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Πρόλογος
Το παρόν κείµενο βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συµβολαίου για Κατασκευή Δηµοσίων
Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο έχει υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε
δηµόσια οικοδοµικά έργα έχει ετοιµάσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία µετείχαν ο
Σωτήρης Στεργίδης, τότε Ανώτερος Επιµετρητής Ποσοτήτων στο Τµήµα Δηµοσίων
Έργων, ο Κώστας Ανδρονίκου, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας
Συνδέσµων Εργοληπτών Οικοδοµών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και ο Δρ Οδ. Φ. Μιχαηλίδης, τότε
Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος έχει
συντάξει το κείµενο. Στις συνεδρίες της Επιτροπής παρακάθονταν και συµµετείχαν ο
Μιχάλης Χατζηλοίζου, τότε Ανώτερος Πρώτος Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου στην
Ελεγκτική Υπηρεσία και η Ρένα Αντωνιάδου τότε Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός στο
Τµήµα Δηµοσίων Έργων. Σηµαντική ήταν επίσης η βοήθεια στη σύνταξη και επεξεργασία
του κειµένου των Επιµετρητών Ποσοτήτων Άντρης Χριστοδούλου και Νατάσας Κότροφου.
Το κείµενο εξετάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και
υιοθετήθηκε, αφού έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δηµόσια
Οικοδοµικά Έργα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
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ΜΕΡΟΣ I – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ορισµοί

1.1

Στο Συµβόλαιο, του οποίου ο ορισµός δίνεται πιο κάτω, οι λέξεις και
εκφράσεις έχουν την ερµηνεία που τους δίνεται ως ακολούθως:
(α)

(i)

“Εργοδότης” σηµαίνει την αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια
του Νόµου.

(ii)

“Εργολάβος”

σηµαίνει

το

πρόσωπο

του

οποίου

η

προσφορά έχει γίνει αποδεκτή από τον Εργοδότη και
περιλαµβάνει (αλλά όχι χωρίς τη συναίνεση του Εργοδότη)
τους

νόµιµους

εις

τίτλο

κυριότητας

διαδόχους

του

προσώπου αυτού και τρίτους στους οποίους έχει γίνει
εκχώρηση ή µεταβίβαση της

έννοµης σχέσης από το

πρόσωπο αυτό.
(iii)

“Υπεργολάβος” σηµαίνει κάθε πρόσωπο που αναφέρεται
στο Συµβόλαιο ως Υπεργολάβος µέρους του Έργου ή κάθε
πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, µε τη συναίνεση του
Μηχανικού, η υπεργολαβία µέρους του Έργου.

(iv)

“Μηχανικός” σηµαίνει το πρόσωπο που ορίζεται από καιρού
εις καιρό από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Μηχανικός
για σκοπούς του Συµβολαίου και το οποίο αναφέρεται στο
Μέρος II των Όρων.

(v)

“Επιβλέπων Μηχανικός” σηµαίνει το πρόσωπο που ορίζεται
από καιρού εις καιρό από το Μηχανικό σύµφωνα µε το
εδάφιο 2.2. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ως
Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να οριστεί Αρχιτέκτονας
και/ή Πολιτικός Μηχανικός και/ή Μηχανολόγος Μηχανικός
και/ή

Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός

στους

οποίους

θα

ανατίθενται εξουσίες προσήκουσες στο επάγγελµα τους.
(vi)

“Επιθεωρητής Εργοταξίου” σηµαίνει το πρόσωπο που
ορίζεται από καιρού εις καιρό από τον Εργοδότη σύµφωνα
µε το εδάφιο 2.7

(vii)

“Επιµετρητής

Ποσοτήτων”

σηµαίνει

τον

επιµετρητή

ποσοτήτων που ορίζεται από καιρού εις καιρό από τον
Εργοδότη για να ενεργεί ως Επιµετρητής Ποσοτήτων για
σκοπούς του Συµβολαίου και ο οποίος αναφέρεται στο
Μέρος ΙΙ των Όρων.
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(viii)

“Νόµος” σηµαίνει τον περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή Θέµατα
Νόµο (Ν.73(I)/2016) και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον
τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

(β)

(i)

“Συµβόλαιο” σηµαίνει τη σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η
οποία συνάπτεται µεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου
και έχει ως αντικείµενο την από τον Εργοδότη ανάθεση της
εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό και περιλαµβάνει
τους

Όρους

του

(Μέρη

Συµβολαίου

Ι

και

ΙΙ),

τις

Προδιαγραφές, τα Σχέδια, την Προσφορά, την Επιστολή
Αποδοχής, τη Συµφωνία και τυχόν άλλα έγγραφα που
περιλαµβάνονται

στην

Επιστολή

Αποδοχής

ή

στη

Συµφωνία.
(ii)

“Προδιαγραφές” σηµαίνει τις προδιαγραφές, περιλαµβανοµένων των κανόνων µελέτης, µετρήσεως, σχεδιασµού και
υπολογισµού του Έργου, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και
παραλαβής του Έργου, και τις κατασκευαστικές τεχνικές και
µεθόδους,

που

αναφέρονται

στο

Συµβόλαιο

και

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτές που
γίνονται µε βάση το άρθρο 51 ή που υποβάλλονται από τον
Εργολάβο και εγκρίνονται από το Μηχανικό.
(iii)

“Σχέδια” σηµαίνει όλα τα σχέδια, υπολογισµούς και
συναφείς

τεχνικές

πληροφορίες

του

Συµβολαίου

και

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επί αυτών και οποιαδήποτε
άλλα

σχέδια,

υπολογισµούς

και

συναφείς

τεχνικές

πληροφορίες εκδίδονται από το Μηχανικό στον Εργολάβο
σύµφωνα

µε

το

υπολογισµούς,

Συµβόλαιο,
δείγµατα,

και

όλα

πρωτότυπα,

τα

σχέδια,
εγχειρίδια

λειτουργίας και συντήρησης και κάθε άλλη συναφή τεχνική
πληροφορία υποβάλλεται από τον Εργολάβο και εγκρίνεται
από το Μηχανικό.
(iv)

“Κατάλογος Τιµών Μονάδος” σηµαίνει το συµπληρωµένο
και τιµολογηµένο κατάλογο ειδών εργασίας ο οποίος
χρησιµοποιείται για σκοπούς εφαρµογής των προνοιών του
άρθρου 52 και ο οποίος αποτελεί µέρος της Προσφοράς.
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(v)

“Προσφορά” σηµαίνει την τελική τιµολογηµένη προσφορά
του Εργολάβου προς τον Εργοδότη για την εκτέλεση, και
συµπλήρωση

του

Έργου

και

την

επιδιόρθωση

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε το
Συµβόλαιο, όπως η προσφορά αυτή έχει γίνει αποδεκτή
από τον Εργοδότη µε την Επιστολή Αποδοχής.
(vi)

“Επιστολή Αποδοχής” σηµαίνει την επίσηµη αποδοχή από
τον Εργοδότη της Προσφοράς.

(vii)

“Συµφωνία” σηµαίνει το συµφωνητικό έγγραφο που υπογράφτηκε µεταξύ του Εργοδότη και Εργολάβου, στη µορφή
του εντύπου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και
µε τέτοιες τροποποιήσεις που θα είναι αναγκαίες.

(viii)

“Παράρτηµα Προσφοράς” σηµαίνει το παράρτηµα των
παρόντων Όρων που συµπεριλαµβάνεται στην Προσφορά.

(γ)

(i)

“Χρόνος Έναρξης” σηµαίνει την ηµεροµηνία έναρξης
εκτέλεσης του Έργου σύµφωνα µε το εδάφιο 41.1.

(ii)

“Χρόνος

Αποπεράτωσης”

σηµαίνει

το

χρόνο

για

συµπλήρωση της εκτέλεσης του Έργου ή Τµήµατος αυτού
και την επιτυχή εκτέλεση των ∆οκιµών κατά τη Συµπλήρωση του Έργου ή οποιουδήποτε Τµήµατος αυτού, όπως ο
χρόνος αυτός ορίζεται στο Συµβόλαιο (ή όπως παρατείνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 44) και υπολογιζόµενου από το
Χρόνο Έναρξης.
(δ)

(i)

“∆οκιµές κατά τη Συµπλήρωση” σηµαίνει τις δοκιµές που
προδιαγράφονται

στο

Συµβόλαιο,

ή

συµφωνούνται

διαφορετικά από το Μηχανικό και τον Εργολάβο, για να
εκτελεστούν από τον Εργολάβο προτού το Έργο ή Τµήµα
αυτού παραληφθεί από τον Εργοδότη.
(ii)

“Πιστοποιητικό Παραλαβής” σηµαίνει το πιστοποιητικό που
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 48.

(ε)

(i)

“Ποσό Συµβολαίου” σηµαίνει το ποσό που αναφέρεται στην
Επιστολή Αποδοχής, εξαιρουµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ως πληρωτέο στον Εργολάβο για την εκτέλεση
και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

(ii)

“Ποσό Κράτησης” σηµαίνει το άθροισµα όλων των ποσών
που κρατούνται από τον Εργοδότη σύµφωνα µε την
παράγραφο (α) του εδαφίου 60.2.
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(iii)

“Πιστοποιητικό

Ενδιάµεσης

Πληρωµής”

σηµαίνει

οποιοδήποτε πιστοποιητικό πληρωµής εκδίδεται από το
Μηχανικό, άλλο από το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής.
(iv)

“Πιστοποιητικό

Τελικής

Πληρωµής”

σηµαίνει

το

πιστοποιητικό πληρωµής το οποίο εκδίδεται από το
Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 60.8.
(v)

“Ανάλυση Ποσού Συµβολαίου” σηµαίνει την ανάλυση των
βασικών συνιστωσών του Ποσού Συµβολαίου, η οποία
περιλαµβάνεται στο Έντυπο Ανάλυσης Ποσού Συµβολαίου.

(vi)

“Έντυπο Ανάλυσης Ποσού Συµβολαίου” σηµαίνει το
συµπληρωµένο

έντυπο

που

περιλαµβάνεται

στην

Προσφορά.
(στ)

(i)

“Έργο” σηµαίνει όλα τα Μόνιµα Έργα και Προσωρινά Έργα
ή οποιοδήποτε εκ των δύο, ανάλογα µε την περίπτωση.

(ii)

“Μόνιµα Έργα” σηµαίνει τα µόνιµα έργα και κατασκευές
(περιλαµβανοµένου του Μηχανικού Εξοπλισµού) τα οποία
θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

(iii)

“Προσωρινά Έργα” σηµαίνει όλα τα προσωρινά έργα
οποιασδήποτε
Εργολάβου)

µορφής
που

(εκτός

χρειάζονται

για

των
την

Μηχανηµάτων
εκτέλεση

και

συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων σε αυτό.
(iv)

“Μηχανικός Εξοπλισµός” σηµαίνει τον ηλεκτρολογικό,
µηχανολογικό, ή άλλο εξοπλισµό, συσκευές και παρόµοια
που θα αποτελούν ή αποτελούν µέρος των Μόνιµων
Έργων.

(v)

“Μηχανήµατα Εργολάβου” σηµαίνει όλα τα οχήµατα,
συσκευές και εργαλεία οποιασδήποτε µορφής (εκτός των
Προσωρινών Έργων) τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση
και

συµπλήρωση

οποιωνδήποτε

του

Έργου

ελαττωµάτων

σε

και
αυτό

επιδιόρθωση
αλλά

δεν

περιλαµβάνει Μηχανικό Εξοπλισµό, υλικά ή οτιδήποτε άλλο
που προορίζονται ως µέρος των Μονίµων Έργων.
(vi)

“Τµήµα” σηµαίνει µέρος του Έργου που καθορίζεται ειδικά
στο Συµβόλαιο ως Τµήµα.

(vii)

“Εργοτάξιο” σηµαίνει τη γη ή άλλους χώρους πάνω ή µέσα
στους οποίους θα κατασκευαστεί το Έργο ή άλλους χώρους
που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι αποτελούν µέρος του
Εργοταξίου.
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(ζ)

(i)

“έξοδα” σηµαίνει όλες τις δαπάνες οι οποίες κατάλληλα
προκλήθηκαν ή θα προκληθούν, εντός ή εκτός του
Εργοταξίου, περιλαµβανοµένων γενικών εξόδων και άλλων
χρεώσεων εφαρµοστέων στις δαπάνες αυτές, όµως µη
περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε κέρδους.

(ii)

“αξία” σηµαίνει έξοδα και λογικό κέρδος.

(iii)

“ηµέρα” σηµαίνει ηµέρα ηµερολογίου.

(iv)

“µήνας” σηµαίνει µήνας του ηµερολογίου.

(v)

“εβδοµάδα” σηµαίνει εβδοµάδα του ηµερολογίου.

(vi)

“γραπτώς” σηµαίνει χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή
εκτυπωµένη αλληλογραφία και περιλαµβάνει και αποστολή
διά τηλεοµοιότυπου.

Επικεφαλίδες και

1.2

Οι επικεφαλίδες και οι σηµειώσεις στο περιθώριο των παρόντων Όρων

σηµειώσεις στο

δεν αποτελούν µέρος των Όρων αυτών και δεν πρέπει να λαµβάνονται

περιθώριο

υπόψη στην ερµηνεία του Συµβολαίου.

Ερµηνεία

1.3

Όπου κάποια λέξη ή όρος δηλώνουν αναφορά σε πρόσωπα ή µέρη, τότε
η λέξη ή ο όρος αυτός θα περιλαµβάνουν εταιρείες και συνεταιρισµούς
και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

Ενικός και

1.4

πληθυντικός
Ειδοποιήσεις,

Λέξεις στον ενικό περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως,
όπου το κείµενο το απαιτεί.

1.5

Οπουδήποτε στο Συµβόλαιο προνοείται να δοθεί ή να εκδοθεί

συναινέσεις,

οποιαδήποτε

εγκρίσεις,

πιστοποίηση ή να γίνει προσδιορισµός από οποιοδήποτε πρόσωπο,

πιστοποιήσεις

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τέτοια ειδοποίηση, κοινοποίηση,

και

συναίνεση, έγκριση, πιστοποίηση ή προσδιορισµός πρέπει να δίνεται

προσδιορισµοί

γραπτώς και οι λέξεις “ειδοποιώ”, “κοινοποιώ”, “συναινώ”, ”εγκρίνω”,

ειδοποίηση,

κοινοποίηση,

συναίνεση,

“πιστοποιώ” ή “προσδιορίζω” να ερµηνεύονται ανάλογα.

έγκριση

ή

Η έκδοση

τέτοιων συναινέσεων, εγκρίσεων, πιστοποιήσεων ή προσδιορισµών δεν
πρέπει να κατακρατείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Καθήκοντα και

2.1

(α)

εξουσίες του
Μηχανικού

Ο Μηχανικός οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα εκείνα που
καθορίζονται στο Συµβόλαιο.

(β)

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες του που
καθορίζονται ή εξυπακούονται στο Συµβόλαιο. Νοείται όµως ότι,
για τα πιο κάτω θέµατα, οφείλει να λαµβάνει προηγουµένως την
έγκριση του Εργοδότη:
(i)

για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο
εδάφιο 12.2,

(ii)

για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο
άρθρο 40, µε εξαίρεση την έκδοση οδηγιών στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 40.1,

(iii)

για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου σύµφωνα
µε το άρθρο 44,

(iv)

για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής σύµφωνα µε το
άρθρο 48,

(v)

για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύµφωνα µε το
άρθρο 51,

(vi)

για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και τον καθορισµό
τιµών ή τιµών µονάδος σύµφωνα µε το άρθρο 52,

(vii)

για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται
στον Εργολάβο σύµφωνα µε το άρθρο 53, σε σχέση µε
οποιαδήποτε απαίτηση,

(viii)

για την έκδοση οδηγιών σύµφωνα µε το εδάφιο 58.2,

(ix)

για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο
σύµφωνα µε το άρθρο 60,

(x)

για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 62, και

(xi)

για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο
εδάφιο 70.2 .

Οποιαδήποτε εκτίµηση, προσδιορισµός ή ενέργεια του Μηχανικού
σχετικά µε τα πιο πάνω κοινοποιηθεί στον Εργολάβο θα θεωρείται
ότι έχει ληφθεί µε την έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο
Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία
επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 67 εάν ο
Μηχανικός κοινοποιήσει στον Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή
ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως λάβει στην πράξη
την έγκριση του Εργοδότη.
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(γ)

Εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο Συµβόλαιο, ο Μηχανικός δεν έχει
εξουσία

να

απαλλάσσει

τον

Εργολάβο

από

οποιαδήποτε

υποχρέωση ή ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο.
Επιβλέπων

2.2

Ο Επιβλέπων Μηχανικός διορίζεται από το Μηχανικό και είναι υπόλογος
σε αυτόν. Έχει τα καθήκοντα εκείνα και ασκεί τις εξουσίες εκείνες που

Μηχανικός

ανατίθενται σ΄ αυτόν από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το εδάφιο 2.3.
∆ικαίωµα του

2.3

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα, από καιρού εις καιρό, να αναθέτει στον

Μηχανικού να

Επιβλέποντα Μηχανικό οποιαδήποτε από τα καθήκοντα και εξουσίες που

αναθέτει

έχει µε βάση το Συµβόλαιο και να ανακαλεί οποτεδήποτε τέτοια ανάθεση.
Τέτοια ανάθεση ή ανάκληση της ανάθεσης πρέπει να γίνεται γραπτώς και
έχει ισχύ µόνον εφόσον κοινοποιηθεί στον Εργοδότη και τον Εργολάβο.
Οποιαδήποτε οδηγία εκδίδεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, σχετικά
µε θέµα για το οποίο του έχει γίνει ανάθεση όπως αναφέρεται πιο πάνω,
έχει την ίδια ισχύ όπως εάν είχε εκδοθεί από το Μηχανικό.
Νοείται ότι:
(α)

οποιαδήποτε παράλειψη του Επιβλέποντα Μηχανικού να µην
εγκρίνει οποιαδήποτε εργασία, υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό δεν
στερεί το Μηχανικό από το δικαίωµα να µην εγκρίνει την εργασία
αυτή, υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό, και

(β)

εάν ο Εργολάβος αµφισβητήσει οποιαδήποτε επικοινωνία του µε
τον Επιβλέποντα Μηχανικό, τότε έχει δικαίωµα να απευθυνθεί στο
Μηχανικό ο οποίος οφείλει να επιβεβαιώσει, απορρίψει ή
διαφοροποιήσει το περιεχόµενο της επικοινωνίας αυτής.

∆ιορισµός

2.4

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να διορίσει αριθµό προσώπων για να

βοηθών του

βοηθούν τον Επιβλέποντα Μηχανικό στην άσκηση των καθηκόντων του

Επιβλέποντα

σύµφωνα µε το εδάφιο 2.2. Τα ονόµατα και καθήκοντα των προσώπων

Μηχανικού

αυτών πρέπει να κοινοποιούνται στον Εργολάβο. Ουδεµία οδηγία στον
Εργολάβο έχουν δικαίωµα να δώσουν τα πρόσωπα αυτά, µε εξαίρεση
τέτοιες οδηγίες που είναι απαραίτητες στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους για την αποδοχή υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας που
είναι σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και οι οδηγίες που θα δίνονται γι΄ αυτό
το σκοπό θα θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό.
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Οδηγίες

2.5

Οι οδηγίες του Μηχανικού πρέπει να είναι γραπτές, νοείται όµως ότι εάν
για οποιοδήποτε λόγο ο Μηχανικός θεωρήσει αναγκαίο όπως δώσει
οποιεσδήποτε οδηγίες προφορικά, ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφωθεί
µε αυτές. Η γραπτή επιβεβαίωση οποιασδήποτε προφορικής οδηγίας
που δόθηκε από το Μηχανικό, είτε πριν είτε µετά την εκτέλεση της
οδηγίας, θα θεωρείται ως οδηγία σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. Νοείται
περαιτέρω ότι εάν ο Εργολάβος, εντός επτά ηµερών, επιβεβαιώσει
γραπτώς προς το Μηχανικό οποιαδήποτε προφορική οδηγία του Μηχανικού και η επιβεβαίωση αυτή δεν διαψευστεί εντός επτά ηµερών από το
Μηχανικό, τότε η οδηγία αυτή θα θεωρείται ως οδηγία του Μηχανικού.
Οι πιο πάνω πρόνοιες, αναφορικά µε την έκδοση προφορικών οδηγιών,
ισχύουν αντίστοιχα και για οδηγίες που εκδίδονται από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό και οποιουσδήποτε βοηθούς του που έχουν διοριστεί σύµφωνα
µε το εδάφιο 2.4.

Ο Μηχανικός να

2.6

Οποτεδήποτε ο Μηχανικός καλείται να ασκήσει την κρίση του

είναι

(α)

δίνοντας την απόφαση, γνώµη ή συναίνεση του,

αµερόληπτος

(β)

παρέχοντας έγκριση,

(γ)

προσδιορίζοντας τιµή, ή

(δ)

λαµβάνοντας οποιαδήποτε δράση που µπορεί να επηρεάσει τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Εργοδότη ή του Εργολάβου

οφείλει να ασκεί την κρίση αυτή αµερόληπτα σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του Συµβολαίου και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα. Οποιαδήποτε
τέτοια απόφαση, γνώµη, συναίνεση, έγκριση, προσδιορισµός ή λήψη
δράσης µπορεί να αµφισβητηθούν ή διορθωθούν όπως προβλέπεται στο
άρθρο 67.
Επιθεωρητής
Εργοταξίου

2.7

Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να ορίσει κάποιο εργοδοτούµενο του ως
Επιθεωρητή Εργοταξίου µε καθήκον να ενεργεί ως επιθεωρητής
εργοταξίου εκ µέρους του Εργοδότη. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας,
τα καθήκοντα του Επιθεωρητή Εργοταξίου µπορεί να περιλαµβάνουν
επιθεώρηση

και

ποιοτικό

έλεγχο

των

εκτελούµενων

εργασιών,

εργαστηριακό έλεγχο των υλικών και παρακολούθηση της προόδου των
εργασιών. Με επιφύλαξη των προνοιών της επόµενης παραγράφου,
ουδεµία οδηγία στον Εργολάβο έχει δικαίωµα να δώσει ο Επιθεωρητής
Εργοταξίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση
στον Επιθεωρητή Εργοταξίου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
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Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα, από καιρού εις καιρό και αφού εξασφαλίσει
τη συναίνεση του Εργοδότη (η παραχώρηση της οποίας, παρά τις
πρόνοιες του εδαφίου 1.5, βρίσκεται στην απόλυτη κρίση του Εργοδότη),
να αναθέτει στον Επιθεωρητή Εργοταξίου οποιαδήποτε από τα
καθήκοντα και εξουσίες που έχει µε βάση το Συµβόλαιο, σχετικά µε την
επιθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο των εκτελούµενων εργασιών και
εργαστηριακό έλεγχο των υλικών, και να ανακαλεί οποτεδήποτε τέτοια
ανάθεση. Τέτοια ανάθεση ή ανάκληση της ανάθεσης θα έχει ισχύ µόνον
εφόσον κοινοποιηθεί στον Εργοδότη και τον Εργολάβο. Ουδεµία οδηγία
στον Εργολάβο έχει δικαίωµα να δώσει ο Επιθεωρητής Εργοταξίου.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Εκχώρηση του

3.1

Συµβολαίου

Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε τρίτα πρόσωπα όλο ή
µέρος του Συµβολαίου ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση ή
συµφέρον του που απορρέει από το Συµβόλαιο, ούτε και να µεταβιβάσει
εν όλω ή εν µέρει την έννοµη σχέση του Συµβολαίου, ούτε και να
διαφοροποιήσει τη νοµική µορφή του, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση
του Εργοδότη, η παραχώρηση της οποίας (παρά τις πρόνοιες του
εδαφίου 1.5) βρίσκεται στην απόλυτη κρίση του Εργοδότη. Νοείται ότι,
στα τρίτα πρόσωπα περιλαµβάνονται οι νόµιµοι εις τίτλο κυριότητας
διάδοχοι του Ανάδοχου.
Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε
διαφοροποίηση της µετοχικής σύνθεσής του εάν τέτοια διαφοροποίηση
δεν είναι επιτρεπτή µε βάση το Νόµο.

Ανάθεση του
Συµβολαίου

4.1

Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει όλο το Έργο. Εκτός όπου
προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, ο Εργολάβος δεν έχει
δικαίωµα να αναθέσει µέρος του Έργου σε Υπεργολάβους χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση του Μηχανικού.

Τέτοια συναίνεση ουδόλως

απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του
που απορρέει από το Συµβόλαιο και ο Εργολάβος παραµένει πλήρως
υπεύθυνος

για τις

πράξεις, λάθη

ή παραλείψεις

οποιουδήποτε

Υπεργολάβου, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ως εάν να ήταν
πράξεις,

λάθη

ή

παραλείψεις

του

ίδιου

εργοδοτουµένων του ή των αντιπροσώπων του.

του

Εργολάβου,

των
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Νοείται ότι ο Μηχανικός δεν έχει δικαίωµα να παραχωρήσει τέτοια
συναίνεση εάν προηγουµένως ο Εργολάβος δεν προσκοµίσει επίσηµα
Πιστοποιητικά µε τα οποία να τεκµηριώνεται ότι ο προτεινόµενος
Υπεργολάβος έχει διευθετηµένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία ή τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου αυτός είναι
εγκατεστηµένος. Τα Πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας και το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή, σε περίπτωση που ο
Υπεργολάβος είναι εγκατεστηµένος σε άλλη χώρα, από την αρµόδια
αρχή της χώρας αυτής. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει
τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη βεβαίωση

του Υπεργολάβου, στα δε κράτη

όπου

δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασής του.
Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργολάβος δεν είναι υποχρεωµένος να
εξασφαλίσει τέτοια συναίνεση για:
(α)

την αγορά υλικών τα οποία συνάδουν µε τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στο Συµβόλαιο, ή

(β)

την ανάθεση σε Υπεργολάβο οποιουδήποτε µέρους του Έργου για
το οποίο ο Υπεργολάβος αναφέρεται στο Συµβόλαιο.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση εφαρµογής του εδαφίου 63.1,
οποιαδήποτε συναίνεση δόθηκε για τέτοια ανάθεση, παύει να ισχύει.
Εκχώρηση των

4.2

Σε περίπτωση που κάποιος Υπεργολάβος έχει αναλάβει έναντι του

υποχρεώσεων

Εργολάβου, σε σχέση µε τις εργασίες που εκτελούνται, ή τα

Υπεργολάβων

εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που παρέχονται
από τον Υπεργολάβο αυτό, οποιαδήποτε συνεχιζόµενη υποχρέωση που
εκτείνεται για περίοδο πέραν της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα,
τότε ο Εργολάβος οφείλει, οποτεδήποτε µετά τη λήξη της Περιόδου
Ευθύνης για Ελαττώµατα του ζητηθεί τούτο από τον Εργοδότη, να
εκχωρήσει στον Εργοδότη µε έξοδα του τελευταίου τα οφέλη της
υποχρέωσης αυτής για την εναποµένουσα περίοδο.
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Γλώσσα και

5.1

(α)

Νοµοθεσία

Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται και στην οποία
πρέπει να ερµηνεύεται το παρόν Συµβόλαιο είναι η Ελληνική.

(β)

Σε όλες τις περιπτώσεις, το Συµβόλαιο διέπεται από και πρέπει να
ερµηνεύεται

σύµφωνα

µε

τους

νόµους

της

Κυπριακής

∆ηµοκρατίας.
Τα έγγραφα

5.2

Τα διάφορα έγγραφα του Συµβολαίου θα πρέπει να λαµβάνονται ως

συµπληρώνουν

αµοιβαίως ερµηνευόµενα και να θεωρείται ότι συµπληρώνει το ένα το

το ένα το άλλο

άλλο, αλλά σε περίπτωση ασαφειών ή ασυµφωνιών αυτές θα πρέπει να
ερµηνεύονται και διευθετούνται από το Μηχανικό ο οποίος οφείλει να
δίδει στον Εργολάβο σχετικές οδηγίες και σε αυτή την περίπτωση, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, η σειρά προτεραιότητας των
εγγράφων του Συµβολαίου θα είναι ως ακολούθως:
(1)

Συµφωνία

(2)

Επιστολή Αποδοχής

(3)

Προσφορά

(4)

Ειδικοί Όροι του Συµβολαίου (Μέρος II)

(5)

Γενικοί Όροι του Συµβολαίου (Μέρος I)

(6)

Ειδικές Προδιαγραφές,

(7)

Σχέδια, και

(8)

Γενικές Προδιαγραφές και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αποτελούν
µέρος του Συµβολαίου.

Ιδιοκτησία των
Σχεδίων

6.1

Τα Σχέδια θα παραµείνουν υπό την αποκλειστική φύλαξη του Μηχανικού,
δύο όµως αντίγραφα αυτών πρέπει να δοθούν δωρεάν στον Εργολάβο.
Ο Εργολάβος οφείλει να προβαίνει σε δικές του διευθετήσεις και µε
δικά του έξοδα να προµηθεύεται, εάν χρειάζεται, επιπλέον αντίγραφα.
Εκτός εάν είναι άκρως απαραίτητο για σκοπούς του Συµβολαίου, τα
Σχέδια, Προδιαγραφές και άλλα έγγραφα που δίνονται από τον Εργοδότη
ή το Μηχανικό δεν πρέπει, χωρίς τη συναίνεση του Μηχανικού, να
διαβιβάζονται από τον Εργολάβο σε οποιοδήποτε.
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Ο Εργολάβος οφείλει να προµηθεύει το Μηχανικό µε τέσσερα αντίγραφα
όλων

των

Σχεδίων,

Προδιαγραφών

και

άλλων

εγγράφων

που

υποβάλλονται από τον Εργολάβο και εγκρίνονται από το Μηχανικό
σύµφωνα µε το άρθρο 7. Επιπλέον ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο
του ζητηθεί, να παρέχει στον Εργοδότη επιπρόσθετα αντίγραφα τέτοιων
Σχεδίων, Προδιαγραφών και άλλων εγγράφων, και ο Εργοδότης οφείλει
να πληρώνει το κόστος αυτών.
Ένα αντίγραφο

6.2

Ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί πάντοτε στο Εργοτάξιο µια πλήρη σειρά

Σχεδίων να

Σχεδίων, τα οποία πρέπει να είναι σε κάθε εύλογο χρόνο στη διάθεση του

παραµένει στο

Μηχανικού και οποιουδήποτε προσώπου έχει γραπτώς εξουσιοδοτηθεί

Εργοτάξιο

από το Μηχανικό.

∆ιακοπή

6.3

προόδου

Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Μηχανικό, µε κοινοποίηση
στον Εργοδότη, όταν λόγω ελλείψεως σχεδίων, πληροφοριών, οδηγιών ή
εγκρίσεων ο προγραµµατισµός ή η εκτέλεση του Έργου ενδέχεται να
καθυστερήσουν ή διαταραχθούν εκτός εάν οποιαδήποτε πρόσθετα
σχέδια ή οδηγίες εκδοθούν από το Μηχανικό εντός εύλογου χρόνου. Η
ειδοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των σχεδίων ή
οδηγιών που απαιτούνται και τους λόγους γιατί και µέχρι πότε αυτά
απαιτούνται και την καθυστέρηση ή διαταραχή που ενδέχεται να
προκληθεί εάν η έκδοση αυτών καθυστερήσει.

Καθυστερήσεις

6.4

Εάν, λόγω παράλειψης ή αδυναµίας του Μηχανικού να εκδώσει, εντός

και έξοδα λόγω

εύλογου υπό όλες τις περιστάσεις χρόνου, οποιαδήποτε σχέδια,

Σχεδίων

πληροφορίες, οδηγίες ή εγκρίσεις για τα οποία έχει δοθεί ειδοποίηση από
τον Εργολάβο σύµφωνα µε το εδάφιο 6.3, ο Εργολάβος υποστεί
καθυστέρηση και/ή επιπλέον έξοδα τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού
διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει:
(α)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο
θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου,

και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη.
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Παράλειψη του

6.5

Νοείται ότι εάν η παράλειψη ή αδυναµία του Μηχανικού να εκδώσει

Εργολάβου να

οποιαδήποτε σχέδια, πληροφορίες, οδηγίες ή εγκρίσεις οφείλεται εν όλω

υποβάλει Σχέδια

ή εν µέρει στην παράλειψη του Εργολάβου να υποβάλει Σχέδια,
Προδιαγραφές ή άλλα έγγραφα τα οποία οφείλει να υποβάλει σύµφωνα
µε το Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός οφείλει να λάβει υπόψη την
παράλειψη αυτή του Εργολάβου κατά τον προσδιορισµό του που
αναφέρεται στο εδάφιο 6.4.

Νέα Σχέδια και

7.1

οδηγίες

Ο Μηχανικός έχει εξουσία να εκδίδει προς τον Εργολάβο, από καιρού εις
καιρό, συµπληρωµατικά Σχέδια και οδηγίες για την ορθή και επαρκή
εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων σε αυτό.

Ο Εργολάβος οφείλει να εφαρµόζει και

δεσµεύεται από τέτοια Σχέδια και οδηγίες.
Σχέδια του

7.2

Εργολάβου

Όπου το Συµβόλαιο προβλέπει ότι µέρος των Μόνιµων Έργων πρέπει να
µελετηθεί από τον Εργολάβο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο
Μηχανικό, για έγκριση:
(α)

τέτοια

σχέδια,

προδιαγραφές,

υπολογισµούς

και

άλλες

πληροφορίες που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του
Μηχανικού όσον αφορά την καταλληλότητα και επάρκεια της
µελέτης, και
(β)

εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης µαζί µε σχέδια των Μονίµων
Έργων όπως θα έχουν κατασκευαστεί κατά τη συµπλήρωση τους,
σε επαρκή λεπτοµέρεια ώστε ο Εργοδότης να είναι σε θέση να
λειτουργήσει, συντηρήσει, αποσυναρµολογήσει, επανασυναρµολογήσει και προσαρµόσει τα Μόνιµα Έργα που αφορά η µελέτη.
Το µέρος αυτό των Μόνιµων Έργων δεν θα θεωρείται ότι έχει
συµπληρωθεί για σκοπούς παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 48
µέχρι τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, µαζί µε τα σχέδια
των Μονίµων Έργων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο,
υποβληθούν στο Μηχανικό και εγκριθούν από αυτόν.

Νοείται ότι τα σχέδια, προδιαγραφές και υπολογισµοί που αναφέρονται
στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου πρέπει να υποβάλλονται
έγκαιρα ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στο Μηχανικό για εξέταση
αυτών και υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων και στον Εργολάβο
για διόρθωση ή τροποποίηση αυτών, εάν χρειαστεί.
Η έγκριση δεν

7.3

Η έγκριση από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το εδάφιο 7.2, σε ουδεµία

απαλλάσσει τον

περίπτωση θα απαλλάσσει τον Εργολάβο από τις ευθύνες του που

Εργολάβο

απορρέουν από το Συµβόλαιο.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γενικές

8.1

Ο Εργολάβος οφείλει να µελετά και σχεδιάζει (στο βαθµό που

υποχρεώσεις του

καθορίζεται στο Συµβόλαιο), εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και

Εργολάβου

επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, µε τη δέουσα προσοχή
και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ο
Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά,
υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό, Μηχανήµατα Εργολάβου και οτιδήποτε
άλλο, µόνιµης ή προσωρινής φύσης, που χρειάζεται για τη µελέτη,
σχεδιασµό, εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, στο βαθµό που η ανάγκη για την
παροχή των πιο πάνω καθορίζεται ή εύλογα συµπεραίνεται από το
Συµβόλαιο.
Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Μηχανικό, µε
κοινοποίηση στον Εργοδότη, για κάθε λάθος, παράλειψη, ασάφεια ή
άλλο ελάττωµα στη µελέτη, στο σχεδιασµό ή στις Προδιαγραφές του
Έργου που εντοπίζει κατά την εξέταση του Συµβολαίου ή την εκτέλεση
του Έργου.

Εργασίες και

8.2

Ο Εργολάβος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την επάρκεια, σταθερότητα

µέθοδοι

και ασφάλεια για όλες τις εργασίες στο Εργοτάξιο και τις µεθόδους

κατασκευής

κατασκευής. Νοείται ότι ο Εργολάβος δεν φέρει ευθύνη (εκτός όπως
αναφέρεται πιο κάτω ή όπως άλλως συµφωνηθεί) για τη µελέτη, το
σχεδιασµό και τις προδιαγραφές των Μόνιµων Έργων, ή για τη µελέτη,
το σχεδιασµό και τις προδιαγραφές των Προσωρινών Έργων που δεν
έχουν ετοιµαστεί από αυτόν. Όπου το Συµβόλαιο προβλέπει ότι µέρος
των Μόνιµων Έργων θα µελετηθεί και σχεδιαστεί από τον Εργολάβο,
αυτός είναι πλήρως υπεύθυνος για το µέρος αυτό των Έργων,
ανεξάρτητα οποιασδήποτε σχετικής έγκρισης από το Μηχανικό.

Λεπτοµέρειες

9.1

Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να

µεθόδων

υποβάλει λεπτοµέρειες των διευθετήσεων και µεθόδων που προτίθεται

κατασκευής

να υιοθετήσει για την εκτέλεση του Έργου. Ουδεµία ουσιώδης
διαφοροποίηση των διευθετήσεων και µεθόδων αυτών πρέπει να γίνεται
χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιηθεί σχετικά ο Μηχανικός.
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Εγγύηση Πιστής

10.1

Για την πιστή εκτέλεση του Συµβολαίου ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28

Εκτέλεσης

ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να

Συµβολαίου

εξασφαλίσει µε

δικά του

έξοδα και υποβάλει στον

Εργοδότη,

ειδοποιώντας ταυτόχρονα το Μηχανικό, Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συµβολαίου από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της εγκρίσεως του Εργοδότη,
για ποσό ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα
Προσφοράς εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου. Η εγγύηση
πρέπει να είναι στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους
παρόντες Όρους.
Μη εκπλήρωση

10.2

Συµβολαίου

Ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα της µη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Συµβόλαιο µέχρι η Εγγύηση
Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που αναφέρεται στο εδάφιο 10.1
υποβληθεί από τον Εργολάβο και τύχει της έγκρισης του.

Λύση

10.3

Σε περίπτωση που η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που

εργοδότησης -

αναφέρεται στο εδάφιο 10.1 δεν υποβληθεί από τον Εργολάβο στον

Εγγύηση Πιστής

Εργοδότη εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής

Εκτέλεσης

Αποδοχής, ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό

Συµβολαίου

των δικαιωµάτων του ή οποιωνδήποτε απαιτήσεων που έχει ή θα έχει
έναντι του Εργολάβου για τη µη συµµόρφωση του Εργολάβου µε τις
πρόνοιες του εδαφίου 10.1 ή οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του
Συµβολαίου, και αφού δώσει 7 ηµερών γραπτή προειδοποίηση στον
Εργολάβο, να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου και να κατάσχει την
Εγγύηση Συµµετοχής χωρίς πλέον να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι
του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα οποιασδήποτε µορφής
σχετικά µε το Συµβόλαιο. Ο Εργοδότης θα δικαιούται πληρωµής από τον
Εργολάβο για όλα τα έξοδα που θα υποστεί για επιλογή νέου εργολάβου
για την εκτέλεση του Έργου, το δε ποσό αυτό θα µπορεί, κατά την
απόλυτη κρίση του Εργοδότη, να ανακτηθεί από την Εγγύηση
Συµµετοχής.

Ισχύς της

10.4

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου πρέπει να παραµένει σε ισχύ

Εγγύησης Πιστής

µέχρι και την 28η ηµέρα µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο

Εκτέλεσης

Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 62. Προς

Συµβολαίου

τούτο, ο Εργολάβος οφείλει να ανανεώνει την ισχύ της Εγγύησης Πιστής
Εκτέλεσης Συµβολαίου µέχρι και την πιο πάνω ηµεροµηνία.
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Μετά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Έργου που έχει πιστοποιηθεί
από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 48, ή σε περίπτωση έκδοσης
από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το άρθρο 48, περισσοτέρων του ενός
πιστοποιητικών,

µετά

την

τελευταία

ηµεροµηνία

που

θα

έχει

πιστοποιηθεί, ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να µειώσει κατά το ήµισυ το
ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου.
Επιθεώρηση
Εργοταξίου

11.1

Ο Εργοδότης αναµένεται να έχει θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν
την υποβολή από τον Εργολάβο της Προσφοράς, τα υδρολογικά εκείνα
δεδοµένα και στοιχεία για τις συνθήκες του υπεδάφους που ο ίδιος έχει
εξασφαλίσει από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε το Έργο, ο
Εργολάβος όµως είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που αυτός θα
ερµηνεύσει τα στοιχεία αυτά.
Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει επισκεφτεί και εξετάσει το Εργοτάξιο
και τις γύρω αυτού περιοχές και τις διαθέσιµες µε αυτά πληροφορίες και
έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του (στο βαθµό που τούτο είναι πρακτικά
δυνατό, λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες κόστους και χρόνου) πριν
υποβάλει την Προσφορά του, αναφορικά µε:
(α)

τη φύση και κατάσταση του Εργοταξίου και των γύρω περιοχών,
περιλαµβανοµένης της κατάστασης του υπεδάφους,

(β)

τις υδρολογικές και κλιµατικές συνθήκες,

(γ)

την έκταση και φύση των εργασιών και υλικών που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και
επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, και

(δ)

την προσπέλαση προς το Εργοτάξιο και τις διευκολύνσεις που
ενδεχοµένως να χρειαστεί,

και, γενικά, θα θεωρείται ότι έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, όπως αναφέρεται πιο πάνω, όσον αφορά τους κινδύνους,
απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να
επηρεάσει την Προσφορά του.
Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει βασίσει την Προσφορά του στα
δεδοµένα που διέθεσε ο Εργοδότης και στη δική του επιθεώρηση, έρευνα
και εξέταση, όλα όπως αναφέρονται πιο πάνω.
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Επάρκεια της

12.1

Προσφοράς

Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του για την
ορθότητα και επάρκεια της Προσφοράς, η οποία, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά στο Συµβόλαιο, καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις του
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν
την προµήθεια υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, αυτών που
αφορούν απρόβλεπτα για τα οποία υπάρχουν Ποσά Προνοίας, και αυτών
που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους) και κάθε άλλο θέµα ή πράγµα
που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου
και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό.

Απρόβλεπτα

12.2

Εάν, παραταύτα, κατά την εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος συναντήσει

φυσικά εµπόδια

στο Εργοτάξιο φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή φυσικές συνθήκες, άλλες από

και συνθήκες

κλιµατικές συνθήκες ή συνθήκες υπεδάφους (στις συνθήκες υπεδάφους
µη περιλαµβανοµένων συνθηκών που σχετίζονται µε τη στάθµη των
υπογείων υδάτων), τα οποία εµπόδια ή συνθήκες, κατά τη γνώµη του,
δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα

έµπειρο

εργολάβο, τότε οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Μηχανικό, να καθορίσει
επακριβώς τα φυσικά εµπόδια ή συνθήκες που έχει συναντήσει και, εάν
τούτο είναι πρακτικά εφικτό στην ίδια ειδοποίηση αλλιώς το ενωρίτερο
δυνατό,

να

δώσει

πλήρεις

λεπτοµέρειες

των

αναµενόµενων

καθυστερήσεων και άλλων επιπτώσεων στην εκτέλεση του Έργου,
αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτείνει για αντιµετώπιση του
προβλήµατος και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών.
Μετά τη λήψη της ειδοποίησης του Εργολάβου ο Μηχανικός οφείλει, εάν
κατά τη γνώµη του τέτοια εµπόδια ή συνθήκες δεν θα µπορούσαν να
έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο Εργολάβο και αφού
διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει:
(α)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου αναφορικά
µε τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Εργολάβος ως
αποτέλεσµα της ύπαρξης των φυσικών αυτών εµποδίων ή
συνθηκών, στο βαθµό που αυτά δεν θα µπορούσαν να έχουν
εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο,
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και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη. Για τον προσδιορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν
σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί στον Εργολάβο, και οποιαδήποτε
κατάλληλα και εύλογα µέτρα, αποδεκτά από το Μηχανικό, έχει λάβει ο
Εργολάβος λόγω απουσίας συγκεκριµένων οδηγιών από το Μηχανικό.
Νοείται ότι κατά τον προσδιορισµό αυτό ο Μηχανικός οφείλει επίσης να
διερευνήσει και να λάβει υπόψη κατά πόσο άλλες συνθήκες (όπως
καθορίζονται πιο πάνω), σε άλλα µέρη του Έργου, ήταν ευµενέστερες
από αυτές που θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από τον
Εργολάβο όταν υπέβαλλε την Προσφορά. Νοείται περαιτέρω ότι σε
ουδεµία περίπτωση είναι δυνατό ο συνυπολογισµός όλων των συνθηκών
µε βάση το εδάφιο αυτό, να έχει ως καθαρό αποτέλεσµα την αφαίρεση
χρόνου από το Χρόνο Αποπεράτωσης ή την αφαίρεση ποσού από το
Ποσό Συµβολαίου.
Το Έργο να είναι

13.1

Εκτός εάν είναι νοµικά ή φυσικά αδύνατο, ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί

σύµφωνα µε το

και συµπληρώσει το Έργο και να επιδιορθώνει οποιαδήποτε ελαττώµατα

Συµβόλαιο

σε αυτό, εφαρµόζοντας αυστηρά τις πρόνοιες του Συµβολαίου, προς
ικανοποίηση του Μηχανικού. Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται
πλήρως µε τις οδηγίες του Μηχανικού επί παντός θέµατος, ανεξάρτητα
εάν αυτό αναφέρεται στο Συµβόλαιο ή όχι, που άπτεται ή αφορά το
Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει οδηγίες µόνον από το
Μηχανικό (ή από αντιπρόσωπο του).

Πρόγραµµα
εργασίας

14.1

Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό για τη συναίνεση του
λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας που θα δείχνει τη σειρά µε την οποία
προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο. Στο πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να
δεικνύονται οι εργασίες που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι θα
εκτελεστούν σύµφωνα µε το εδάφιο 31.1 καθώς και οι ∆οκιµές κατά τη
Συµπλήρωση. Το πρόγραµµα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο
Αποπεράτωσης του Έργου και των Τµηµάτων αυτού, εάν εφαρµόζεται,
και µε οποιουσδήποτε άλλους χρονικούς περιορισµούς ή αλληλουχίες
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εκτέλεσης εργασιών που καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Πρέπει επίσης να
είναι τύπου χρόνος/θέση των διάφορων εργασιών που συνιστούν το
Έργο και να συνοδεύεται από ευθύγραµµο γράφηµα (διάγραµµα Gantt)
στο οποίο να παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών και οι
κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών.

Χωρίς περιορισµό της

γενικότητας, όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να ετοιµάζονται µε τη
βοήθεια κατάλληλου λογισµικού προγράµµατος της εγκρίσεως του
Μηχανικού, και να υποβάλλονται στο Μηχανικό τόσο εκτυπωµένα όσο
και σε ηλεκτρονική µορφή.

Στο πρόγραµµα πρέπει να λαµβάνονται

πλήρως υπόψη οι απαιτούµενοι χρόνοι για παράδοση των υλικών και να
παρουσιάζονται

λεπτοµέρειες

των

Μηχανηµάτων

Εργολάβου

και

εργατικού δυναµικού που προτείνονται από τον Εργολάβο για χρήση στις
κυριότερες δραστηριότητες.
Αναθεώρηση

14.2

προγράµµατος

Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο Μηχανικός είναι της γνώµης ότι η
πραγµατική πρόοδος του Έργου δεν συνάδει µε το πρόγραµµα για το
οποίο έχει δοθεί συναίνεση σύµφωνα µε το εδάφιο 14.1, ο Εργολάβος
οφείλει να υποβάλει, όταν του το ζητήσει ο Μηχανικός, αναθεωρηµένο
πρόγραµµα στο οποίο θα παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις επί του
αρχικού προγράµµατος που είναι αναγκαίες ώστε να διασφαλιστεί ότι το
Έργο θα συµπληρωθεί εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης.

∆ιάγραµµα

14.3

Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό λεπτοµερή κατάσταση

χρηµατικής ροής

και

σχετικό

διάγραµµα

παρουσιάζονται

οι

της

χρηµατικής

προγραµµατισµένες,

ροής

ανά

στα

µήνα,

οποία

θα

αναµενόµενες

πληρωµές που θα δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Ο
Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει αναθεωρηµένα τα πιο πάνω στοιχεία,
στην ίδια µορφή, όποτε τούτο του ζητείται από το Μηχανικό.
Εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα

14.4

Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να
υποβάλλει εβδοµαδιαίως πρόγραµµα, σύµφωνο µε το πρόγραµµα του
εδαφίου 14.1, µε λεπτοµέρειες για τις εργασίες που θα εκτελέσει την
επερχόµενη εβδοµάδα.
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Ο Εργολάβος δεν

14.5

απαλλάσσεται

Η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο και η
παροχή συναίνεσης από το Μηχανικό δεν απαλλάσσουν τον Εργολάβο
από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από το
Συµβόλαιο. Νοείται ότι η παραχώρηση τέτοιας συναίνεσης σε ουδεµία
περίπτωση θα θεωρείται ότι καθιστά το υποβληθέν πρόγραµµα µέρος
του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως
καθορίζεται στο πρόγραµµα αυτό.

Αναφορά

14.6

Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό, το

γεγονότων που

Μηχανικό για γεγονότα ή καταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν

προκαλούν

καθυστέρηση ή διαταραχή ή να εµποδίσουν τη συµπλήρωση του Έργου,

καθυστέρηση

αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για
αντιµετώπιση και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα γεγονότα ή
καταστάσεις αυτές.

Καθυστέρηση

14.7

Μέχρι ο Εργολάβος να υποβάλει στο Μηχανικό το πρόγραµµα του

στην υποβολή

εδαφίου 14.1, στο οποίο να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που

προγράµµατος

αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο Μηχανικός οφείλει να αφαιρεί ως
κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που
υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15 τοις εκατό επί των ποσών τα
οποία ο Εργολάβος δικαιούται µε βάση τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ)
και (ε) του εδαφίου 60.1, εξαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής
σύµφωνα µε το εδάφιο 60.11, µέχρι το κρατηθέν αυτό ποσό φθάσει το
ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 5 τοις εκατό επί του
Ποσού Συµβολαίου.

Με την εκπλήρωση από τον Εργολάβο της πιο

πάνω υποχρέωσης, περί υποβολής του προγράµµατος κατά το εδάφιο
14.1, και νοουµένου ότι τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από την
ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής έναρξης από το Μηχανικό σύµφωνα µε
το εδάφιο 41.1, το κρατηθέν ποσό πρέπει να πιστοποιηθεί από το
Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο. Σε διαφορετική περίπτωση η
κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης ποινικής
ρήτρας. Η ίδια διαδικασία επιβολής κράτησης πρέπει να ακολουθείται
µέχρι ο Εργολάβος υποβάλει στο Μηχανικό αναθεωρηµένο πρόγραµµα
σύµφωνα µε το εδάφιο 14.2.

Στην περίπτωση αυτή το όριο των 56

ηµερών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που ο Μηχανικός θα ζητήσει
από τον Εργολάβο την υποβολή αναθεωρηµένου προγράµµατος.
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Επιστασία

15.1

Εργολάβου

Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει την απαιτούµενη επιστασία και
επίβλεψη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για όσο χρόνο µετά
θεωρήσει ο Μηχανικός αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Εργολάβου σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

Ο Εργολάβος οφείλει,

εφόσον έχει τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία προσόντα, ή έµπειρος και
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του της εγκρίσεως του Μηχανικού
(τέτοια έγκριση µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή), να επιβλέπει το
Έργο επί συνεχούς βάσεως. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος οφείλει
να παραλαµβάνει, εκ µέρους του Εργολάβου, τις οδηγίες του Μηχανικού.
Εάν ο Μηχανικός ανακαλέσει έγκριση που έχει δώσει για τον
αντιπρόσωπο του Εργολάβου, ο Εργολάβος οφείλει, το ενωρίτερο
δυνατό µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης ανάκλησης της έγκρισης,
να αποµακρύνει τον αντιπρόσωπο από το Έργο και να µην τον
εργοδοτήσει ξανά στο Έργο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και να τον
αντικαταστήσει αµέσως µε άλλο αντιπρόσωπο της εγκρίσεως του
Μηχανικού.
Προσωπικό

16.1

Εργολάβου

Για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Συµβολαίου, ο Εργολάβος οφείλει να εργοδοτεί πρόσωπα ικανά και
εκπαιδευµένα για το είδος της εργασίας που θα εκτελούν. Ο Μηχανικός
έχει δικαίωµα να ζητήσει πλήρη βιογραφικά στοιχεία για οποιοδήποτε
εργοδοτούµενο του Εργολάβου.

Αποµάκρυνση

16.2

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να διατάζει την αποµάκρυνση από το Έργο

εργοδοτουµένων

οποιουδήποτε εργοδοτουµένου του Εργολάβου ο οποίος, κατά τη γνώµη

του Εργολάβου

του Μηχανικού, δεικνύει ανάρµοστη συµπεριφορά, ή είναι ακατάλληλος
για να εκτελεί τα καθήκοντα του, ή η παρουσία του οποίου στο Εργοτάξιο
θεωρείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από το Μηχανικό ανεπιθύµητη, και το
πρόσωπο αυτό δεν θα πρέπει να εργοδοτηθεί ξανά για το Έργο χωρίς τη
συναίνεση του Μηχανικού.

Οποιοσδήποτε εργοδοτούµενος αποµα-

κρύνεται από το Έργο πρέπει να αντικαθίσταται το ενωρίτερο δυνατό.
Χάραξη Έργου

17.1

Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για:
(α)

την ακριβή χάραξη και οριοθέτηση του Έργου σε σχέση µε τις
γραµµές, υψόµετρα και σηµεία αναφοράς που παρέχει γραπτώς ο
Μηχανικός,
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(β)

την ορθότητα, τηρουµένων των πιο πάνω επιφυλάξεων, της
χωροθέτησης και των υψοµέτρων, διαστάσεων και ευθυγράµµισης
όλων των µερών του Έργου, και

(γ)

την παροχή όλων των αναγκαίων οργάνων, συσκευών και
εργατικών σε σχέση µε τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

Εάν, οποιαδήποτε στιγµή κατά την εκτέλεση του Έργου, εντοπιστεί ή
διαφανεί οποιοδήποτε λάθος στη χωροθέτηση, υψόµετρα, διαστάσεις ή
ευθυγράµµιση οποιουδήποτε µέρους του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει,
όταν τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να επανορθώσει το λάθος προς
ικανοποίηση του Μηχανικού, µε δικά του έξοδα εκτός εάν το λάθος αυτό
οφείλεται σε λανθασµένα δεδοµένα που έχουν γραπτώς παρασχεθεί από
το Μηχανικό, στην οποία περίπτωση ο Μηχανικός

οφείλει να

προσδιορίσει το ποσό που θα πρέπει να προστεθεί στο Ποσό
Συµβολαίου σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει σχετικά τον
Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Ο έλεγχος από το Μηχανικό της χάραξης ή χωροθέτησης οποιασδήποτε
γραµµής ή επιπέδου σε ουδεµία περίπτωση απαλλάσσει τον Εργολάβο
από την ευθύνη του για την ορθότητα και ακρίβεια αυτών και ο
Εργολάβος οφείλει να διαφυλάσσει και προστατεύει όλα τα σηµεία
χαράξεως.
∆ιερευνητικές

18.1

Εάν, οποιαδήποτε στιγµή κατά την εκτέλεση του Έργου, ο Μηχανικός

γεωτρήσεις και

ζητήσει από τον Εργολάβο τη διάνοιξη διερευνητικών γεωτρήσεων ή

φρεάτια

φρεατίων, αυτό πρέπει να αποτελέσει το περιεχόµενο σχετικής οδηγίας
σύµφωνα µε το άρθρο 51, εκτός εάν η εργασία αυτή περιλαµβάνεται ως
Ποσό Προνοίας στο Έντυπο Ανάλυσης Ποσού Συµβολαίου.

Προστασία

19.1

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και

κοινού και

επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, ο Εργολάβος

περιβάλλοντος

οφείλει:
(α)

να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και
προστασία όλων των προσώπων που δικαιούνται να βρίσκονται
στο Εργοτάξιο και προς τούτο να διατηρεί το Εργοτάξιο (στο βαθµό
που αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχο του) και το Έργο (στο βαθµό
που αυτό δεν έχει συµπληρωθεί ή δεν χρησιµοποιείται από τον
Εργοδότη) σε τάξη,
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(β)

να παρέχει και να συντηρεί µε δικά του έξοδα όλα τα αναγκαία
µέτρα

(όπως

κατάλληλο

φωτισµό,

περιφράξεις,

σήµανση,

περιορισµό της σκόνης, µείωση θορύβου και τα λοιπά) όταν και
όπου τούτο είναι αναγκαίο ή ζητηθεί από το Μηχανικό ή από
αρµόδια αρχή, για την προστασία του Έργου και τη διασφάλιση της
ασφάλειας και υγείας του κοινού κατά τη διάρκεια τόσο της ηµέρας
όσο και της νύκτας, και
(γ)

να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για

την προστασία του

περιβάλλοντος εντός και εκτός του Εργοταξίου και να αποφεύγει
την πρόκληση ζηµιάς ή την παρενόχληση του κοινού ή δηµόσιων ή
ιδιωτικών

περιουσιών

από

τη

ρύπανση,

θόρυβο,

σκόνη,

εναπόθεση υλικών ή άλλες αιτίες που οφείλονται στη µεθοδολογία
εκτέλεσης των εργασιών.
Ευθύνη

19.2

Εργοδότη

Στην περίπτωση που ο Εργοδότης θα εκτελέσει µε δικά του συνεργεία,
εντός του Εργοταξίου, οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του άρθρου 31 τότε, σε σχέση µε τις εργασίες αυτές, οφείλει:
(α)

να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και
προστασία όλων των προσώπων που δικαιούνται να βρίσκονται
στο Εργοτάξιο, και

(β)

να διατηρεί το Εργοτάξιο σε τάξη.

Στην περίπτωση που ο Εργοδότης θα εργοδοτήσει, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του άρθρου 31, άλλους εργολάβους στο Εργοτάξιο, τότε οφείλει
να απαιτήσει απ΄ αυτούς να λάβουν ανάλογα µέτρα για την ασφάλεια και
αποφυγή των κινδύνων.
Φροντίδα του
Έργου

20.1

Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε
άριστη κατάσταση του Έργου και του Μηχανικού Εξοπλισµού και υλικών
που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το
Έργο, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα αυτή µεταφέρεται στον
Εργοδότη. Νοείται ότι:
(α)

στην περίπτωση που ο Μηχανικός εκδώσει Πιστοποιητικό
Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ή µέρος των Μόνιµων Έργων
ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος ή
µέρους αυτού από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού
Παραλαβής, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος ή
µέρους αυτού µεταφέρεται στον Εργοδότη, και
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(β)

ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα οποιωνδήποτε
παραµενουσών εργασιών και του Μηχανικού Εξοπλισµού και
υλικών που θα ενσωµατωθούν στο Έργο, τα οποία αναλαµβάνει να
ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ευθύνης για
Ελαττώµατα, και η ευθύνη αυτή παραµένει µέχρι οι παραµένουσες
αυτές εργασίες συµπληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49.

Ευθύνη για

20.2

Εάν το Έργο, ή οποιοδήποτε µέρος του, ή Μηχανικός Εξοπλισµός ή

επανόρθωση

υλικά που θα ενσωµατωθούν σ΄ αυτό, υποστούν, από οποιαδήποτε αιτία

απώλειας ή

εκτός των κινδύνων που αναφέρονται στο εδάφιο 20.4, οποιαδήποτε

ζηµιάς

απώλεια ή ζηµιά κατά την περίοδο για την οποία ο Εργολάβος έχει την
ευθύνη της φροντίδας τους, τότε ο Εργολάβος οφείλει να επανορθώσει
µε δικά του έξοδα την απώλεια ή τη ζηµιά αυτή έτσι ώστε τα Μόνιµα
Έργα να συνάδουν από κάθε άποψη µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου
προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Ο Εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά στο Έργο προκαλείται από αυτόν κατά
την

εκτέλεση

οποιασδήποτε

εργασίας

για

συµµόρφωση

µε

τις

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 49 και 50.
Απώλεια ή ζηµιά

20.3

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε

λόγω ευθύνης

κίνδυνο που καθορίζεται στο εδάφιο 20.4, ή σε συνδυασµό µε άλλους

του Εργοδότη

κινδύνους, ο Εργολάβος οφείλει, εάν και στο βαθµό που τούτο θα του
ζητηθεί από το Μηχανικό, να επανορθώσει την απώλεια ή ζηµιά και ο
Μηχανικός οφείλει να υπολογίσει το σχετικό ποσό το οποίο θα προστεθεί
στο Ποσό Συµβολαίου σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει
σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Σε περίπτωση
που η απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε συνδυασµό κινδύνων, τότε ο
προαναφερόµενος υπολογισµός πρέπει να λαµβάνει υπόψη το µερίδιο
ευθύνης του Εργολάβου και του Εργοδότη.

Κίνδυνοι του
Εργοδότη

20.4

Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι:
(α)

πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή
και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση
τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο).
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(β)

εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος
πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της Κύπρου (µε
εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η
Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό
έλεγχο),

(γ)

ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από
πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε
εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η
Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό
έλεγχο),

(δ)

κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή
υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις
περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο),

(ε)

βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της
Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί
αποτελεσµατικό έλεγχο), εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους
εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων του και
προκύπτει από τη διεξαγωγή του Έργου,

(στ)

απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη
οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους των Μόνιµων Έργων, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο,

(ζ)

απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που οφείλεται στη µελέτη του Έργου,
εκτός εάν η µελέτη υποβάλλεται από τον Εργολάβο ή ο Εργολάβος
είναι υπεύθυνος γι΄ αυτήν, και

(η)

οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης (στο βαθµό που
αυτή συµβαίνει στο Εργοτάξιο), την οποία ένας έµπειρος
εργολάβος:
(i)

δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, ή

(ii)

θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, αλλά δεν θα µπορούσε
εύλογα να είχε εµποδίσει την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς
σε φυσική περιουσία µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων
και αναγκαίων προφυλάξεων.

Ασφάλεια Έργου

21.1

Ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών

και

του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν

Μηχανηµάτων

από το άρθρο 20, να ασφαλίσει:

Εργολάβου
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(α)

το Έργο, µαζί µε το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα υλικά που θα
ενσωµατωθούν σε αυτό, για ποσό ίσο µε την αξία αποκατάστασης
αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας)
αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό για κάλυψη τυχόν
επιπρόσθετων εξόδων όπως για αµοιβή µελετών, κατεδάφιση και
αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέρους του Έργου και λοιπών
εξόδων, πάντοτε νοουµένου ότι η παρεχόµενη κάλυψη δεν θα είναι
για ποσό µικρότερο από το Ποσό Συµβολαίου αυξηµένο κατά ένα
ποσοστό 20 τοις εκατό (πλέον του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας),
και

(β)

τα Μηχανήµατα Εργολάβου και άλλα υλικά και αντικείµενα τα οποία
έχουν µεταφερθεί στο Εργοτάξιο από τον Εργολάβο, για ποσό ίσο
µε το κόστος αποκατάστασης τους στο Εργοτάξιο.

Κάλυψη

21.2

Η ασφάλεια της παραγράφου (α) του εδαφίου 21.1 πρέπει να ασφαλίζει

ασφάλειας

το Έργο από κοινού στα ονόµατα του Εργοδότη και του Εργολάβου και

Έργου

να παρέχει κάλυψη:
(α)

στον Εργοδότη και στον Εργολάβο για κάθε απώλεια ή ζηµιά
οποιασδήποτε µορφής που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία,
εκτός των αναφερόµενων στο εδάφιο 21.3, για όλη την περίοδο
από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του
Πιστοποιητικού Παραλαβής του Έργου ή Τµήµατος ή µέρους
αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση, και

(β)

στον Εργολάβο για την ευθύνη του:
(i)

κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα για
απώλεια ή ζηµιά που οφείλεται σε αιτία που προέκυψε πριν
την έναρξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα, και

(ii)

για απώλεια ή ζηµιά που προκαλείται από τον Εργολάβο
κατά την εκτέλεση από αυτόν οποιωνδήποτε εργασιών για
σκοπούς συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τα άρθρα 49 και 50.

Νοείται ότι η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει και τις εργασίες των
Υπεργολάβων καθώς και τις εργασίες που θα εκτελεστούν από τον
Εργοδότη και/ή από άλλους εργολάβους, σύµφωνα µε το άρθρο 31.
Νοείται περαιτέρω ότι στην ασφάλεια της παραγράφου (α) του εδαφίου
21.1 θα πρέπει να καθορίζεται ότι οι πληρωµές από την ασφάλεια θα
γίνονται στον Εργοδότη.
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Εξαιρούµενοι

21.3

∆εν υπάρχει υποχρέωση για κάλυψη από τις ασφάλειες που αναφέρονται

κίνδυνοι από την

στο εδάφιο 21.1 τυχόν απώλειας ή ζηµιάς που προκαλείται από:

ασφάλεια του

(α)

πόλεµο, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή
και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση

Έργου

τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο),
(β)

εξέγερση,

τροµοκρατική

ενέργεια,

επανάσταση,

ανταρσία,

εµφύλιος πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της
Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί
αποτελεσµατικό έλεγχο),
(γ)

ιονίζουσες ακτινοβολίες ή

µόλυνση

από

ραδιενέργεια από

πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε
εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η
Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό
έλεγχο), ή
(δ)

κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή
υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις
περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο).

Βλάβες σε

22.1

Ο Εργολάβος οφείλει, εκτός εάν και στο βαθµό που το Συµβόλαιο

πρόσωπα και

προβλέπει διαφορετικά, να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για

περιουσίες

κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη,
έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε τα πιο κάτω (µε
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2):
(α)

το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου, ή

(β)

την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από το Έργο),

τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή να οφείλονται στην εκτέλεση και
συµπλήρωση

του

Έργου

ή

στην

επιδιόρθωση

οποιωνδήποτε

ελαττωµάτων σε αυτό, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του
Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν
περιόδων αναστολής των εργασιών.

- 28 -

Εξαιρέσεις

22.2

Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 22.1 είναι:
(α)

η µόνιµη χρήση ή κατοχή γης από το Έργο ή µέρος αυτού,

(β)

το δικαίωµα του Εργοδότη να εκτελέσει το Έργο ή µέρος αυτού,
επί, υπό, διαµέσου, ή µέσα σε οποιαδήποτε γη,

(γ)

η ζηµιά σε περιουσία όταν η ζηµιά αυτή είναι το αναπόφευκτο
αποτέλεσµα της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της
επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, σύµφωνα µε
το Συµβόλαιο, εκτός ζηµιάς που οφείλεται σε δόνηση από δονητικό
οδοστρωτήρα, και

(δ)

ο θάνατος ή τραυµατισµός οποιουδήποτε προσώπου ή η απώλεια
ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, στο βαθµό που οφείλονται σε
πράξη

ή

παράλειψη

του

Εργοδότη,

εργοδοτουµένων

ή

αντιπροσώπων του, ή άλλων εργολάβων που δεν εργοδοτούνται
από τον Εργολάβο.
Ευθύνη

22.3

Εργοδότη

Ο Εργοδότης οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργολάβο από
κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις
σχετικά µε τα θέµατα που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2.

Ασφάλεια για

23.1

Πριν το Χρόνο Έναρξης, ο Εργολάβος οφείλει χωρίς περιορισµό των

βλάβες σε

υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του

πρόσωπα και

Εργοδότη που απορρέουν από το άρθρο 22, να ασφαλίσει, από κοινού

περιουσίες

στα ονόµατα του Εργοδότη και του Εργολάβου, έναντι ευθύνης για το
θάνατο

ή

τραυµατισµό

οποιουδήποτε

προσώπου

(εκτός

των

αναφεροµένων στο άρθρο 24) ή την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε
περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από
το Έργο), που προκύπτουν ή οφείλονται στην εκτέλεση και συµπλήρωση
του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό,
µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης
Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν περιόδων αναστολής των
εργασιών.
Ελάχιστο ποσό

23.2

ασφάλισης
Αµφοτεροβαρής
ευθύνη

Η ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες πρέπει να είναι το
ελάχιστο για το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.

23.3

Η ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες πρέπει να
περιλαµβάνει πρόνοια αµφοτεροβαρούς ευθύνης για κάλυψη του
Εργοδότη και του Εργολάβου και ως ξεχωριστά ασφαλιζόµενους.
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Εργατικά

24.1

Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή

ατυχήµατα ή

πληρωτέες

τραυµατισµοί

Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του, εκτός στην περίπτωση

αποζηµιώσεις

σε

οποιοδήποτε

εργοδοτούµενο

του

θανάτου ή τραυµατισµού που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του. Ο Εργολάβος οφείλει
να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε τέτοια βλάβη ή
αποζηµίωση, εκτός των προαναφεροµένων περιπτώσεων ευθύνης του
Εργοδότη, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη,
έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής αναφορικά και σχετικά µε τα
πιο πάνω.
Ασφάλεια για

24.2

ατυχήµατα

Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του
αυτής και να διατηρήσει την ασφάλεια για όσο καιρό εργοδοτεί
υπαλλήλους στο Έργο. Όσον αφορά τους εργοδοτουµένους των
Υπεργολάβων του, η προαναφερθείσα υποχρέωση του Εργολάβου να
ασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό θεωρείται ως εκπληρωθείσα
µόνον εάν κάθε Υπεργολάβος ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της
ευθύνης του αναφορικά µε εκείνα τα πρόσωπα και µε εκείνο τον τρόπο
ώστε τελικά ο Εργοδότης να καλύπτεται και εξασφαλίζεται σύµφωνα µε
το έγγραφο σύµβασης ασφάλισης όπως προνοείται στο εδάφιο 24.1.
Νοείται ότι ο Εργολάβος οφείλει να ζητά από κάθε Υπεργολάβο του να
παραδώσει στον Εργοδότη, εφόσον τούτο του ζητηθεί, το έγγραφο
σύµβασης ασφάλισης και την απόδειξη πληρωµής του τρέχοντος
ασφάλιστρου.

Αποδεικτικά

25.1

Ο Εργολάβος οφείλει, πριν από το Χρόνο Έναρξης, να παρουσιάσει στον

στοιχεία για

Εργοδότη στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι προβλεπόµενες στο

ασφάλειες

Συµβόλαιο ασφάλειες έχουν τεθεί σε ισχύ. Οφείλει επίσης, εντός 42
ηµερών από το Χρόνο Έναρξης, να υποβάλει στον Εργοδότη τα έγγραφα
σύµβασης ασφάλισης. Κατά την παρουσίαση τέτοιων στοιχείων και την
υποβολή τέτοιων εγγράφων στον Εργοδότη, ο Εργολάβος οφείλει να
ενηµερώνει το Μηχανικό σχετικά. Νοείται ότι όλες οι ασφάλειες θα είναι
από εγκεκριµένες ασφαλιστικές εταιρείες της έγκρισης του Εργοδότη, σε
µορφή και µε όρους της έγκρισης του Εργοδότη.
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Επάρκεια των

25.2

ασφαλειών

Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί τις ασφαλιστικές εταιρείες για τυχόν
αλλαγές στη φύση, διάρκεια ή πρόγραµµα εκτέλεσης του Έργου και να
διασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλειών καθ΄ όλη τη διάρκεια που
προβλέπεται στο Συµβόλαιο. Οφείλει επίσης, εφόσον τούτο του ζητηθεί,
να παρουσιάσει στον Εργοδότη τα εν ισχύ έγγραφα σύµβασης
ασφάλισης και τις αποδείξεις πληρωµής του τρέχοντος ασφάλιστρου.

Παράλειψη

25.3

Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει ή να διατηρήσει εν

Εργολάβου να

ισχύ οποιαδήποτε από τις ασφάλειες που προβλέπονται στο Συµβόλαιο,

ασφαλίσει

ή παραλείψει να παρουσιάσει στον Εργοδότη εντός της περιόδου που
καθορίζεται στο εδάφιο 25.1 τα έγγραφα σύµβασης ασφάλισης τότε, και
σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να θέσει
και να διατηρήσει εν ισχύ κάθε τέτοια ασφάλεια, και να πληρώσει
οποιοδήποτε ασφάλιστρο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό, και να αφαιρέσει
το ποσό που θα καταβάλει και κάθε άλλο σχετικό έξοδο από τα ποσά
που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο ή να απαιτήσει τα πιο
πάνω ως χρέος από τον Εργολάβο.

Συµµόρφωση µε

25.4

Στην περίπτωση που ο Εργολάβος ή ο Εργοδότης παραλείψουν να

πρόνοιες των

συµµορφωθούν µε πρόνοιες των εγγράφων σύµβασης ασφάλισης που

ασφαλειών

τίθενται εν ισχύ σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, το κάθε µέρος θα καλύπτει
και εξασφαλίζει το άλλο µέρος για κάθε απώλεια ή απαίτηση που
προκύπτει από την παράλειψη αυτή.

Ευθύνη για ποσά

25.5

Ουδεµία πρόνοια στα άρθρα περί ασφαλειών θα περιορίζει τις

που δεν έχουν

υποχρεώσεις ή ευθύνες των µερών, όπως αυτές καθορίζονται στους

ανακτηθεί

άλλους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως πως. Οποιαδήποτε
ποσά δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ανακτηθεί από την ασφάλεια,
πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη
ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους αυτές. Παραταύτα, στην
περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και διατηρήσει εν ισχύ
οποιαδήποτε ασφάλεια η οποία είναι διαθέσιµη και η οποία προβλέπεται
στο Συµβόλαιο να τεθεί και διατηρηθεί εν ισχύ, χωρίς ο Εργοδότης να
έχει συναινέσει ρητώς στην παράλειψη αυτή και/ή να έχει ασκήσει το
δικαίωµα του µε βάση το εδάφιο 25.3 να θέσει και να διατηρήσει ο ίδιος
εν ισχύ την ασφάλεια αυτή, τότε οποιαδήποτε ποσά θα είχαν ανακτηθεί
από την ασφάλεια αυτή πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο.
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Συµµόρφωση µε

26.1

Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται από κάθε άποψη, δίνοντας

νόµους και

µεταξύ άλλων όλες τις αναγκαίες ειδοποιήσεις και πληρώνοντας όλα τα

κανονισµούς

σχετικά τέλη και φόρους, µε τις πρόνοιες:
(α)

των νόµων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των δυνάµει αυτών
εκδιδοµένων κανονισµών, διαταγµάτων, πράξεων ή αποφάσεων
οποιασδήποτε αρχής ή οργάνου ασκούντος εκτελεστική εξουσία ή
οποιοδήποτε διοικητικό λειτούργηµα, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση
και συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων σε αυτό, και

(β)

των κανόνων και κανονισµών όλων των δηµόσιων οργανισµών και
εταιρειών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των οποίων η ιδιοκτησία
ή τα δικαιώµατα επηρεάζονται ή ενδεχοµένως να επηρεαστούν
από το Έργο,

και να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε ποινική ρήτρα
και ευθύνη οποιουδήποτε είδους για παραβίαση των προνοιών αυτών.
Νοείται ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, ο
Εργοδότης έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση πολεοδοµικής και
οικοδοµικής άδειας για το Έργο.
Αρχαιότητες

27.1

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει την απόλυτη κυριότητα επί όλων των
απολιθωµάτων, νοµισµάτων, εγγράφων και άλλων αντικειµένων αξίας ή
γεωλογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τα οποία δυνατό να βρεθούν
στο Εργοτάξιο.

Ο Εργολάβος οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή

προσπάθεια και να λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να παρεµποδίσει
τους εργοδοτουµένους του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από το να
µετακινήσει ή προκαλέσει ζηµιά σε οποιοδήποτε τέτοιο αντικείµενο, να
πληροφορεί αµέσως το Μηχανικό για την ανακάλυψη και την ακριβή
τοποθεσία του αντικειµένου και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του
Μηχανικού για τον τρόπο χειρισµού του θέµατος. Εάν, λόγω τέτοιων
οδηγιών, ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή επιπλέον έξοδα τότε ο
Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον
Εργολάβο, να προσδιορίσει:
(α)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο
θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου.

και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη.

- 32 -

Αρχαιολογικοί

27.2

χώροι

Χωρίς περιορισµό των προνοιών του εδαφίου 27.1, εάν κατά την
εκτέλεση των εργασιών αποκαλυφθούν οποιοιδήποτε αρχαιολογικοί
χώροι ή αρχαιότητες, ο Εργολάβος οφείλει να διακόπτει αµέσως τις
εργασίες στην περιοχή που έγινε η αποκάλυψη και να πληροφορεί
σχετικά το Μηχανικό.

Ουδεµία εργασία στην περιοχή πρέπει να

επαναρχίσει εκτός εάν δοθεί στο Μηχανικό έγκριση του ∆ιευθυντή
Τµήµατος Αρχαιοτήτων και ο Μηχανικός δώσει σχετική οδηγία στον
Εργολάβο. Νοείται ότι ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή
φύλαξη του συγκεκριµένου µέρους του Εργοταξίου µέχρι η ευθύνη της
φύλαξης αναληφθεί από το Τµήµα Αρχαιοτήτων.
∆ικαιώµατα

28.1

ευρεσιτεχνίας

Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει και καλύπτει τον Εργοδότη από
κάθε απαίτηση ή δικαστική αγωγή για παραβίαση οποιωνδήποτε
δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων ή ονοµάτων ή άλλων
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων αναφορικά µε τα Μηχανήµατα Εργολάβου,
υλικά, ή Μηχανικό Εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για ή σε σχέση µε
το Έργο και από κάθε σχετική µε αυτά ζηµιά, δαπάνη, χρεώσεις και
έξοδα οποιασδήποτε µορφής, εκτός εάν η παραβίαση αυτή είναι
αποτέλεσµα της συµµόρφωσης µε τη µελέτη ή Προδιαγραφές που έχουν
παρασχεθεί από το Μηχανικό.

Προνόµια

28.2

Ο Εργολάβος οφείλει, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά, να πληρώνει όλα
τα σχετικά δικαιώµατα και άλλα προνόµια, ενοίκιο και άλλες πληρωµές ή

λατοµείων

αποζηµιώσεις για την εξόρυξη ή απόκτηση άµµου, χαλίκων ή άλλων
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο και να καλύπτει και
εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση τρίτων για το θέµα αυτό.
Νοείται ότι, µε εξαίρεση τις εκσκαφές που ορίζονται στο Συµβόλαιο,
ουδεµία εκσκαφή πρέπει να γίνεται στο Έργο, χωρίς τη συναίνεση του
Μηχανικού.
Εναπόθεση
υλικών

28.3

Πριν την εναπόθεση οποιωνδήποτε υλικών, σκυβάλων, παραπηγµάτων
ή Προσωρινών Έργων παντός είδους σε κρατική ή ιδιωτική γη ο
Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει και παρουσιάζει στο Μηχανικό σχετική
άδεια των αρµοδίων αρχών και επηρεαζόµενων ιδιοκτητών.

Ο

Εργολάβος οφείλει να πληρώνει όλα τα σχετικά δικαιώµατα και τέλη και
να συµµορφώνεται µε όλους τους όρους των σχετικών αδειών και να
καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση τρίτων για το
θέµα αυτό.
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Κυριότητα

28.4

υλικών εκσκαφής

Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα υλικά τα οποία
προκύπτουν από εκσκαφές στο Εργοτάξιο θα παραµένουν στην
κυριότητα του Εργοδότη και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται στο Έργο ή
αποµακρύνονται από το Εργοτάξιο ή πωλούνται ή µε άλλο τρόπο
διατίθενται χωρίς τη συναίνεση του Μηχανικού.

Παρεµπόδιση

29.1

Όλες οι εργασίες για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την

της κυκλοφορίας

επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό πρέπει, στο βαθµό

και

που τούτο είναι εφικτό λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του

παρακείµενων

Συµβολαίου, να διεξάγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε κατά το δυνατό να

περιουσιών

αποφεύγεται:
(α)

η παρενόχληση και ταλαιπωρία του κοινού, και

(β)

η παρεµπόδιση της προσπέλασης και χρήσης δηµόσιων ή
ιδιωτικών δρόµων, µονοπατιών και περιουσιών.

Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει και καλύπτει τον Εργοδότη από
κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις
οποιασδήποτε µορφής, στο βαθµό που ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για
αυτά.
Αποφυγή

30.1

Ο Εργολάβος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε εύλογο µέσο για την

πρόκλησης

αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς σε οποιοδήποτε δρόµο ή γέφυρα από τη

ζηµιών σε

διακίνηση των οχηµάτων ή µηχανηµάτων του ή των οχηµάτων ή

δρόµους

µηχανηµάτων οποιουδήποτε Υπεργολάβου του.

Μεταξύ άλλων, ο

Εργολάβος οφείλει να επιλέγει τέτοια δροµολόγια και να χρησιµοποιεί
τέτοια οχήµατα και να περιορίζει και κατανέµει τα φορτία µε τέτοιο τρόπο
και να ελαχιστοποιεί κατά το δυνατό τη διακίνηση υλικών, Μηχανικού
Εξοπλισµού, Μηχανηµάτων Εργολάβου ή Προσωρινών Έργων από και
προς το Εργοτάξιο, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζηµιάς σε τέτοιους
δρόµους ή γέφυρες.
Μεταφορά

30.2

Εάν για τη διευκόλυνση της µετακίνησης των Μηχανηµάτων Εργολάβου

Μηχανηµάτων

ή Προσωρινών Έργων απαιτηθεί η ενίσχυση οποιασδήποτε γέφυρας ή η

Εργολάβου ή

µετατροπή ή βελτίωση οποιουδήποτε δρόµου τα οποία επικοινωνούν µε

Προσωρινών

ή βρίσκονται στο δροµολόγιο προς το Εργοτάξιο τότε, εκτός εάν το

Έργων

Συµβόλαιο προβλέπει διαφορετικά, ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος και
οφείλει να πληρώνει το κόστος για την ενίσχυση, µετατροπή ή βελτίωση
αυτή. Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη
από κάθε απαίτηση ή δικαστική αγωγή για οποιεσδήποτε ζηµιές σε
οποιοδήποτε δρόµο ή γέφυρα προκληθούν από τέτοια µετακίνηση.
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Μεταφορά

30.3

Εάν, παρά τις πρόνοιες του εδαφίου 30.1, κατά τη µεταφορά υλικών ή

υλικών ή

Μηχανικού Εξοπλισµού, προκληθεί οποιαδήποτε ζηµιά σε οποιαδήποτε

Μηχανικού

γέφυρα ή δρόµο τα οποία επικοινωνούν µε ή βρίσκονται στο δροµολόγιο

Εξοπλισµού

προς το Εργοτάξιο, τότε ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί σχετικά το
Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη, αµέσως µόλις λάβει γνώση
της ζηµιάς αυτής ή µόλις παραλάβει οποιαδήποτε απαίτηση από την
αρµόδια προς τούτο αρχή. Εάν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή
κανονισµούς, αυτός που µεταφέρει τέτοια υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό
οφείλει να αποζηµιώσει την αρµόδια αρχή για τη ζηµιά, ο Εργοδότης δεν
θα είναι υπεύθυνος για τέτοιες δαπάνες, χρεώσεις ή έξοδα. Σε άλλες
περιπτώσεις ο Εργοδότης οφείλει να διαπραγµατευτεί τη ρύθµιση και να
πληρώσει την οφειλή σχετικά µε την απαίτηση αυτή και να καλύψει και
εξασφαλίσει τον Εργολάβο από κάθε σχετική απαίτηση ή δικαστική
αγωγή. Νοείται ότι εάν και στο βαθµό που τέτοια απαίτηση ή µέρος
αυτής οφείλεται, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, στην παράλειψη του
Εργολάβου να τηρήσει και εφαρµόσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε
το εδάφιο 30.1, τότε το ποσό, που θα προσδιοριστεί από το Μηχανικό,
αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, ως οφειλόµενο
στην παράλειψη αυτή θα ανακτάται από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου
και θα µπορεί να αφαιρεθεί από τον Εργοδότη από τα ποσά που
οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο και ο Μηχανικός θα ειδοποιεί
σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Νοείται ότι ο
Εργοδότης οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο και να διαβουλεύεται µαζί
του οποτεδήποτε θα διαπραγµατευτεί µε τρίτους το διακανονισµό τέτοιας
απαίτησης εάν, ως αποτέλεσµα του διακανονισµού, ο Εργολάβος θα
οφείλει την καταβολή αποζηµίωσης.

Ευκαιρίες σε

31.1

Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει, σύµφωνα µε τις υποδείξεις ή

άλλους

απαιτήσεις του Μηχανικού, κάθε λογική διευκόλυνση και διευθέτηση για

εργολάβους

εκτέλεση των δικών τους εργασιών:
(α)

σε κάθε άλλο εργολάβο που εργοδοτείται από τον Εργοδότη και
στους εργοδοτουµένους του εργολάβου αυτού,

(β)

στους εργοδοτουµένους του Εργοδότη, και

(γ)

στους

εργοδοτουµένους

οποιασδήποτε

αρµόδιας

αρχής

ή

υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που τυχόν εργοδοτούνται εντός ή
πλησίον του Εργοταξίου σε οποιαδήποτε εργασία που δεν
περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο ή σε οποιαδήποτε εργασία που
περιλαµβάνεται σε οποιαδήποτε σύµβαση την οποία συνάπτει ο
Εργοδότης, σε σχέση ή συµπληρωµατικά προς το Έργο.
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∆ιευκολύνσεις σε

31.2

Εάν, ωστόσο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 31.1 και χωρίς

άλλους

τούτο να προβλέπεται αλλού στο Συµβόλαιο, ο Εργολάβος οφείλει µετά

εργολάβους

που θα του ζητηθεί γραπτώς από το Μηχανικό:
(α)

να καταστήσει διαθέσιµο σε οποιοδήποτε τέτοιο εργολάβο ή στον
Εργοδότη ή την αρµόδια αρχή ή στην υπηρεσία κοινής ωφέλειας,
οποιουσδήποτε δρόµους ή διόδους για τα οποία η συντήρηση είναι
ευθύνη του,

(β)

να επιτρέψει τη χρήση από τους πιο πάνω των Προσωρινών
Έργων ή των Μηχανηµάτων Εργολάβου στο Εργοτάξιο, ή

(γ)

να παρέχει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία οποιασδήποτε µορφής,

τότε ο Μηχανικός οφείλει να υπολογίσει το ποσό που θα προστεθεί στο
Ποσό του Συµβολαίου σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει
σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Ο Εργολάβος να

32.1

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί

διατηρεί το

το Εργοτάξιο καθαρό και απαλλαγµένο από άχρηστα αντικείµενα ή

Εργοτάξιο

εµπόδια και να αποθηκεύει ή αποµακρύνει όσα Μηχανήµατα Εργολάβου

καθαρό

και πλεονάζοντα υλικά δεν είναι πλέον χρήσιµα για το Έργο και να
καθαρίζει ή αποµακρύνει οποιαδήποτε σκύβαλα ή Προσωρινά Έργα τα
οποία δεν απαιτούνται άλλο.

Καθαρισµός του

33.1

Με την έκδοση του κάθε Πιστοποιητικού Παραλαβής ο Εργολάβος οφείλει

Εργοταξίου

να αποµακρύνει από το µέρος εκείνο του Εργοταξίου για το οποίο

µετά την

εκδίδεται το Πιστοποιητικό όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου, τυχόν

αποπεράτωση

πλεονάζοντα υλικά, σκύβαλα και παραπήγµατα ή Προσωρινά Έργα
παντός είδους, και να παραδίδει το µέρος αυτό του Εργοταξίου και του
Έργου καθαρό και περιποιηµένο προς ικανοποίηση του Μηχανικού.
Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να διατηρήσει στο Εργοτάξιο,
µέχρι τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα, εκείνα τα υλικά,
Μηχανήµατα Εργολάβου και Προσωρινά Έργα τα οποία είναι αναγκαία
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά την Περίοδο Ευθύνης
για Ελαττώµατα.

- 36 -

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Εργοδότηση

34.1

Ο Εργολάβος

οφείλει, εκτός

εάν προβλέπεται διαφορετικά

στο

υπαλλήλων και

Συµβόλαιο, να προβεί στις δικές του διευθετήσεις για την εργοδότηση

εργατών

όλου του προσωπικού και των εργατών του, ηµεδαπών ή όχι, και για την
πληρωµή, στέγαση, σίτιση και µεταφορά αυτών.
Σε περίπτωση που µε οποιοδήποτε τρόπο περιέλθει σε γνώση του
Εργοδότη ότι ο Εργολάβος ή οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του
απασχολεί στο Έργο πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνοµα στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη νενοµισµένη
άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την οικεία νοµοθεσία, τότε ο
Εργοδότης, αφού επιβεβαιώσει τούτο µε επίσηµη πιστοποίηση από το
Τµήµα

Αρχείου

Πληθυσµού

και

Μετανάστευσης,

την

Υπηρεσία

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ή το Τµήµα Εργασίας, ανάλογα µε την
περίπτωση, θα έχει δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς
τούτο να περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του Εργολάβου όπως
αυτές καθορίζονται στους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως
πως:
(α)

να επιβάλει στον Εργολάβο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους €500
ανά τέτοιο πρόσωπο, επί τον αριθµό των ηµερών παράβασης, και/ή

(β)

αφού δώσει 7 ηµερών γραπτή προειδοποίηση στον Εργολάβο, να
λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου, σε αυτή δε την περίπτωση
θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες των εδαφίων 63.2, 63.3 και 63.4.

Συµµόρφωση µε

34.2

Ο

Εργολάβος

οφείλει

να

συµµορφώνεται

σε

ό,τι

αφορά

τους

την Εργατική

εργοδοτουµένους του, περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων των

Νοµοθεσία

Υπεργολάβων του, µε τους Πρότυπους Κανόνες αναφορικά µε εργατικά
ζητήµατα

σε

Κυβερνητικά

και

άλλα

∆ηµόσια

Συµβόλαια

που

δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αρ. 1391,
Γνωστοποίηση αρ. 1833 και µε ηµεροµηνία 30/9/1977, καθώς και µε
οποιουσδήποτε επιπρόσθετους σχετικούς κανόνες οι οποίοι εκδόθηκαν
µετέπειτα και/ή κατά τη διάρκεια του Συµβολαίου. Νοείται ότι η
διασφάλιση της συµµόρφωσης των Υπεργολάβων µε τους εν λόγω
Κανόνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου ο οποίος γενικά
θα καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση, δικαστική
αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για µη συµµόρφωση του ίδιου
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ή Υπεργολάβων του µε τους Κανόνες αυτούς. Νοείται περαιτέρω ότι ο
Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι του οφείλουν να αναγνωρίζουν και να
σέβονται το δικαίωµα των εργοδοτουµένων τους να ανήκουν σε
αναγνωρισµένες Συντεχνίες.
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο Εργολάβος, πριν την έκδοση οποιουδήποτε
πιστοποιητικού πληρωµής, οφείλει να δηλώνει υπευθύνως προς το
Μηχανικό ότι συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες της πιο πάνω παραγράφου
και ότι:
(α)

κατέβαλε τα πραγµατικά ηµεροµίσθια που προνοούνται από τις
κλαδικές συλλογικές συµβάσεις για κάθε εργοδοτούµενο,

(β)

δεν

υπάρχει

καθυστέρηση

στην

καταβολή

οποιωνδήποτε

στην

καταβολή

οποιωνδήποτε

οφειλόµενων ηµεροµισθίων,
(γ)

δεν

υπάρχει

καθυστέρηση

ωφεληµάτων των εργαζοµένων που προνοούνται από τις κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η καταβολή στο
Ταµείο Προνοίας, το Ταµείο Αργιών και Φιλοδωρήµατος, το Ταµείο
Ασθενείας και Αρωγής, και το Ταµείο Ιατρικής Περίθαλψης, και
(δ)

δεν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή οποιωνδήποτε ποσών
στα Ταµεία που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

Τουλάχιστον µία φορά κάθε τέσσερα πιστοποιητικά πληρωµής, αλλά και
πιο συχνά αν το θεωρεί αναγκαίο, ο Εργοδότης θα ζητεί από τις
Συντεχνίες και το Ταµείο Προνοίας όπως επιβεβαιώσουν ότι ο
Εργολάβος και οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του έχουν τακτοποιηµένες
όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς τους εργοδοτουµένους
τους, το Ταµείο Προνοίας των εργοδοτουµένων τους και τις Συντεχνίες
και ότι εφαρµόζουν τους Πρότυπους Κανόνες και τις κλαδικές συλλογικές
συµβάσεις σε σχέση µε το Συµβόλαιο. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος ή
οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του παραλείψει ή αρνείται να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του αυτές, τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να
αποκόπτει από τα εκάστοτε πιστοποιητικά πληρωµής του Εργολάβου τα
αντίστοιχα

ποσά

και

να

τα

καταβάλλει

κατ’

ευθείαν

στους

εργοδοτουµένους, το Ταµείο Προνοίας και τα διάφορα Ταµεία, ανάλογα
µε την περίπτωση.
Τα ποσά αυτά που θα αποκόπτονται πρέπει να αφορούν υποχρεώσεις
του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του σχετικά µε την
απασχόληση των εργοδοτουµένων τους αναφορικά µε το παρόν
Συµβόλαιο.
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Επιπλέον, για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης εκ µέρους του Εργολάβου ή
οποιουδήποτε Υπεργολάβου του στην καταβολή των ποσών που
οφείλονται στους εργοδοτουµένους, το Ταµείο Προνοίας και τα διάφορα
Ταµεία, ανάλογα µε την περίπτωση, ο Εργοδότης θα επιβάλλει στον
Εργολάβο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση µε ποσοστό 1 τοις εκατό επί των
ποσών αυτών, χωρίς τούτο να περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του
Εργολάβου όπως αυτές καθορίζονται στους όρους του παρόντος
Συµβολαίου ή άλλως πως.
Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «κλαδική συλλογική
σύµβαση»

σηµαίνει

τη

συνοµολογηµένη

συµφωνία

µεταξύ

των

αναγνωρισµένων Συντεχνιών και των αναγνωρισµένων εργοδοτικών
οργανώσεων, η οποία έχει εφαρµογή στον οικείο κλάδο.
Νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Ταµείο
Προνοίας» σηµαίνει το Ταµείο Προνοίας το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε
τους περί των Ταµείων Προνοίας Νόµους.
Εργατικά ταµεία

34.3

Σε περίπτωση που ο Εργολάβος ή οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του
παραλείψει ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τα
διάφορα Ταµεία που διαχειρίζεται ή για τα οποία τον έλεγχο της
είσπραξης εισφορών έχει το Τµήµα Κοινωνιών Ασφαλίσεων, τότε ο
Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού επιβεβαιώσει τούτο µε επίσηµη
πιστοποίηση από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αποκόπτει από
τα εκάστοτε πιστοποιητικά πληρωµής του Εργολάβου τα αντίστοιχα
ποσά που οφείλονται στα Ταµεία αυτά, και τα οποία αναφέρονται πιο
κάτω:
(α) Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(β) Κεντρικό Ταµείο Αδειών,
(γ) Ταµείο για Πλεονάζον Προσωπικό,
(δ) Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, και
(ε) Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης (εάν υπάρχει)
Τα ποσά αυτά που θα αποκόπτονται πρέπει να αφορούν υποχρεώσεις
του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του σχετικά µε την
απασχόληση των εργοδοτουµένων τους αναφορικά µε το παρόν
Συµβόλαιο.
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Επιπλέον, για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης εκ µέρους του Εργολάβου ή
οποιουδήποτε Υπεργολάβου του στην καταβολή των ποσών που
οφείλονται στα Ταµεία αυτά, ο Εργοδότης θα επιβάλλει στον Εργολάβο
ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση µε ποσοστό 1 τοις εκατό των ποσών αυτών,
χωρίς τούτο να περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του Εργολάβου
όπως αυτές καθορίζονται στους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή
άλλως πως.
Ο Εργολάβος πριν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού πληρωµής,
έχει υποχρέωση να παρουσιάσει στο Μηχανικό απόδειξη πληρωµής
εισφορών (Πιστοποιητικό Εισφορών και Τέλους) για εξόφληση των
υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων των Υπεργολάβων του προς
τα πιο πάνω Ταµεία.
Εργοδότηση

34.4

Ο Εργολάβος δεν πρέπει να εργοδοτεί ούτε να προσπαθεί να

υπαλλήλων του

εργοδοτήσει πρόσωπα που εργοδοτούνται ή παρέχουν υπηρεσίες στον

Εργοδότη

Εργοδότη ή στο Μηχανικό αναφορικά µε το παρόν Συµβόλαιο.

Πρώτες βοήθειες

34.5

Ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί στο Εργοτάξιο διευκολύνσεις πρώτων
βοηθειών για την περίθαλψη όλου του προσωπικού σε περίπτωση
ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή επιδιόρθωσης
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό. Ο Εργολάβος οφείλει επίσης να
διασφαλίζει ότι, σε κάθε όχηµα που χρησιµοποιείται για µεταφορά
προσωπικού και εργατών από ή προς το Εργοτάξιο, υπάρχει ανά πάσα
στιγµή κουτί πρώτων βοηθειών.

Ωράριο εργασίας

34.6

Ο Εργολάβος οφείλει να ακολουθεί ωράριο και συνθήκες εργασίας για
τους εργοδοτουµένους του όπως αυτά έχουν συµφωνηθεί και ορίζονται
στις συλλογικές συµβάσεις στον αντίστοιχο τοµέα εργασίας, ή εάν τέτοιες
συµβάσεις δεν υπάρχουν, όπως αυτά έχει επικρατήσει στην αγορά να
θεωρούνται αντίστοιχα ως το σύνηθες ωράριο και οι συνήθεις συνθήκες
εργασίας. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος επιθυµεί να εργαστεί εκτός
του ωραρίου αυτού θα µπορεί να κάνει τούτο µόνο µε τη συναίνεση του
Μηχανικού.

Ασφάλεια, υγεία

34.7

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς

και ευηµερία

περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και

στην εργασία

ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από τα άρθρα 19 και 24, να
λαµβάνει όλα τα µέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων
του, των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου
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προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαµβανοµένων των
εργοδοτουµένων του Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που
εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το
άρθρο 31 των Όρων, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του
Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του 1996-2003, των
περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισµών του 2002, του περί Εργοστασίων Νόµου
Κεφ. 134, των περί Οικοδοµών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών
(Ασφάλεια, Υγεία και Ευηµερία) Κανονισµών του 1973, περιλαµβανοµένων και όλων των άλλων κανονισµών που έχουν εκδοθεί δυνάµει
των πιο πάνω νόµων, και κάθε νόµου και κανονισµού που τροποποιεί ή
αντικαθιστά τους πιο πάνω νόµους και κανονισµούς.
Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει:
(α)

να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 2 – στάδιο
εκτέλεσης), κατά την έννοια των περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)
Κανονισµών του 2002, και να το υποβάλει στο Μηχανικό πριν το
Χρόνο Έναρξης. Νοείται ότι στο Σχέδιο αυτό θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη και οι εργασίες των Υπεργολάβων, του
Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από
τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή υπηρεσίας
κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο
31 των Όρων. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση µη υποβολής
του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει
δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή όλων των εργασιών
στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) του
εδαφίου 40.1,

(β)

εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ των Όρων, να
ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, σύµφωνα µε τους περί Ασφάλειας
και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισµούς του 2002, εργοδοτούµενο του ως
«Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση
του έργου», κατά την έννοια των ίδιων Κανονισµών. Νοείται ότι οι
εξουσίες του Συντονιστή αυτού, όπως καθορίζονται στους εν λόγω
Κανονισµούς, θα εκτείνονται και στους εργοδοτουµένους των
Υπεργολάβων, καθώς και στους εργοδοτουµένους του Εργοδότη,
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οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον
Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή υπηρεσίας κοινής
ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο 31 των
Όρων,
(γ)

να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργοδοτούµενοι του, περιλαµβανοµένων
των

εργοδοτουµένων

των

Υπεργολάβων,

γνωρίζουν

το

περιεχόµενο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και ότι αντίγραφο
του Σχεδίου βρίσκεται σε προσβάσιµο χώρο στο Εργοτάξιο,
(δ)

µε σκοπό την αναπροσαρµογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, να παρέχει στο
«Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση
του έργου», όλες τις πληροφορίες για κάθε µεταβολή που δυνατό
να επηρεάζει τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο,

(ε)

να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων
Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)
Κανονισµούς του 2002,

(στ)

σε περίπτωση που ο «Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου» είναι εργοδοτούµενος του, να
παραδώσει στον Εργοδότη όχι αργότερα από 21 ηµέρες µετά την
έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, το
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, αναπροσαρµοσµένο ώστε αυτός να
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του Έργου έτσι όπως αυτό
κατασκευάστηκε, και

(ζ)

να λαµβάνει υπόψη τα περιεχόµενα του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας κατά την ετοιµασία του προγράµµατος εργασίας του
εδαφίου 14.1.

∆ιαγωγή

34.8

προσωπικού

Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει συνεχώς κάθε εύλογο µέτρο
προφύλαξης για την παρεµπόδιση επίδειξης παράνοµης, ταραχώδους ή
απρεπούς διαγωγής από ή ανάµεσα εις το προσωπικό και εργάτες και
για τη διαφύλαξη της ηρεµίας και προστασία των προσώπων και
περιουσιών στη γειτονία του Έργου.

Κατάλογος

35.1

Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί µητρώο όλων των εργοδοτουµένων του,

εργοδοτουµένων

περιλαµβανοµένων και των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων του, στο

και

οποίο θα δεικνύονται και τα ηµεροµίσθια και ώρες εργασίας του κάθε

Μηχανηµάτων

εργοδοτουµένου. Το µητρώο πρέπει να ετοιµάζεται σε εβδοµαδιαία βάση

Εργολάβου

και να υποβάλλεται στο Μηχανικό κάθε µήνα, στη µορφή (ηλεκτρονικά ή
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έντυπα) και στον τύπο που θα καθορίσει ο Μηχανικός, µε αντίγραφο στο
Τµήµα Εργασίας, στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και στο Τµήµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε οποιοδήποτε άλλο Τµήµα εύλογα
καθορίσει ο Μηχανικός. Τηρουµένων των αναλογιών, πρέπει να τηρείται
επίσης µητρώο Μηχανηµάτων Εργολάβου.
Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να συµµορφωθεί µε την
υποχρέωση του αυτή, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να αφαιρεί ως κράτηση
από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής ποσό που εύλογα αυτός
θα κρίνει ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό 20 τοις εκατό επί των ηµεροµισθίων
των εργοδοτουµένων για τους οποίους δεν έχουν δοθεί τα ζητούµενα
στοιχεία. Με την εκπλήρωση από τον Εργολάβο της πιο πάνω
υποχρέωσης, και νοουµένου ότι τούτο θα γίνει σε χρόνο που θα
επιτρέπει τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, το κρατηθέν ποσό
πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο.
Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη
µορφή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας.
Αναφορά

35.2

ατυχηµάτων

Ο Εργολάβος

οφείλει να

αναφέρει στο

Μηχανικό λεπτοµέρειες

οποιουδήποτε ατυχήµατος το ενωρίτερο δυνατό µετά που αυτό θα
συµβεί.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε θανατηφόρου ή σοβαρού

ατυχήµατος, ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί αµέσως τον Εργοδότη και
το Μηχανικό µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ποιότητα υλικών,
Μηχανικού

36.1

Όλα τα υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός και τεχνουργία πρέπει:
(α)

Εξοπλισµού και
εργασίας

να είναι όπως προδιαγράφονται στο Συµβόλαιο και σύµφωνα µε τις
οδηγίες του Μηχανικού, και

(β)

να υπόκεινται, από καιρού εις καιρό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Μηχανικού, σε δοκιµές στο χώρο παραγωγής ή κατασκευής ή στο
Εργοτάξιο ή αλλού, όπως ορίζεται στο Συµβόλαιο.

Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια, εργασία, ηλεκτρισµό,
καύσιµα, αποθήκες, συσκευές, εργαλεία και όργανα που απαιτούνται για
την εκτέλεση των δοκιµών και να προµηθεύει έγκαιρα δείγµατα των
υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο Έργο. Τα δείγµατα αυτά
πρέπει να επιλέγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Μηχανικού.
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Όπου υπάρχει ανάγκη για δοµικά υλικά τα οποία είναι προϊόν
λατόµευσης, ή για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται, µεταξύ
άλλων, υλικά λατόµευσης, ο Εργολάβος οφείλει, προτού χρησιµοποιήσει
τα υλικά αυτά, να παραδίδει στο Μηχανικό, µε κοινοποίηση στο Τµήµα
Λατοµείων

και

Μεταλλείων,

αποδεικτικά

στοιχεία

για

τη

χώρα

προέλευσης των υλικών λατόµευσης και ότι αυτά έχουν αποκτηθεί
νόµιµα, όπως προβλέπεται στον περί Ρύθµισης Μεταλλείων και
Λατοµείων Νόµο (ΚΕΦ.270), ή στην αντίστοιχη νοµοθεσία που ισχύει στη
χώρα προέλευσής τους.
Έξοδα

36.2

δειγµάτων

Όλα τα έξοδα για την προµήθεια και/ή υποβολή των δειγµάτων θα
βαρύνουν τον Εργολάβο, εφόσον η προµήθεια και/ή υποβολή τους
σαφώς προνοείται στο Συµβόλαιο.

Έξοδα δοκιµών

36.3

Τα έξοδα των δοκιµών θα βαρύνουν τον Εργολάβο, εφόσον οι δοκιµές
προνοούνται στο Συµβόλαιο.

Έξοδα δοκιµών

36.4

Εάν ο Μηχανικός ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής που δεν

που δεν

προνοείται στο Συµβόλαιο και η δοκιµή δείξει ότι τα υλικά, Μηχανικός

προνοούνται στο

Εξοπλισµός ή εργασία δεν είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του

Συµβόλαιο

Συµβολαίου προς ικανοποίηση του Μηχανικού, τότε τα έξοδα της δοκιµής
αυτής θα βαρύνουν τον Εργολάβο, διαφορετικά θα εφαρµόζεται το
εδάφιο 36.5.

Προσδιορισµός

36.5

Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε το εδάφιο 36.4, εφαρµόζεται το

από το Μηχανικό

παρόν εδάφιο ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη

για τα έξοδα

και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει:

δοκιµών

(α)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο
θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου.

και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη.
∆οκιµές σε

36.6

(α)

Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, όλες οι δοκιµές

εγκεκριµένα

πρέπει να γίνονται σε εγκεκριµένα δηµόσια ή διαπιστευµένα

εργαστήρια

ιδιωτικά εργαστήρια και να χρεώνονται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
τέλη.

Σε περίπτωση που ο Εργολάβος, µετά από έγκριση του

Μηχανικού, εγκαταστήσει δικό του εργαστήριο στο Εργοτάξιο, θα
έχει δικαίωµα να διεξάγει σε αυτό µόνο δοκιµές για τις οποίες θα
έχει την έγκριση του Μηχανικού.
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(β)

Για σκοπούς επαλήθευσης ότι τα υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός
και εργασία συνάδουν µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου, ο
Μηχανικός έχει δικαίωµα να ζητήσει τη διεξαγωγή δοκιµών στο
εργαστήριο του Μηχανικού στο Εργοτάξιο, εάν υπάρχει, και/ή στο
Κεντρικό Εργαστήριο του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων στη
Λευκωσία, και/ή σε οποιοδήποτε κρατικό ή άλλο εργαστήριο, και
τέτοιες δοκιµές θα θεωρούνται ότι είναι δοκιµές που έγιναν
σύµφωνα µε οδηγίες του Μηχανικού, όπως περιγράφεται στο
Εδάφιο 36.1.

Επιθεώρηση

37.1

Ο Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή
αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν δικαίωµα να εισέλθουν ανά πάσα

εργασιών

στιγµή στο Εργοτάξιο και σε όλα τα εργαστήρια και χώρους στους
οποίους κατασκευάζονται, δηµιουργούνται ή προετοιµάζονται ή από τους
οποίους προέρχονται υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός που προορίζονται
για το Έργο και ο Εργολάβος οφείλει να τους παρέχει προς τούτο κάθε
δυνατή διευκόλυνση.
Επιθεώρηση και

37.2

έλεγχος

Ο Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή
αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν δικαίωµα να επιθεωρήσουν και
ελέγξουν τα υλικά και το Μηχανικό Εξοπλισµό που προορίζονται για το
Έργο κατά την κατασκευή, δηµιουργία ή προετοιµασία αυτών. Εάν τα
υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός κατασκευάζονται, δηµιουργούνται ή
προετοιµάζονται σε εργαστήρια ή άλλους χώρους που δεν ανήκουν στον
Εργολάβο, ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη άδεια
στο Μηχανικό, ή τους αντιπροσώπους του ή τους αντιπροσώπους του
Εργοδότη, για την επιθεώρηση και διεξαγωγή ελέγχων στα εργοστάσια ή
χώρους αυτούς.

Νοείται ότι η επιθεώρηση ή έλεγχος των υλικών ή

Μηχανικού Εξοπλισµού σε ουδεµία περίπτωση απαλλάσσουν τον
Εργολάβο από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
Χρόνος

37.3

Ο Εργολάβος και ο Μηχανικός θα συµφωνούν γενικά το χρόνο και τόπο

επιθεώρησης και

για την επιθεώρηση και έλεγχο υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού.

ελέγχου

Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή

Ο

αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν όµως δικαίωµα να πραγµατοποιήσουν τέτοια επιθεώρηση και να εκτελέσουν τέτοια δοκιµή και χωρίς
προειδοποίηση, εάν κρίνουν τούτο απαραίτητο. Νοείται ότι ο Εργολάβος
οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Μηχανικό για τον τόπο και χρόνο
κατασκευής,
Εξοπλισµού.

δηµιουργίας

ή

προετοιµασίας

υλικών

ή

Μηχανικού
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Απόρριψη

37.4

Εάν, κατά το χρόνο και τόπο που είχε συµφωνηθεί σύµφωνα µε το
εδάφιο 37.3 τα υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός δεν ήταν έτοιµα για
επιθεώρηση, ή εάν ο Εργολάβος παραλείψει να ειδοποιήσει έγκαιρα το
Μηχανικό για τον τόπο και χρόνο κατασκευής, δηµιουργίας ή
προετοιµασίας υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού και ως αποτέλεσµα δεν
καταστεί δυνατή η επιθεώρηση ή έλεγχος αυτών και ο Μηχανικός έχει τη
γνώµη ότι τούτο του στερεί την ικανότητα να διαπιστώσει κατά πόσον τα
υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός έχουν ελαττώµατα ή µε οποιοδήποτε
τρόπο δεν συνάδουν µε το Συµβόλαιο, ή εάν ως αποτέλεσµα
επιθεώρησης ή ελέγχου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ο Μηχανικός
διαπιστώσει ότι τα υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός έχουν ελαττώµατα ή
µε οποιοδήποτε τρόπο δεν συνάδουν µε το Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός
έχει δικαίωµα να απορρίπτει τα υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό και να
ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο παραθέτοντας τους λόγους απόρριψης.
Ο Εργολάβος οφείλει τότε να επανορθώσει τα ελαττώµατα και να
διασφαλίσει ότι τα απορριφθέντα υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός
συνάδουν µε το Συµβόλαιο.

Ο Μηχανικός έχει επίσης δικαίωµα να

ζητήσει τον επανέλεγχο των απορριφθέντων υλικών ή Μηχανικού
Εξοπλισµού. Όλα τα έξοδα από τέτοιους επανέλεγχους θα βαρύνουν τον
Εργολάβο και εάν ο Εργοδότης υποστεί οποιαδήποτε έξοδα λόγω των
επανελέγχων τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον
Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει τα έξοδα αυτά, τα οποία θα
πρέπει να ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου και τα οποία
θα µπορούν να αφαιρεθούν από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται
στον Εργολάβο, και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε
κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Ανεξάρτητος

37.5

επιθεωρητής

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να αναθέτει την επιθεώρηση και έλεγχο
υλικών

ή

Μηχανικού

Εξοπλισµού

σε

ανεξάρτητο

επιθεωρητή.

Οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του εδαφίου 2.4 και συνεπώς ο ανεξάρτητος επιθεωρητής θα θεωρείται
βοηθός του Μηχανικού. Ο Εργολάβος πρέπει να ειδοποιείται για τέτοια
ανάθεση τουλάχιστον 14 ηµέρες προηγουµένως.
Εξέταση αφανών
εργασιών

38.1

Ουδένα µέρος του Έργου πρέπει να καλύπτεται χωρίς την έγκριση του
Μηχανικού και ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει στο Μηχανικό κάθε
ευκαιρία για να εξετάσει οποιοδήποτε τέτοιο µέρος του Έργου που
πρόκειται να καλυφθεί και να εξετάσει κάθε θεµελίωση προτού αυτή
καλυφθεί. Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Μηχανικό
οποτεδήποτε µέρος του Έργου ή θεµελίωση είναι έτοιµα ή πρόκειται να
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είναι έτοιµα για εξέταση και ο Μηχανικός οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, να εξετάσει το µέρος αυτό του Έργου ή τη θεµελίωση
αυτή, εκτός εάν θεωρεί την εξέταση αχρείαστη οπότε και θα ειδοποιεί
σχετικά τον Εργολάβο.
Αποκάλυψη

38.2

Ο Εργολάβος οφείλει να αποκαλύπτει οποιοδήποτε µέρος του Έργου,

αφανών

σύµφωνα µε τις από καιρού εις καιρό οδηγίες του Μηχανικού και

εργασιών

ακολούθως να επανακαλύπτει και επαναφέρει στην αρχική του
κατάσταση το µέρος αυτό. Εάν το µέρος αυτό είχε καλυφθεί µετά από
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του εδαφίου 38.1 και βρεθεί να είναι
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός οφείλει αφού διαβουλευθεί
µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει τα έξοδα τα οποία
έχει υποστεί ο Εργολάβος από την αποκάλυψη και επαναφορά αυτή, τα
οποία θα προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου, και να ειδοποιήσει σχετικά
τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση
όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον Εργολάβο.

Αποµάκρυνση

39.1

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να εκδίδει από καιρού εις καιρό οδηγίες για

ακατάλληλων

την, εντός τέτοιου χρονικού διαστήµατος όπως θα καθορίζεται στην

υλικών

οδηγία:

Μηχανικού

(α)

αποµάκρυνση από το Εργοτάξιο, οποιωνδήποτε υλικών ή

Εξοπλισµού ή

Μηχανικού Εξοπλισµού που κατά τη γνώµη του Μηχανικού δεν

εργασίας

συνάδουν µε το Συµβόλαιο,
(β)

αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού
µε άλλα κατάλληλα, και

(γ)

κατεδάφιση

και

οποιωνδήποτε

ορθή

δοκιµών

επανακατασκευή,

έχουν

εκτελεστεί

ή

ανεξαρτήτως
οποιωνδήποτε

ενδιάµεσων πληρωµών έχουν γίνει, οποιασδήποτε εργασίας η
οποία, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, δεν συνάδει µε το Συµβόλαιο
όσον αφορά:
(i)

τα

υλικά,

Μηχανικό

Εξοπλισµό

ή

τεχνουργία

που

χρησιµοποιήθηκαν σ΄ αυτήν, ή
(ii)

τη µελέτη στην οποία βασίστηκε η εργασία, εφόσον αυτή
έγινε από τον Εργολάβο ή εφόσον γι΄ αυτή ήταν
υπεύθυνος ο Εργολάβος.

Τα έξοδα για τέτοια αποµάκρυνση, αντικατάσταση ή κατεδάφιση και
επανακατασκευή θα βαρύνουν τον Εργολάβο ο οποίος ουδεµία
παράταση χρόνου θα δικαιούται εξ΄ αιτίας τυχόν καθυστέρησης που θα
προκληθεί ως συνέπεια της οδηγίας αυτής.
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Υπαιτιότητα

39.2

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του Εργολάβου για τη µη εκτέλεση των

Εργολάβου για

οδηγιών του Μηχανικού που αναφέρονται στο άρθρο 39.1 εντός του

µή συµµόρφωση

χρονικού διαστήµατος που έχει καθοριστεί ή, εάν δεν έχει καθοριστεί
χρονικό διάστηµα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, ο Εργοδότης
δικαιούται να εργοδοτήσει και πληρώσει άλλους για την εκτέλεση των
οδηγιών αυτών και ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον
Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει όλα τα έξοδα τα οποία έχει
υποστεί ο Εργοδότης και να αφαιρέσει το ποσό αυτό από τα ποσά που
οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο και να ειδοποιήσει σχετικά τον
Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αναστολή

40.1

εργασιών

Ο Εργολάβος οφείλει, µετά από οδηγίες του Μηχανικού, να αναστέλλει
όλες τις εργασίες στο Έργο ή σε µέρος αυτού, για όσο χρόνο και µε
τέτοιο τρόπο που θα κρίνει σκόπιµο ο Μηχανικός και, κατά τη διάρκεια
της αναστολής αυτής, να προφυλάσσει και προστατεύει επαρκώς το
Έργο ή ανάλογα το µέρος αυτού, στο βαθµό που θα κριθεί αναγκαίο από
το Μηχανικό. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η αναστολή αυτή:
(α)

προβλέπεται µε οποιοδήποτε τρόπο στο Συµβόλαιο,

(β)

καθίσταται

αναγκαία λόγω

υπαιτιότητας

του

Εργολάβου

ή

παράβασης από τον Εργολάβο του Συµβολαίου ή για λόγο για τον
οποίο είναι υπεύθυνος ο Εργολάβος,
(γ)

καθίσταται αναγκαία λόγω κλιµατικών συνθηκών στο Εργοτάξιο, ή

(δ)

καθίσταται αναγκαία για την ορθή εκτέλεση ή για την ασφάλεια του
Έργου ή µέρους αυτού (εκτός και µέχρι το βαθµό εκείνο που η
αναγκαιότητα

αυτή

προκύπτει

από

οποιαδήποτε

πράξη

ή

παράλειψη του Μηχανικού ή του Εργοδότη ή από οποιοδήποτε εκ
των κινδύνων που καθορίζονται στο εδάφιο 20.4),
θα εφαρµόζεται το εδάφιο 40.2.
Προσδιορισµός

40.2

Στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε το εδάφιο 40.1, εφαρµόζεται το

από το Μηχανικό

παρόν εδάφιο ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη

των επιπτώσεων

και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει:

της αναστολής

(α)

εργασιών

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό, το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου, αναφορικά µε
τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ο Εργολάβος λόγω της αναστολής,

και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
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Αναστολή

40.3

Εάν οι εργασίες στο Έργο ή µέρος αυτού ανασταλούν µετά από οδηγίες

εργασιών για

του Μηχανικού και εάν ο Μηχανικός δεν δώσει άδεια για άρση της

διάρκεια πέραν

αναστολής εντός 84 ηµερών από την ηµεροµηνία αναστολής τότε, εκτός

των 84 ηµερών

εάν η αναστολή περιλαµβάνεται στις παραγράφους (α), (β), (γ) ή (δ) του
εδαφίου 40.1, ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, µετά την πάροδο των 84
ηµερών, να ειδοποιήσει το Μηχανικό ζητώντας άδεια όπως, εντός 28
ηµερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, προχωρήσει µε την
εκτέλεση των εργασιών στο Έργο ή στο µέρος αυτού που αφορά η
αναστολή. Εάν, µέσα στην περίοδο των 28 ηµερών, δεν δοθεί η άδεια
αυτή τότε ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, εφόσον η αναστολή αφορά µέρος
µόνο του Έργου, να θεωρήσει την αναστολή ως αφαίρεση του µέρους
αυτού του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 51 και να ειδοποιήσει σχετικά το
Μηχανικό, ή, εάν η αναστολή αφορά ολόκληρο το Έργο, να θεωρήσει την
αναστολή ως παράβαση όρων του Συµβολαίου εκ µέρους του Εργοδότη
και να λύσει, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 69.1, την, µε βάση
το Συµβόλαιο, εργοδότησή του οπότε και θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες
των εδαφίων 69.2 και 69.3.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
΄Εναρξη Έργου

41.1

Ο Εργολάβος οφείλει να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου εντός του
χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, ή
εάν δεν καθορίζεται, το ενωρίτερο δυνατό µετά τη λήψη εντολής έναρξης
από το Μηχανικό.

Η εντολή έναρξης πρέπει να εκδοθεί εντός του

χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
Μετά την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί
τις εργασίες µε την απαιτούµενη πρόοδο και χωρίς καθυστερήσεις.
Παραχώρηση

42.1

Με εξαίρεση τυχόν συγκεκριµένες αναφορές που περιλαµβάνονται στο

Εργοταξίου και

Συµβόλαιο για:

πρόσβασης

(α)

την έκταση του µέρους του Εργοταξίου το οποίο πρέπει να
παραχωρείται στον Εργολάβο από καιρού εις καιρό,

(β)

τη σειρά µε την οποία τα διάφορα µέρη του Εργοταξίου πρέπει να
παραχωρούνται στον Εργολάβο,

και, τηρουµένων οποιωνδήποτε προνοιών του Συµβολαίου αναφορικά µε τη
σειρά εκτέλεσης του Έργου, ο Εργοδότης, µε την έκδοση από το Μηχανικό
της εντολής έναρξης, οφείλει να παραχωρεί για κατοχή στον Εργολάβο,
(γ)

τέτοιο µέρος του Εργοταξίου, και

(δ)

τέτοια πρόσβαση
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τα οποία, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, πρέπει να παραχωρηθούν από τον
Εργοδότη ώστε να µπορέσει ο Εργολάβος να αρχίσει και συνεχίσει την
εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο
άρθρο 14, εάν υπάρχει και νοουµένου ότι έχει παραχωρηθεί η συναίνεση
του Μηχανικού σε αυτό, και διαφορετικά σύµφωνα µε τέτοιες εύλογες
προτάσεις που θα υποβάλει ο Εργολάβος στο Μηχανικό για έγκριση και
θα εγκρίνει ο Μηχανικός, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Ο Εργοδότης οφείλει να παραχωρεί, από καιρού εις καιρό, καθώς η
εκτέλεση του Έργου θα προχωρεί, περαιτέρω µέρη του Εργοταξίου ώστε
να µπορεί ο Εργολάβος να συνεχίσει την εκτέλεση του Έργου µε τον
απαιτούµενο ρυθµό, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πρόγραµµα ή
προτάσεις, ανάλογα µε την περίπτωση.
Παράλειψη

42.2

Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή επιπλέον έξοδα λόγω

παραχώρησης

παράλειψης του Εργοδότη να του παραχωρήσει το Εργοτάξιο ή µέρος

του Εργοταξίου

αυτού ή πρόσβαση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 42.1, ο
Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον
Εργολάβο, να προσδιορίσει:
(α)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο
θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου

και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
∆ικαιώµατα

42.3

Όλα τα έξοδα και χρεώσεις για ειδικά ή προσωρινά δικαιώµατα

πρόσβασης και

πρόσβασης που απαιτούνται σε σχέση µε την πρόσβαση στο Εργοτάξιο

διευκολύνσεις

θα βαρύνουν τον Εργολάβο.

Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει,

επίσης µε δικά του έξοδα, κάθε επιπρόσθετη διευκόλυνση εκτός του
Εργοταξίου που απαιτείται για τους σκοπούς του Έργου.
Χρόνος
Αποπεράτωσης

43.1

Ολόκληρο το Έργο και, εάν εφαρµόζεται, οποιοδήποτε Τµήµα απαιτείται
να έχει συµπληρωθεί εντός καθορισµένου στο Παράρτηµα Προσφοράς
χρονικού διαστήµατος, πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του άρθρου 48, εντός του χρονικού διαστήµατος που
καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς για ολόκληρο το Έργο ή για το
Τµήµα αυτό (ανάλογα µε την περίπτωση), υπολογιζόµενου από το Χρόνο
Έναρξης, και λαµβανοµένης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει
παραχωρηθεί µε βάση το άρθρο 44.
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Παράταση

44.1

Χρόνου

Σε περίπτωση που:
(α)

Αποπεράτωσης

η ποσότητα ή η φύση επιπρόσθετης ή συµπληρωµατικής εργασίας,
κατά την έννοια του εδαφίου 51.1,

(β)

οποιοσδήποτε

λόγος

καθυστέρησης

αναφερόµενος

στους

παρόντες Όρους,
(γ)

εξαιρετικά δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες,

(δ)

οποιαδήποτε καθυστέρηση, εµπόδιο ή παρεµπόδιση από τον
Εργοδότη, ή

(ε)

άλλες

ειδικές

εξαιρουµένων

συνθήκες
αυτών

που

που

ενδεχοµένως

οφείλονται

σε

να

προκύψουν,

υπαιτιότητα

του

Εργολάβου ή σε παράβαση του Συµβολαίου από τον Εργολάβο ή
για τις οποίες ευθύνεται ο Εργολάβος,
είναι τέτοια που να δικαιολογούν την παραχώρηση στον Εργολάβο
παράτασης του Χρόνου Αποπεράτωσης του Έργου, ή οποιουδήποτε
Τµήµατος ή µέρους αυτού, ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε
τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει την παράταση αυτή και
να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Νοείται ότι στον προσδιορισµό αυτό ο Μηχανικός οφείλει να λαµβάνει
υπόψη και οποιεσδήποτε οδηγίες του έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 51 και οι οποίες αφορούν αφαίρεση, µείωση ή τροποποίηση
οποιασδήποτε εργασίας του Έργου ή τροποποίηση οποιασδήποτε
προκαθορισµένης χρονικής σειράς κατασκευής οποιουδήποτε µέρους
του Έργου.
Ο Εργολάβος να
ειδοποιεί και να

44.2

Νοείται ότι ο Μηχανικός δεν είναι υποχρεωµένος να προσδιορίσει
παράταση χρόνου για οποιαδήποτε αιτία εκτός εάν ο Εργολάβος:

τεκµηριώνει
(α)

έχει ειδοποιήσει εντός 28 ηµερών αφότου παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά η αιτία αυτή το Μηχανικό µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη, και

(β)

έχει υποβάλει εντός 28 ηµερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση αυτή,
ή εντός τέτοιου άλλου εύλογου χρονικού διαστήµατος που θα
συµφωνήσει ο Μηχανικός, ώστε η υποβολή αυτή να µπορεί να
µελετηθεί

και

αξιολογηθεί

έγκαιρα,

πλήρως

τεκµηριωµένα

δικαιολογητικά στοιχεία για την παράταση χρόνου που θεωρεί ότι
δικαιούται.
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Ενδιάµεσος

44.3

Νοείται περαιτέρω ότι εάν κάποια αιτία έχει συνεχή αποτελέσµατα, τέτοια

προσδιορισµός

ώστε να µην είναι πρακτικά εφικτό για τον Εργολάβο να υποβάλει τα

παράτασης

δικαιολογητικά στοιχεία εντός της περιόδου των 28 ηµερών που

χρόνου

αναφέρονται στην παράγραφο 44.2 (β), τότε παρ΄ όλα αυτά ο Μηχανικός
θα είναι υποχρεωµένος να προσδιορίσει την παράταση χρόνου για την
αιτία αυτή, νοουµένου ότι ο Εργολάβος θα του έχει υποβάλει ενδιάµεσα
δικαιολογητικά στοιχεία σε διαστήµατα µικρότερα των 28 ηµερών και
τελικά δικαιολογητικά στοιχεία εντός 28 ηµερών από το πέρας της αιτίας
αυτής. Με τη λήψη τέτοιων ενδιάµεσων δικαιολογητικών ο Μηχανικός
οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να προβεί σε ενδιάµεσο
προσδιορισµό της παράτασης χρόνου και, µε τη λήψη των τελικών
δικαιολογητικών, να επανεξετάσει το θέµα στην ολότητα του και να
προσδιορίσει µία συνολική παράταση χρόνου για την αιτία αυτή. Και στις
δύο αυτές περιπτώσεις ο Μηχανικός θα προσδιορίζει την παράταση
χρόνου αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο και θα
ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Νοείται
ότι σε ουδεµία περίπτωση είναι δυνατό η τελική επανεξέταση του θέµατος
να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση οποιασδήποτε παράτασης χρόνου που
έχει ήδη προσδιοριστεί από το Μηχανικό.

Περιορισµοί στις
ώρες εργασίας

45.1

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, και τηρουµένων των
προνοιών του εδαφίου 34.6, ουδεµία εργασία πρέπει να εκτελείται στη
διάρκεια της νύκτας ή τις Κυριακές ή τις επίσηµες ηµέρες αργίας χωρίς τη
συναίνεση του Μηχανικού, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που τίθεται θέµα
ασφάλειας του Έργου ή διάσωσης ζωής ή περιουσίας οπότε ο
Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί αµέσως το Μηχανικό. Νοείται ότι οι
πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις
οποιασδήποτε εργασίας που είναι καθιερωµένο να εκτελείται µε σύστηµα
βάρδιας.
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Πρόοδος Έργου

46.1

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος δεν δικαιολογεί την παραχώρηση
στον Εργολάβο παράτασης χρόνου, ο ρυθµός προόδου εκτέλεσης του
Έργου ή οποιουδήποτε Τµήµατος του είναι καθ΄ οποιαδήποτε στιγµή,
κατά τη γνώµη του Μηχανικού, τόσο αργός ώστε να διαφαίνεται µη
συµµόρφωση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, τότε ο Μηχανικός θα
ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο ο οποίος οφείλει αµέσως µετά να λάβει
όλα τα αναγκαία µέτρα, υπό τον όρο της συναίνεσης του Μηχανικού, για
την επίσπευση της προόδου ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε το Χρόνο
Αποπεράτωσης.

Ουδεµίας πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο

Εργολάβος για τη λήψη των µέτρων αυτών. Εάν, ως αποτέλεσµα της
ειδοποίησης του Μηχανικού προς τον Εργολάβο σύµφωνα µε το παρόν
εδάφιο, ο Εργολάβος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί στη
διάρκεια της νύκτας ή τις Κυριακές ή τις επίσηµες ηµέρες αργίας τότε έχει
δικαίωµα να ζητήσει τη συναίνεση του Μηχανικού προς τούτο.
Αποζηµιώσεις

47.1

Εάν

ο

Εργολάβος

αποτύχει

να

συµµορφωθεί

µε

το

Χρόνο

για

Αποπεράτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 48 για ολόκληρο το Έργο ή, εάν

καθυστερήσεις

εφαρµόζεται, για οποιοδήποτε Τµήµα µέσα στον αντίστοιχο χρόνο που
καθορίζεται στο άρθρο 43, τότε ο Εργολάβος θα αποζηµιώνει τον
Εργοδότη µε το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, για
κάθε ηµέρα ή µέρος της ηµέρας που περνά µεταξύ του αντίστοιχου
Χρόνου Αποπεράτωσης και της ηµεροµηνίας που αναγράφεται στο
Πιστοποιητικό Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο ή το αντίστοιχο Τµήµα.
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρεί το ποσό των αποζηµιώσεων
αυτών από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο,
χωρίς βλάβη του δικαιώµατος του για ανάκτηση του ποσού αυτού µε
οποιαδήποτε

άλλη

µέθοδο.

Η

πληρωµή

ή

αφαίρεση

τέτοιων

αποζηµιώσεων ουδόλως απαλλάσσει τον Εργολάβο από την υποχρέωση
του να συµπληρώσει το Έργο ή από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή
ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. Νοείται ότι, µετά την
πάροδο του Χρόνου Αποπεράτωσης, το ποσό ανά ηµέρα καθυστέρησης
θα είναι άµεσα και πάραυτα οφειλόµενο και πληρωτέο από τον Εργολάβο
στον Εργοδότη, χωρίς ο Εργολάβος να έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει το
ποσό αυτό και χωρίς ο Εργοδότης να έχει υποχρέωση να αποδείξει
οποιαδήποτε ζηµιά. Νοείται περαιτέρω ότι το συνολικό ποσό τέτοιων
αποζηµιώσεων δεν πρέπει να υπερβεί το ποσό που ισούται µε το 20 τοις
εκατό του Ποσού Συµβολαίου.
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Μείωση

47.2

Εάν, πριν τη συµπλήρωση ολόκληρου του Έργου ή, εάν εφαρµόζεται,

αποζηµιώσεων

οποιουδήποτε

για

οποιοδήποτε µέρος του Έργου ή για οποιοδήποτε µέρος του Τµήµατος

καθυστερήσεις

αυτού, τότε οι αποζηµιώσεις για καθυστέρηση στη συµπλήρωση του

Τµήµατος,

εκδοθεί

Πιστοποιητικό

Παραλαβής

για

υπόλοιπου Έργου ή του υπόλοιπου Τµήµατος, για την περίοδο
καθυστέρησης µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό
Παραλαβής που έχει εκδοθεί, θα µειώνονται εφόσον δεν προβλέπεται
διαφορετικά στο Συµβόλαιο, σύµφωνα µε την αναλογία της αξίας του
µέρους που έχει παραληφθεί προς την αξία ολόκληρου του Έργου ή
Τµήµατος, όποιου έχει εφαρµογή.
Πρόσθετη αµοιβή

47.3

Εάν ο Εργολάβος επιτύχει συµπλήρωση ολόκληρου του Έργου

(“bonus”) για την

σύµφωνα µε το άρθρο 48 πριν το Χρόνο Αποπεράτωσης, ο Εργοδότης

ενωρίτερη

οφείλει να πληρώνει στον Εργολάβο το ποσό που αναφέρεται στο

συµπλήρωση

Παράρτηµα Προσφοράς, εάν εφαρµόζεται, για κάθε ηµέρα που περνά

του Έργου

µεταξύ της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής
για ολόκληρο το Έργο και του Χρόνου Αποπεράτωσης. Νοείται ότι, για
σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο Χρόνος Αποπεράτωσης είναι
σταθερός και αµετάβλητος, ίσος µε το χρόνο που ορίζεται στο
Παράρτηµα Προσφοράς, και ουδεµία αναπροσαρµογή του χρόνου αυτού
πρέπει να γίνεται λόγω παραχώρησης παράτασης χρόνου σύµφωνα µε
το άρθρο 44 ή οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Συµβολαίου.

Παραλαβή του
Έργου

48.1

Όταν ολόκληρο το Έργο έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί και έχει επιτύχει
οποιεσδήποτε ∆οκιµές κατά τη Συµπλήρωση που προβλέπονται στο
Συµβόλαιο, ο Εργολάβος οφείλει να δίνει στο Μηχανικό, µε αντίγραφο
στον Εργοδότη,

σχετική

ειδοποίηση

συνοδευόµενη

από γραπτή

δέσµευση του ότι θα συµπληρώσει κατά την Περίοδο Ευθύνης για
Ελαττώµατα, µε τη δέουσα επιµέλεια και προθυµία, οποιαδήποτε
παραµένουσα εργασία.

Η ειδοποίηση µαζί µε τη δέσµευση αυτή θα

θεωρούνται ως αίτηση του Εργολάβου προς το Μηχανικό για έκδοση του
Πιστοποιητικού Παραλαβής σε σχέση µε το Έργο. Ο Μηχανικός οφείλει,
εντός 21 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης, είτε
να εκδώσει προς τον Εργολάβο το Πιστοποιητικό Παραλαβής, µε
αντίγραφο στον Εργοδότη, δηλώνοντας την ηµεροµηνία στην οποία,
κατά τη γνώµη του, το Έργο είχε ουσιαστικά συµπληρωθεί σύµφωνα µε
το Συµβόλαιο, είτε να δώσει γραπτές οδηγίες στον Εργολάβο
καθορίζοντας όλη την εργασία που, κατά τη γνώµη του, απαιτείται να
γίνει από τον Εργολάβο προτού εκδοθεί το Πιστοποιητικό αυτό. Ο
Μηχανικός οφείλει επίσης να ειδοποιήσει τον Εργολάβο για οποιαδήποτε
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ελαττωµατική εργασία παρουσιαστεί στο Έργο µετά την έκδοση των
οδηγιών αυτών η οποία επηρεάζει την ουσιαστική συµπλήρωση του
Έργου. Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να λάβει το Πιστοποιητικό
Παραλαβής εντός 21 ηµερών από τη συµπλήρωση, προς ικανοποίηση
του Μηχανικού, όλων των εργασιών που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε
τα πιο πάνω και την επιδιόρθωση όλων των ελαττωµάτων για τα οποία
έχει ειδοποιηθεί από το Μηχανικό.
Παραλαβή

48.2

Κατ΄ αναλογία των διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 48.1, ο

Τµηµάτων ή

Εργολάβος έχει δικαίωµα να ζητήσει και ο Μηχανικός οφείλει να εκδώσει

µέρους του

Πιστοποιητικό Παραλαβής για:

Έργου

(α)

οποιοδήποτε Τµήµα για το οποίο στο Παράρτηµα Προσφοράς
καθορίζεται ξεχωριστός Χρόνος Αποπεράτωσης,

(β)

οποιοδήποτε

ουσιώδες

συµπληρωθεί

προς

µέρος

των

ικανοποίηση

Μόνιµων
του

Έργων

έχει

Μηχανικού

και

χρησιµοποιείται ή έχει καταληφθεί από τον Εργοδότη, µε
διαφορετικό τρόπο χρήσης ή κατάληψης από αυτόν που
προβλέπεται στο Συµβόλαιο, ή
(γ)

οποιοδήποτε µέρος των Μόνιµων Έργων το οποίο ο Εργοδότης
έχει επιλέξει να χρησιµοποιήσει ή καταλάβει πριν τη συµπλήρωση
(νοουµένου ότι η χρήση ή κατάληψη αυτή δεν προβλέπεται στο
Συµβόλαιο ή δεν έχει συµφωνηθεί µε τον Εργολάβο ως προσωρινό
µέτρο).

Ουσιαστική

48.3

Εάν

οποιοδήποτε

µέρος

των

Μόνιµων

Έργων

έχει

ουσιωδώς

συµπλήρωση

συµπληρωθεί

µέρους του

Συµπλήρωση που προβλέπονται στο Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός έχει

Έργου

δικαίωµα να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για το µέρος αυτό των

και

έχει

επιτύχει

οποιεσδήποτε

∆οκιµές

κατά

τη

Μόνιµων Έργων πριν τη συµπλήρωση ολόκληρου του Έργου και, µε την
έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού, θα θεωρείται ότι ο Εργολάβος έχει
αναλάβει να συµπληρώσει, κατά την Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώµατα,
µε τη δέουσα επιµέλεια και προθυµία, οποιαδήποτε παραµένουσα
εργασία στο µέρος αυτό των Μόνιµων Έργων.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
Περίοδος

49.1

Στους παρόντες Όρους η φράση “Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα”

Ευθύνης για

σηµαίνει την περίοδο ευθύνης για ελαττώµατα που αναφέρεται στο

Ελαττώµατα

Παράρτηµα Προσφοράς, η οποία υπολογίζεται:
(α)

από

την ηµεροµηνία συµπλήρωσης

του

Έργου

που

έχει

πιστοποιηθεί από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 48, ή
(β)

σε περίπτωση έκδοσης από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το άρθρο
48, περισσοτέρων του ενός πιστοποιητικών, από τις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες που έχουν πιστοποιηθεί,

και η οποία αναφέρεται στο Έργο ή σε Τµήµα ή σε µέρος των Μόνιµων
Έργων, ανάλογα µε την περίπτωση.
Συµπλήρωση

49.2

Με τελικό στόχο την παράδοση του Έργου στον Εργοδότη, κατά τη λήξη

παραµενουσών

ή το ενωρίτερο δυνατό µετά τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για

εργασιών και

Ελαττώµατα, στην κατάσταση που περιγράφεται στο Συµβόλαιο,

επιδιόρθωση

εξαιρουµένης της αναµενόµενης φυσικής φθοράς, και προς ικανοποίηση

ελαττωµάτων

του Μηχανικού, ο Εργολάβος οφείλει:
(α)

να συµπληρώσει τυχόν εργασίες που παρέµεναν ασυµπλήρωτες
κατά

την

ηµεροµηνία

που

αναφέρεται

στο

Πιστοποιητικό

Παραλαβής το ενωρίτερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία αυτή, και
(β)

να εκτελέσει κάθε εργασία για τροποποίηση, ανακατασκευή, και
επιδιόρθωση ελαττωµάτων, αστοχιών ή άλλων βλαβών για την
οποία ο Μηχανικός, µετά από επιθεώρηση αυτού ή αντιπροσώπου
του και/ή αντιπροσώπου του Εργοδότη πριν τη λήξη της Περιόδου
Ευθύνης για Ελαττώµατα, έχει δικαίωµα να δώσει οδηγία όπως
εκτελεστεί κατά την Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώµατα ή εντός 14
ηµερών µετά τη λήξη της περιόδου αυτής.

Έξοδα
επιδιορθώσεων

49.3

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο εδάφιο 49.2 (β) πρέπει να
εκτελούνται από τον Εργολάβο µε δικά του έξοδα εάν η αναγκαιότητα για
εκτέλεση των εργασιών αυτών προέκυψε λόγω:
(α)

της χρήσης υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και τεχνουργίας που
δεν ήταν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο,

(β)

λάθους στη µελέτη µέρους των Μόνιµων Έργων, όταν για τη
µελέτη αυτή είναι υπεύθυνος ο Εργολάβος, ή

(γ)

αµέλειας ή παράλειψης του Εργολάβου να συµµορφωθεί µε
οποιαδήποτε, ρητή ή εξυπακουόµενη, υποχρέωσή του που
απορρέει από το Συµβόλαιο.
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Εάν, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε
λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας, τότε ο Μηχανικός οφείλει να
προσδιορίσει το ποσό που θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου
σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε
κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Παράλειψη του

49.4

Σε περίπτωση υπαιτιότητας εκ µέρους του Εργολάβου για τη µη εκτέλεση

Εργολάβου να

τέτοιας οδηγίας σε εύλογο χρόνο, ο Εργοδότης δικαιούται να εργοδοτήσει

επιδιορθώσει τα

και πληρώσει άλλους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και εάν, κατά

ελαττώµατα

τη γνώµη του Μηχανικού, ο Εργολάβος όφειλε µε βάση το Συµβόλαιο να
εκτελέσει την εργασία αυτή µε δικά του έξοδα, τότε ο Μηχανικός οφείλει,
αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο να προσδιορίσει
όλα τα έξοδα τα οποία θα ανακτώνται από τον Εργοδότη εκ του
Εργολάβου και τα οποία θα µπορούν να αφαιρεθούν από τον Εργοδότη
από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο, και να
ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.

Ο Εργολάβος να
ερευνά

50.1

Εάν παρουσιαστεί στο Έργο οποιοδήποτε ελάττωµα, αστοχία ή άλλη
βλάβη οποιαδήποτε χρονική στιγµή πριν τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης
για Ελαττώµατα, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να δώσει οδηγία στον
Εργολάβο, µε αντίγραφο στον Εργοδότη, όπως διερευνήσει µε την
καθοδήγηση του Μηχανικού, την αιτία του ελαττώµατος, της αστοχίας ή
της βλάβης αυτής. Εκτός εάν, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, για το
ελάττωµα, την αστοχία ή τη βλάβη αυτή ευθύνεται µε βάση το Συµβόλαιο
ο Εργολάβος, ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη
και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει τα έξοδα που υπέστη ο Εργολάβος
για την έρευνα αυτή, τα οποία θα προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου, και
να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Εάν, πάντοτε κατά τη γνώµη του Μηχανικού, για το ελάττωµα, την
αστοχία ή τη βλάβη αυτή ευθύνεται ο Εργολάβος, τότε τα έξοδα για τη
διεξαγωγή της προαναφερθείσας έρευνας θα βαρύνουν τον Εργολάβο ο
οποίος θα οφείλει να επιδιορθώσει το ελάττωµα, την αστοχία ή τη βλάβη
αυτή µε δικά του έξοδα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 49.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Τροποποιήσεις

51.1

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να τροποποιεί την ποιότητα ή ποσότητα του
Έργου ή οποιουδήποτε µέρους του θεωρήσει αναγκαίο και προς τούτο, ή
και για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει σκόπιµο, έχει δικαίωµα να δίνει
οδηγίες στον Εργολάβο και ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα:
(α)

να αυξάνει ή µειώνει την ποσότητα οποιασδήποτε εργασίας που
περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο,

(β)

να παραλείπει οποιαδήποτε τέτοια εργασία (όχι όµως εάν η
εργασία που θα αφαιρεθεί θα εκτελεστεί από τον Εργοδότη ή από
άλλο εργολάβο),

(γ)

να τροποποιεί τον τύπο ή ποιότητα ή είδος οποιασδήποτε τέτοιας
εργασίας,

(δ)

να τροποποιεί τα υψόµετρα, γραµµές, θέση και διαστάσεις
οποιουδήποτε µέρους του Έργου,

(ε)

να εκτελεί πρόσθετη εργασία οποιουδήποτε είδους που είναι
απαραίτητη για τη συµπλήρωση του Έργου, περιλαµβανοµένων
πρόσθετων δοκιµών και διερευνητικών εργασιών, και

(στ)

να

τροποποιεί

οποιαδήποτε

χρονική

σειρά

κατασκευής

οποιουδήποτε µέρους του Έργου.
Ουδεµία τέτοια τροποποίηση θα ακυρώνει το Συµβόλαιο καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο, αλλά οποιαδήποτε επιπλέον ή επί έλαττον δαπάνη λόγω τέτοιων
τροποποιήσεων πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 52.
Νοείται ότι όπου η έκδοση οδηγίας για τροποποίηση του Έργου
καθίσταται αναγκαία εξ΄ υπαιτιότητας του Εργολάβου ή λόγω παράβασης
του Συµβολαίου από τον Εργολάβο ή για άλλο λόγο για τον οποίο
ευθύνεται ο Εργολάβος, τότε οποιαδήποτε έξοδα αντιστοιχούν στην
παράβαση αυτή θα βαρύνουν τον Εργολάβο.
Οδηγίες για
τροποποιήσεις

51.2

Ο Εργολάβος δεν πρέπει να εκτελεί οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς
οδηγία από το Μηχανικό.
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Εκτίµηση

52.1

τροποποιήσεων

Όλες οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 και οποιεσδήποτε
προσθέσεις στο Ποσό Συµβολαίου που θα πρέπει να προσδιοριστούν
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 52 (οι τροποποιήσεις και
προσθέσεις αυτές θα αναφέρονται στο παρόν άρθρο µε τον όρο
“τροποποιηµένη εργασία”) πρέπει να εκτιµώνται µε τις τιµές µονάδος του
Καταλόγου Τιµών Μονάδος, νοουµένου ότι, κατά τη γνώµη του
Μηχανικού, οι τιµές αυτές είναι εφαρµόσιµες. Εάν το Συµβόλαιο δεν
περιλαµβάνει τιµές µονάδος που είναι εφαρµόσιµες στην τροποποιηµένη
εργασία,

τότε

οι

τιµές

µονάδος

του

Συµβολαίου

πρέπει

να

χρησιµοποιούνται στο βαθµό που τούτο είναι λογικό ως βάση για την
εκτίµηση, εάν δε και η µέθοδος αυτή αποδειχθεί ακατάλληλη τότε, µετά
από διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο,
κατάλληλες τιµές µονάδος θα συµφωνούνται µεταξύ του Μηχανικού και
του Εργολάβου. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Μηχανικός θα ορίζει τέτοιες
τιµές µονάδος που, κατά τη γνώµη του, είναι κατάλληλες και θα ειδοποιεί
σχετικά τον Εργολάβο µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.

Μέχρι να

συµφωνηθούν ή οριστούν οι τιµές µονάδος, ο Μηχανικός οφείλει να
προσδιορίζει προσωρινές τιµές µονάδος ώστε να είναι δυνατή η
συµπερίληψη έναντι πληρωµής στα πιστοποιητικά που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 60.
Ο Εργολάβος οφείλει, όποτε τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να
προσκοµίζει κάθε σχετική προσφορά, τιµολόγιο, δελτίο παραλαβής,
λογαριασµό ή απόδειξη, και ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να τα
χρησιµοποιήσει στον ορισµό τιµών µονάδος, σύµφωνα µε τα πιο πάνω.
Εξουσία του

52.2

Νοείται ότι εάν η φύση ή η ποσότητα οποιασδήποτε τροποποιηµένης

Μηχανικού να

εργασίας σε σχέση µε τη φύση ή την ποσότητα του Έργου ή οποιουδήποτε

ορίζει τιµές

µέρους αυτού είναι τέτοια ώστε, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, η τιµή
µονάδος που περιλαµβάνεται στον Κατάλογο Τιµών Μονάδος να καθίσταται
ακατάλληλη ή µή εφαρµόσιµη για την τροποποιηµένη εργασία, τότε, µετά
από διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, θα
συµφωνείται κατάλληλη τιµή µονάδος µεταξύ του Μηχανικού και του
Εργολάβου. Σε περίπτωση διαφωνίας ο Μηχανικός θα ορίζει τέτοια τιµή
µονάδος που, κατά τη γνώµη του, είναι κατάλληλη και θα ειδοποιεί σχετικά
τον Εργολάβο µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Μέχρι να συµφωνηθούν ή
οριστούν οι τιµές µονάδος, ο Μηχανικός οφείλει να προσδιορίζει
προσωρινές τιµές µονάδος ώστε να είναι δυνατή η συµπερίληψη έναντι
πληρωµής στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 60.
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Νοείται επίσης ότι ουδεµία αλλαγή στην τιµή µονάδος οποιασδήποτε
εργασίας που περιλαµβάνεται στον Κατάλογο Τιµών Μονάδος είναι
δυνατή σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, εκτός εάν η πραγµατική ποσότητα
της τροποποιηµένης εργασίας που εκτελείται ή θα εκτελεστεί υπερβαίνει
ή υπολείπεται της ποσότητας της εργασίας που περιλαµβάνεται στο
Έργο κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 20 τοις εκατό.

Σε αυτή την

περίπτωση, η αλλαγή στην τιµή µονάδος, που θα εφαρµόζεται στην
τροποποιηµένη εργασία, θα αφορά µόνο το ποσοστό εκείνο της εργασίας
κατά το οποίο αυτό υπερβαίνει ή υπολείπεται του προαναφερθέντος
ποσοστού του 20 τοις εκατό.
Ανάκτηση ή

52.3

Εάν, κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το

επιπλέον

Έργο, διαπιστωθεί ότι ως αποτέλεσµα:

απώλεια γενικών

(α)

εξόδων

όλων των τροποποιηµένων εργασιών που εκτιµήθηκαν µε βάση τις
πρόνοιες των εδαφίων 52.1 και 52.2, και

(β)

όλων των αναπροσαρµογών κατά την επιµέτρηση των εκτιµηµένων
ποσοτήτων, εάν υπάρχουν, εξαιρουµένων (i) των Ποσών Προνοίας
και Ποσών Βασικού Κόστους, (ii) των εργασιών µε απολογισµό, και
(iii) της αναπροσαρµογής τιµών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
άρθρου 70,

αλλά όχι ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε άλλης αιτίας, υπήρξαν
αυξήσεις ή µειώσεις από το Ποσό Συµβολαίου που στο σύνολο τους
είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του “Καθαρού Ποσού Συµβολαίου”
(που για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου θα σηµαίνει το Ποσό
Συµβολαίου αφαιρουµένων των Ποσών Προνοίας και Ποσών Βασικού
Κόστους και του ποσού για εκτέλεση εργασιών µε απολογισµό, εάν
υπάρχουν) τότε, σε αυτή την περίπτωση (και αφού ληφθεί υπόψη
οποιαδήποτε ενέργεια έχει ήδη γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες
οποιουδήποτε άλλου εδαφίου του παρόντος άρθρου), µετά από
διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον

Εργολάβο, η

συνεπαγόµενη (λόγω της αύξησης) ανάκτηση των εξόδων Εργοταξίου
και γενικών εξόδων διαχείρισης και κέρδους του Εργολάβου για το
Συµβόλαιο

πρέπει

να

συνυπολογίζεται

στον

υπολογισµό

τυχόν

αποζηµίωσης που θα πρέπει να παραχωρηθεί στον Εργολάβο αναφορικά µε τα έξοδα αυτά, λόγω παράτασης του Χρόνου Αποπεράτωσης του
Έργου,

ή

οποιουδήποτε

Τµήµατος

ή

µέρους

αυτού,

ή

λόγω

οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που ως
αποτέλεσµα της αύξησης του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου η απόζηµίωση αυτή προκύψει αρνητική τότε αυτή θα λαµβάνεται ίση µε µηδέν.
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Επίσης, εάν κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για
ολόκληρο το Έργο, διαπιστωθεί ότι ως αποτέλεσµα των αιτιών (α) και (β)
πιο πάνω, αλλά όχι ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε άλλης αιτίας,
υπήρξαν αυξήσεις ή µειώσεις από το Ποσό Συµβολαίου που στο σύνολο
τους είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15 τοις εκατό του Καθαρού Ποσού
Συµβολαίου τότε, σε αυτή την περίπτωση (και αφού ληφθεί υπόψη
οποιαδήποτε ενέργεια έχει ήδη γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες
οποιουδήποτε άλλου εδαφίου του παρόντος άρθρου), µετά από
διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, θα
πρέπει να προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου τέτοιο ποσό που θα
συµφωνηθεί µεταξύ του Μηχανικού και του Εργολάβου ή, εάν δεν
επιτευχθεί συµφωνία, τέτοιο ποσό που θα προσδιοριστεί από το
Μηχανικό, αναφορικά µε τα έξοδα Εργοταξίου και γενικά έξοδα
διαχείρισης του Εργολάβου για το Συµβόλαιο. Το ποσό αυτό θα
προκύπτει µόνον από το ποσοστό εκείνο κατά το οποίο η µείωση
υπερβαίνει το 15 τοις εκατό του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου.
Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο για κάθε προσδιορισµό του
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Εργασίες µε
απολογισµό

52.4

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα, εάν κατά τη γνώµη του αυτό είναι αναγκαίο ή
επιθυµητό, να εκδώσει οδηγία για την εκτέλεση τροποποιηµένης εργασίας µε
απολογισµό. Σε αυτή την περίπτωση ο Εργολάβος πρέπει να πληρώνεται για
την εργασία αυτή σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στους κανόνες
µετρήσεως για τις εργασίες µε απολογισµό και µε τις τιµές και τιµές µονάδος
που αναφέρονται στον Κατάλογο Τιµών Μονάδος για τις εργασίες µε
απολογισµό. Εάν ο Κατάλογος Τιµών Μονάδος δεν περιλαµβάνει τιµές ή τιµές
µονάδος για εργασίες µε απολογισµό που είναι εφαρµόσιµες στην
τροποποιηµένη εργασία, τότε οι τιµές και τιµές µονάδος του Καταλόγου Τιµών
Μονάδος πρέπει να χρησιµοποιούνται στο βαθµό που τούτο είναι λογικό ως
βάση για την εκτίµηση, εάν δε και η µέθοδος αυτή αποδειχθεί ακατάλληλη τότε,
µετά από διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο,
κατάλληλες τιµές ή τιµές µονάδος θα συµφωνούνται µεταξύ του Μηχανικού και
του Εργολάβου. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Μηχανικός θα ορίζει τέτοιες τιµές
και τιµές µονάδος που, κατά τη γνώµη του, είναι κατάλληλες και θα ειδοποιεί
σχετικά τον Εργολάβο µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Μέχρι να συµφωνηθούν ή οριστούν οι τιµές ή τιµές µονάδος, ο Μηχανικός οφείλει να προσδιορίζει
προσωρινές τιµές ή τιµές µονάδος ώστε να είναι δυνατή η συµπερίληψη έναντι
πληρωµής στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 60.
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Ο Εργολάβος οφείλει να προσκοµίζει στο Μηχανικό τις αποδείξεις και
δελτία παραλαβής που είναι απαραίτητα για την τεκµηρίωση των ποσών
που έχουν πληρωθεί και, προτού παραγγείλει υλικά, να υποβάλλει στο
Μηχανικό για έγκριση τις προσφορές που έχει λάβει για αυτά.
Ο Εργολάβος οφείλει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών µε
απολογισµό, να παραδίδει κάθε ηµέρα στο Μηχανικό, εις διπλούν,
ακριβή κατάλογο µε τα ονόµατα, και το είδος και χρόνο απασχόλησης
όλων των εργαζοµένων στην εργασία αυτή και κατάσταση, επίσης εις
διπλούν, στην οποία να δεικνύεται η περιγραφή και ποσότητα όλων των
υλικών και Μηχανηµάτων Εργολάβου που χρησιµοποιούνται στην
εργασία. Ένα αντίγραφο του καταλόγου και της κατάστασης, εφόσον
είναι ορθά, ή όταν συµφωνηθούν, πρέπει να υπογράφονται από το
Μηχανικό και να επιστρέφονται στον Εργολάβο.
Στο τέλος κάθε µήνα ο Εργολάβος οφείλει να παραδίδει στο Μηχανικό
τιµολογηµένη κατάσταση των εργατικών, υλικών και Μηχανηµάτων
Εργολάβου που χρησιµοποιήθηκαν και ο Εργολάβος δεν θα δικαιούται
οποιαδήποτε πληρωµή εκτός εάν παραδώσει όλους τους καταλόγους και
καταστάσεις αυτές σε πλήρη και ακριβή µορφή.

Νοείται ότι εάν ο

Μηχανικός θεωρεί ότι για οποιοδήποτε λόγο η αποστολή των καταλόγων
και καταστάσεων αυτών από τον Εργολάβο,

σύµφωνα

µε τις

προαναφερθείσες πρόνοιες, ήταν πρακτικά αδύνατη τότε έχει δικαίωµα
να προωθήσει πληρωµή για την εκτελεσθείσα εργασία, είτε µε
απολογισµό, εφόσον ικανοποιηθεί για το χρόνο για την εκτέλεση αυτής
και

τα

εργατικά,

υλικά

και

Μηχανήµατα

Εργολάβου

που

χρησιµοποιήθηκαν σ΄ αυτήν, είτε χρησιµοποιώντας τέτοια τιµή που, κατά
τη γνώµη του, είναι δίκαιη και εύλογη.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ειδοποίηση

53.1

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του Συµβολαίου, εάν ο

απαίτησης για

Εργολάβος προτίθεται να απαιτήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή

πρόσθετη

σύµφωνα µε τις πρόνοιες οποιουδήποτε άρθρου του Συµβολαίου ή

πληρωµή

αλλιώς, οφείλει να δώσει στο Μηχανικό ειδοποίηση της πρόθεσής του
αυτής, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη, εντός 28 ηµερών αφότου
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το γεγονός στο οποίο βασίζεται η
απαίτηση.
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Τήρηση

53.2

στοιχείων

Κατά τη χρονική διάρκεια του γεγονότος που αναφέρεται στο εδάφιο
53.1, ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί συνεχώς εκείνα τα στοιχεία που
εύλογα θα είναι αναγκαία για την τεκµηρίωση οποιασδήποτε απαίτησης
που ενδεχοµένως να υποβάλει στη συνέχεια. Χωρίς τούτο να σηµαίνει
παραδοχή ευθύνης του Εργοδότη, ο Μηχανικός οφείλει, µε τη λήψη
ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 53.1, να επιθεωρεί τα στοιχεία αυτά
και να δίνει, εάν επιθυµεί, οδηγίες στον Εργολάβο για τήρηση
οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων που είναι εύλογα και που
ενδεχοµένως να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό για την απαίτηση για την
οποία έχει δοθεί ειδοποίηση.

Ο Εργολάβος οφείλει να επιτρέπει στο

Μηχανικό να επιθεωρεί όλα τα στοιχεία που τηρούνται σύµφωνα µε το
παρόν εδάφιο και να του παρέχει αντίγραφο αυτών, όπως και όποτε
ζητήσει ο Μηχανικός.
Τεκµηρίωση

53.3

απαιτήσεων

Εντός 28 ηµερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο
53.1, ή εντός τέτοιου άλλου εύλογου χρονικού διαστήµατος που θα
συµφωνήσει ο Μηχανικός, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο
Μηχανικό έκθεση µε πλήρως τεκµηριωµένα δικαιολογητικά στοιχεία για
το ποσό που απαιτείται και για τα ερείσµατα στα οποία εδράζεται η
απαίτηση. Εάν το γεγονός στο οποίο βασίστηκε η απαίτηση έχει συνεχή
αποτελέσµατα, τότε η έκθεση αυτή θα θεωρείται ενδιάµεση και ο
Εργολάβος θα οφείλει να υποβάλλει, σε διαστήµατα που εύλογα θα
ζητήσει ο Μηχανικός, περαιτέρω ενδιάµεσες εκθέσεις στις οποίες να
παρουσιάζονται συσσωρευτικά τα απαιτούµενα ποσά και οποιαδήποτε
πρόσθετα ερείσµατα στα οποία εδράζεται η απαίτηση. Στις περιπτώσεις
υποβολής ενδιάµεσων εκθέσεων, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει
τελική έκθεση εντός 28 ηµερών από το πέρας των συνεπειών του
γεγονότος αυτού. Ο Εργολάβος οφείλει να κοινοποιεί στον Εργοδότη
όλες τις εκθέσεις που υποβάλλει στο Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο
αυτό.

Μη συµµόρφωση

53.4

Ο Μηχανικός δεν είναι υποχρεωµένος να εξετάσει οποιαδήποτε
απαίτηση του Εργολάβου για πρόσθετη πληρωµή η οποία δεν έχει
υποβληθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου. Νοείται ότι,
εάν ο Εργολάβος αποτύχει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις
πρόνοιες του παρόντος άρθρου αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση
την οποία έχει ή προτίθεται να υποβάλει και παραταύτα ο Μηχανικός έχει
τη γνώµη ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί, τότε το ποσό που θα
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δικαιούται ο Εργολάβος αναφορικά µε την απαίτηση αυτή δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που µπορεί να τεκµηριωθεί µε βάση επιβεβαιωµένα
στοιχεία τα οποία τηρήθηκαν κατά την εποχή που συνέβησαν τα σχετικά
γεγονότα (είτε τα στοιχεία αυτά είχαν τεθεί υπόψη του Μηχανικού όπως
αναφέρεται στα εδάφια 53.2 και 53.3 είτε όχι). Νοείται περαιτέρω ότι το
ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε τα πιο πάνω πρέπει να
µειώνεται κατάλληλα ώστε να µην υπερβαίνει το ποσό που θα προέκυπτε
εάν ο Εργολάβος είχε συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες του παρόντος
άρθρου και ο Εργοδότης είχε προβεί σε εύλογες ενέργειες για
ελαχιστοποίηση των εξόδων του.
Πληρωµή για

53.5

απαιτήσεις

Νοουµένου ότι ο Εργολάβος έχει υποβάλει επαρκή δικαιολογητικά
στοιχεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, ο Εργολάβος
έχει δικαίωµα να περιλάβει σε οποιαδήποτε ενδιάµεση πληρωµή που
πιστοποιείται από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 60, οποιοδήποτε
ποσό το οποίο ο Μηχανικός, µετά από διαβούλευση µε τον Εργοδότη και
τον Εργολάβο, θα θεωρήσει οφειλόµενο στον Εργολάβο σε σχέση µε
οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν τα δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν επαρκούν για τεκµηρίωση της απαίτησης στο σύνολο της, τότε
ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να πληρωθεί για το µέρος εκείνο της
απαίτησης το οποίο τεκµηριώνεται, προς ικανοποίηση του Μηχανικού,
από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν. Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί
τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη, για κάθε προσδιορισµό
στον οποίο προβαίνει σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Μηχανήµατα

54.1

Όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά, εφόσον

Εργολάβου,

µεταφερθούν εντός του Εργοταξίου, θα θεωρούνται ως αποκλειστικά

Προσωρινά

προοριζόµενα για την εκτέλεση του Έργου και ο Εργολάβος δεν έχει

Έργα και υλικά:

δικαίωµα να αποµακρύνει αυτά ή οποιοδήποτε µέρος τους, εκτός για

Αποκλειστική

σκοπούς µετακίνησής τους από ένα µέρος του Εργοταξίου σε άλλο,

χρήση για το

χωρίς τη συναίνεση του Μηχανικού.

Έργο

συναίνεση για οχήµατα που µεταφέρουν από ή προς το Εργοτάξιο

Νοείται ότι δεν απαιτείται η

προσωπικό, εργάτες, Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα,
Μηχανικό Εξοπλισµό ή υλικά.
Ο Εργοδότης δεν

54.2

Εκτός όπως αναφέρεται στα άρθρα 20 και 65, ουδεµία ευθύνη φέρει ο

ευθύνεται για

Εργοδότης για την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε Μηχανήµατα

ζηµιές

Εργολάβου, Προσωρινά Έργα ή υλικά.
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Εκτελωνίσεις και

54.3

δασµοί

Ο Εργολάβος οφείλει να δίνει όλες τις ειδοποιήσεις και να καταβάλλει
όλες τις χρεώσεις, σχετικά τέλη και έξοδα µεταφοράς και τους δασµούς
και φόρους παντός είδους σε σχέση µε την εισαγωγή, εκτελωνισµό,
µεταφορά ή επανεξαγωγή των Μηχανηµάτων Εργολάβου, υλικών και
άλλων αντικειµένων που απαιτούνται για το Έργο. Νοείται ότι ο
Εργοδότης

οφείλει

να

καταβάλει κάθε

δυνατή

προσπάθεια

για

διευκόλυνση του Εργολάβου, όπου απαιτείται, στον εκτελωνισµό των
Μηχανηµάτων

Εργολάβου,

υλικών

και

άλλων

αντικειµένων

που

απαιτούνται για το Έργο.
Επανεξαγωγή

54.4

Ο Εργοδότης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση

Μηχανηµάτων

του Εργολάβου, όπου απαιτείται, στην επανεξαγωγή, σύµφωνα µε τις

Εργολάβου

πρόνοιες του Συµβολαίου, Μηχανηµάτων Εργολάβου που ο Εργολάβος
έχει εισαγάγει για σκοπούς του Έργου. Νοείται ότι η πλήρης ευθύνη για
τέτοια επανεξαγωγή παραµένει στον Εργολάβο.

Όροι για την

54.5

Με σκοπό τη διασφάλιση, σε περίπτωση λύσης σύµφωνα µε το άρθρο

εκµίσθωση

63, της συνεχούς διάθεσης και παρουσίας στο Εργοτάξιο για την

Μηχανηµάτων

εκτέλεση του Έργου, οποιουδήποτε εκµισθωµένου Μηχανήµατος, ο

Εργολάβου

Εργολάβος οφείλει να µη µεταφέρει στο Εργοτάξιο και χρησιµοποιεί
οποιοδήποτε εκµισθωµένο Μηχάνηµα εκτός εάν η συµφωνία εκµίσθωσης
(η οποία δεν πρέπει να περιλαµβάνει πρόνοια για ενοικιαγορά)
περιλαµβάνει πρόνοια ότι ο ιδιοκτήτης του Μηχανήµατος θα οφείλει, µετά
από γραπτή απαίτηση του Εργοδότη εντός 7 ηµερών από την
ηµεροµηνία λύσης και εφόσον ο Εργοδότης αναλάβει να καταβάλλει όλα
τα τέλη εκµισθώσεως από την ηµεροµηνία αυτή, να εκµισθώσει το
Μηχάνηµα στον Εργοδότη µε τους ίδιους όρους από κάθε άποψη µε τους
οποίους εκµίσθωνε το Μηχάνηµα ο Εργολάβος και µε επιπλέον όρο ότι ο
Εργοδότης θα έχει δικαίωµα να παραχωρήσει το Μηχάνηµα για χρήση σε
οποιοδήποτε άλλο εργολάβο εργοδοτήσει για εκτέλεση και συµπλήρωση
του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του προαναφερθέντος άρθρου 63. Ο
Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να
γνωστοποιεί στο Μηχανικό το ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του
ιδιοκτήτη των εκµισθωµένων Μηχανηµάτων και να του παραδίδει
αντίγραφο της συµφωνίας εκµίσθωσης.
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Έξοδα για

54.6

Σε περίπτωση που ο Εργοδότης συνάψει συµφωνία εκµίσθωσης

σκοπούς του

Μηχανήµατος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 54.5, όλα τα ποσά

άρθρου 63

που θα καταβληθούν από τον Εργοδότη µε βάση οποιαδήποτε τέτοια
συµφωνία και όλα τα έξοδα που θα υποστεί (περιλαµβανοµένων εξόδων
χαρτοσήµανσης) για τη σύναψη τέτοιας συµφωνίας θα θεωρούνται, για
σκοπούς του άρθρου 63, ότι αποτελούν µέρος των εξόδων για εκτέλεση
και

συµπλήρωση

του

Έργου

και

επιδιόρθωση

οποιωνδήποτε

ελαττωµάτων σε αυτό.
Πρόνοιες

54.7

Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε το εδάφιο 4.1, ο Εργολάβος θα

συµβολαίων

αναθέσει µέρος του Έργου σε οποιοδήποτε Υπεργολάβο, οφείλει να

υπεργολαβίας

διασφαλίσει, µέσω του συµβολαίου υπεργολαβίας, την τήρηση των
προνοιών του παρόντος άρθρου αναφορικά µε τα Μηχανήµατα
Εργολάβου, Προσωρινά Έργα ή υλικά που θα χρησιµοποιεί για το Έργο
ο Υπεργολάβος αυτός.

∆εν υπονοείται

54.8

έγκριση υλικών

Σε ουδεµία περίπτωση πρέπει να θεωρείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος
άρθρου υποδηλώνουν, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε έγκριση
από το Μηχανικό των υλικών ή άλλων αντικειµένων που αναφέρονται
στο άρθρο, ούτε και να εµποδίσουν την απόρριψη τέτοιων υλικών
οποιαδήποτε στιγµή από το Μηχανικό.

Λεπτοµέρειες

54.9

Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό και

Μηχανηµάτων

είναι πρακτικά εφικτό, να υποβάλει στο Μηχανικό εντός 28 ηµερών από

Εργολάβου

την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, κατάλογο των
Μηχανηµάτων Εργολάβου που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µε
αναφορά στο είδος της εργασίας στο οποίο θα απασχοληθεί το κάθε
Μηχάνηµα, και
(α)

µε λεπτοµέρειες και πληροφορίες από τον κατασκευαστή των
Μηχανηµάτων Εργολάβου αναφορικά µε τον τρόπο εγκατάστασης,
χρήσης και συντήρησης αυτών, και

(β)

µε

λεπτοµέρειες

και

πληροφορίες

αναφορικά

µε

τυχόν

τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα Μηχανήµατα Εργολάβου µετά
την κατασκευή τους.
Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί πλήρη στοιχεία αναφορικά µε την
προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των Μηχανηµάτων Εργολάβου
κατά την εκτέλεση του Έργου.
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Νοείται ότι οι χειριστές των Μηχανηµάτων Εργολάβου πρέπει να είναι
έµπειροι και κατάλληλα εκπαιδευµένοι.
Σε περίπτωση που στο Έργο θα γίνει χρήση γερανού, ο Εργολάβος
οφείλει να διασφαλίσει ότι θα έχει εξασφαλιστεί, πριν τη χρησιµοποίηση
του γερανού, Πιστοποιητικό ∆οκιµής και Επιθεώρησης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Ποσότητες

55.1

Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου 8.1, η ποιότητα και ποσότητα
των εργασιών η οποία περιλαµβάνεται στο Ποσό Συµβολαίου είναι αυτή
η οποία περιγράφεται ή αναφέρεται στα Σχέδια και τις Προδιαγραφές.
Το Ποσό Συµβολαίου δεν θα ρυθµιστεί ή µεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε
άλλο τρόπο παρά µόνο σύµφωνα µε τις πρόνοιες των παρόντων Όρων
και, µε βάση τις πρόνοιες της προηγούµενης παραγράφου, οποιοδήποτε
λάθος, είτε αριθµητικό είτε µη, το οποίο ενδεχοµένως να είχε συµβεί στον
υπολογισµό του Ποσού Συµβολαίου, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό
από τα µέρη στο παρόν Συµβόλαιο.

Επιµέτρηση
ποσοτήτων

56.1

Ο Επιµετρητής Ποσοτήτων, εκ µέρους του Μηχανικού, οφείλει, όπου
τούτο καθορίζεται στο Συµβόλαιο, να εξακριβώνει και προσδιορίζει µε
επιµέτρηση την αξία των σχετικών εργασιών σύµφωνα µε το Συµβόλαιο
και ο Εργολάβος πρέπει να πληρώνεται για την αξία αυτή σύµφωνα µε το
άρθρο 60. Ο Μηχανικός και ο Επιµετρητής Ποσοτήτων εκ µέρους του,
οφείλει, όταν επιθυµεί την επιµέτρηση οποιουδήποτε µέρους του Έργου,
να δίνει εύλογη προειδοποίηση στον Εργολάβο ο οποίος οφείλει:
(α)

να παρευρεθεί ο ίδιος ή να διαθέσει αµέσως ένα προσοντούχο
αντιπρόσωπό του για να βοηθήσει τον Επιµετρητή Ποσοτήτων στη
λήψη των µετρήσεων, και

(β)

να προµηθεύσει τον Επιµετρητή Ποσοτήτων
γητικό και άλλο στοιχείο που αυτός θα ζητήσει.

µε κάθε δικαιολο-
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Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν παρευρεθεί ή αµελήσει ή
παραλείψει να διαθέσει τέτοιο αντιπρόσωπο, τότε η επιµέτρηση που θα
γίνει ή που θα εγκριθεί από τον Επιµετρητή Ποσοτήτων εκ µέρους του
Μηχανικού θα θεωρείται ως η ορθή επιµέτρηση αυτού του µέρους του
Έργου. Για την επιµέτρηση Μόνιµων Έργων που επιµετρώνται µε χρήση
καταγραφών και σχεδίων, ο Μηχανικός, ή ο Επιµετρητής Ποσοτήτων εκ
µέρους του, οφείλει να ετοιµάζει καταγραφές και σχέδια καθώς η εργασία
συνεχίζεται και ο Εργολάβος, όταν και όπως του ζητηθεί γραπτώς, να
εξετάζει και συµφωνεί, εντός 14 ηµερών, µε τις καταγραφές και σχέδια
αυτά όπως τα ετοίµασε ο Μηχανικός ή ο Επιµετρητής Ποσοτήτων
ανάλογα µε την περίπτωση, και να τα υπογράφει εφόσον συµφωνεί. Εάν
ο Εργολάβος δεν εξετάσει τις καταγραφές και σχέδια τότε αυτά θα
θεωρούνται ως ορθά. Εάν, µετά από την εξέταση τέτοιων καταγραφών
και σχεδίων, ο Εργολάβος δεν συµφωνήσει µε αυτά ή δεν τα υπογράψει
ως συµφωνηµένα, τότε παρ’ όλα αυτά θα θεωρούνται ως ορθά, εκτός εάν
ο Εργολάβος, εντός 14 ηµερών από τέτοια εξέταση, υποβάλει στο
Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Επιµετρητή Ποσοτήτων, ειδοποίηση
παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους αµφισβητεί την ορθότητα
των καταγραφών και σχεδίων.

Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης, ο

Μηχανικός, ή ο Επιµετρητής Ποσοτήτων εκ µέρους του, οφείλει να
επανεξετάσει τις καταγραφές και τα σχέδια και είτε να τα επιβεβαιώσει
είτε να τα τροποποιήσει.
Επιµετρητής

56.2

Ποσοτήτων

Ο Επιµετρητής Ποσοτήτων, εκ µέρους του Μηχανικού, οφείλει να εκτιµά
τα ποσά τα οποία θεωρεί οφειλόµενα και πληρωτέα στον Εργολάβο
αναφορικά µε τους λογαριασµούς που καθορίζονται στο άρθρο 60.

Ανάλυση Ποσού

57.1

Συµβολαίου

Η Ανάλυση Ποσού Συµβολαίου που δίνεται στο Έντυπο Ανάλυσης
Ποσού Συµβολαίου αφορά µόνο τους σκοπούς που περιγράφονται στο
εδάφιο 60.1.

Ανάλυση των

57.2

Για σκοπούς των πιστοποιητικών πληρωµής που υποβάλλονται

κατ΄ αποκοπή

σύµφωνα µε το εδάφιο 60.1, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο

ποσών

Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Επιµετρητή Ποσοτήτων, εντός 28
ηµερών από τη λήψη της Επιστολής Αποδοχής, ανάλυση κάθε κατ΄
αποκοπή ποσού που περιλαµβάνεται στην Προσφορά.
αυτές θα υπόκεινται στην έγκριση του Μηχανικού.

Οι αναλύσεις
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ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ορισµός των

58.1

“Ποσό Προνοίας” σηµαίνει ποσό που περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο και

“Ποσών

καθορίζεται ως τέτοιο στο Έντυπο Ανάλυσης Ποσού Συµβολαίου για την

Προνοίας”

εκτέλεση οποιουδήποτε µέρους του Έργου ή για την προµήθεια
εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, ή για
απρόβλεπτα, και το οποίο ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξ΄
ολοκλήρου ή εν µέρει ή καθόλου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Μηχανικού.

Ο Εργολάβος θα δικαιούται, σε σχέση µε την εκτέλεση

εργασίας, προµήθεια των πιο πάνω, ή απρόβλεπτα, εκείνα µόνο τα ποσά
στα οποία αντιστοιχούν τα σχετικά Ποσά Προνοίας όπως ο Μηχανικός θα
προσδιορίσει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.

Ο

Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο για κάθε προσδιορισµό του
σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Χρήση των

58.2

Ποσών Προνοίας

Αναφορικά µε κάθε Ποσό Προνοίας ο Μηχανικός έχει εξουσία να εκδίδει
οδηγίες για την εκτέλεση εργασίας ή για την προµήθεια εµπορευµάτων,
υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών από:
(α)

τον Εργολάβο, σε αυτή δε την περίπτωση ο Εργολάβος θα
δικαιούται

ποσό

ίσο

µε

την

αξία

της

εργασίας

ή

των

εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, που
θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 52, εκτός εάν πρόκειται
για εργασία η οποία θα εκτελεστεί µε βάση προσφορά που είχε
υποβάλει ο Εργολάβος, και
(β)

τον Εργοδότη, ή οποιαδήποτε αρµόδια αρχή ή υπηρεσία κοινής
ωφέλειας, ή άλλο εργολάβο ή προµηθευτή που θα επιλέξει και θα
πληρώνει απευθείας ο Εργοδότης. Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να
δώσει οδηγίες στον Εργολάβο να πληρώνει τους εργολάβους ή
προµηθευτές αυτούς. Με εξαίρεση το ποσό που θα προσδιοριστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 52 αναφορικά µε τυχόν έξοδα τα οποία έχει
υποστεί ο Εργολάβος για εργασία που εκτέλεσε µε βάση οδηγίες
του Μηχανικού, ουδεµίας πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο
Εργολάβος στην περίπτωση αυτή.

Παρουσίαση

58.3

Ο Εργολάβος οφείλει να παρουσιάζει στο Μηχανικό κάθε προσφορά,

αποδείξεων

τιµολόγιο, δελτίο παραλαβής, λογαριασµό ή απόδειξη σε σχέση µε

πληρωµών

δαπάνη αναφορικά µε Ποσά Προνοίας, εκτός για εργασία η αξία της
οποίας εκτιµήθηκε µε τιµές ή τιµές µονάδος που περιλαµβάνονται στην
Προσφορά.
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Ορισµός των

58.4

“Ποσό Βασικού Κόστους” σηµαίνει ποσό που περιλαµβάνεται στο

“Ποσών Βασικού

Συµβόλαιο και καθορίζεται ως τέτοιο στο Έντυπο Ανάλυσης Ποσού

Κόστους”

Συµβολαίου για την εκτέλεση οποιουδήποτε µέρους του Έργου ή για την
προµήθεια εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών
από διορισµένο Υπεργολάβο όπως ορίζεται πιο κάτω. Ο Εργολάβος θα
δικαιούται, σε σχέση µε την εκτέλεση εργασίας ή προµήθεια των πιο
πάνω το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
εδαφίου 59.4, εκτός εάν πρόκειται για εργασία η οποία θα εκτελεστεί µε
βάση

προσφορά

που

είχε

υποβάλει

ο

Εργολάβος

οπότε

θα

εφαρµόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου 59.6.
∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Ορισµός των

59.1

Όλοι

οι

εξειδικευµένοι

εργολάβοι,

έµποροι,

προµηθευτές

και

“διορισµένων

οποιοιδήποτε άλλοι που εκτελούν εργασία ή προµηθεύουν εµπορεύµατα,

Υπεργολάβων”

υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες για τα οποία έχει περιληφθεί
στο Συµβόλαιο Ποσό Βασικού Κόστους, οι οποίοι έχουν διοριστεί ή
επιλεγεί ή εγκριθεί από τον Εργοδότη, και όλα τα πρόσωπα µε τα οποία
µε βάση τις πρόνοιες του Συµβολαίου ο Εργολάβος οφείλει να συµβληθεί
µε συµβόλαια υπεργολαβίας, θα θεωρούνται, κατά την εκτέλεση τέτοιας
εργασίας και προµήθεια τέτοιων εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού
Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, ως υπεργολάβοι του Εργολάβου και θα
αναφέρονται στο παρόν Συµβόλαιο ως “διορισµένοι Υπεργολάβοι”.

Ένσταση στο

59.2

Ο Εργολάβος δεν πρέπει να καλείται από τον Εργοδότη ή το Μηχανικό, ή

διορισµό

να θεωρείται ότι έχει υποχρέωση, να συµβληθεί µε οποιοδήποτε

διορισµένων

διορισµένο Υπεργολάβο εναντίον του οποίου ο Εργολάβος εγείρει εύλογη

Υπεργολάβων

ένσταση, ή ο οποίος αρνείται να συµβληθεί µε τον Εργολάβο µε
συµβόλαιο υπεργολαβίας που περιέχει πρόνοιες σύµφωνα µε τις οποίες:
(α)

σε σχέση µε τις εργασίες, εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό
Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της
υπεργολαβίας, ο διορισµένος Υπεργολάβος θα αναλάβει έναντι του
Εργολάβου τέτοιες υποχρεώσεις και ευθύνες ώστε να καθίσταται
δυνατό για

τον Εργολάβο

να

απαλλαγεί των δικών του

υποχρεώσεων και ευθυνών έναντι του Εργοδότη σύµφωνα µε το
Συµβόλαιο και να εξασφαλιστεί και καλυφθεί από κάθε απαίτηση,
δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για
οποιοδήποτε λόγο και αναφορικά µε οποιαδήποτε αιτία,

που
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προκύπτουν από οποιαδήποτε παράλειψη του διορισµένου
Υπεργολάβου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών
του αυτών, και
(β)

ο διορισµένος Υπεργολάβος θα εξασφαλίζει και καλύπτει τον
Εργολάβο

έναντι

οποιασδήποτε

αµέλειας

του

διορισµένου

Υπεργολάβου, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του και έναντι
οποιασδήποτε λανθασµένης χρήσης από αυτούς οποιωνδήποτε
Προσωρινών Έργων που παρέχονται από τον Εργολάβο για
σκοπούς του Συµβολαίου και από κάθε σχετική απαίτηση,
δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις.
Απαιτήσεις για

59.3

Εάν σε σχέση µε οποιοδήποτε Ποσό Βασικού Κόστους οι υπηρεσίες που

µελέτη να

θα παρασχεθούν περιλαµβάνουν τη µελέτη ή ετοιµασία προδιαγραφών

αναφέρονται

για οποιοδήποτε µέρος των Μονίµων Έργων ή για οποιονδήποτε

ρητά

Μηχανικό Εξοπλισµό που θα περιληφθεί σε αυτά, η ανάγκη αυτή πρέπει
να αναφέρεται ρητά στο Συµβόλαιο και να περιλαµβάνεται στο συµβόλαιο
διορισµένης Υπεργολαβίας. Το συµβόλαιο διορισµένης Υπεργολαβίας
πρέπει να καθορίζει ότι ο διορισµένος Υπεργολάβος κατά την παροχή
τέτοιων υπηρεσιών θα εξασφαλίζει και καλύπτει τον Εργολάβο από κάθε
απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις που
προκύπτουν

από

οποιαδήποτε

παράλειψη

του

διορισµένου

Υπεργολάβου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών του
αυτών.
Πληρωµές σε

59.4

Για όλη την εργασία που εκτελέστηκε ή εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό

διορισµένους

Εξοπλισµό

Υπεργολάβους

διορισµένο Υπεργολάβο, ο Εργολάβος θα δικαιούται:
(α)

ή

υπηρεσίες

που

παρασχέθηκαν

από

οποιοδήποτε

το πραγµατικό ποσό που πληρώθηκε ή οφείλεται να πληρωθεί από
τον Εργολάβο, µε βάση τις οδηγίες του Μηχανικού, και σύµφωνα
µε το συµβόλαιο διορισµένης Υπεργολαβίας, εκτός εάν το ποσό
αυτό προκύπτει από παράβαση του συµβολαίου διορισµένης
Υπεργολαβίας από τον Εργολάβο ή για την οποία ο Εργολάβος
είναι υπεύθυνος,

(β)

αναφορικά µε την εργασία που παρασχέθηκε από τον Εργολάβο,
µετά από οδηγία από το Μηχανικό σύµφωνα µε την παράγραφο (α)
του εδαφίου 58.2, το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε το
άρθρο 52, και

(γ)

∆εν ισχύει
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(δ)

αναφορικά µε το κέρδος, το ποσό που δίνεται ως ποσοστό επί τοις
εκατό επί του πραγµατικού ποσού που πληρώθηκε ή οφείλεται να
πληρωθεί, του ποσοστού αυτού υπολογιζόµενου από το ποσοστό
αυτό

που

περιλαµβάνεται

στο

Έντυπο

Ανάλυσης

Ποσού

Συµβολαίου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια
τότε το ποσοστό αυτό θα προσδιορίζεται από το Μηχανικό
σύµφωνα µε το άρθρο 52, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και
τον Εργολάβο, και
(ε)

αναφορικά µε προκαταβολές, το ποσό που θα προσδιοριστεί
σύµφωνα µε το εδάφιο 60.11.

Πιστοποίηση

59.5

Πριν

την

έκδοση,

σύµφωνα

µε

το

άρθρο

60,

οποιουδήποτε

πληρωµών

πιστοποιητικού,

στους

αναφορικά µε προκαταβολή, εργασία που εκτελέστηκε ή εµπορεύµατα,

διορισµένους

υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από

Υπεργολάβους

οποιοδήποτε διορισµένο Υπεργολάβο, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να

το

οποίο

περιλαµβάνει

οποιαδήποτε

πληρωµή

απαιτήσει από τον Εργολάβο εύλογη απόδειξη ότι έχει καταβάλει στο
διορισµένο Υπεργολάβο όλες τις πληρωµές, αφαιρουµένων των
κρατήσεων,
Υπεργολαβίας

που
και

προβλέπονται
που

στο

συµβόλαιο

περιλαµβάνονταν

στα

διορισµένης
προηγούµενα

πιστοποιητικά σε σχέση µε την προκαταβολή, εργασία ή εµπορεύµατα,
υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες του διορισµένου αυτού
Υπεργολάβου, ή ότι για τις πληρωµές αυτές ο Εργολάβος έχει απαλλαγεί
των υποχρεώσεων του. Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να προσκοµίσει
τέτοια απόδειξη τότε, εκτός εάν ο Εργολάβος:
(α)

ικανοποιήσει γραπτώς το Μηχανικό ότι έχει εύλογη δικαιολογία για
την κατακράτηση ή άρνηση για την καταβολή της πληρωµής αυτής,
και

(β)

παρουσιάσει
πληροφορήσει

στο

Μηχανικό

γραπτώς

για

εύλογη
τα

πιο

απόδειξη
πάνω

το

ότι

έχει

διορισµένο

Υπεργολάβο,
ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να καταβάλει απευθείας στο διορισµένο αυτό
Υπεργολάβο, µε βάση την πιστοποίηση του Μηχανικού, κάθε πληρωµή,
αφαιρουµένης

της

κράτησης,

που

προβλέπεται

στο

συµβόλαιο

διορισµένης Υπεργολαβίας, την οποία ο Εργολάβος έχει παραλείψει να
καταβάλει στο διορισµένο αυτό Υπεργολάβο και να αφαιρέσει µε τη
µέθοδο του συµψηφισµού το ποσό που θα πληρωθεί από οποιαδήποτε
ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται από τον Εργοδότη προς τον
Εργολάβο.
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Νοείται ότι, όπου ο Μηχανικός έχει πιστοποιήσει και ο Εργοδότης έχει
καταβάλει απευθείας πληρωµή σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο Μηχανικός
οφείλει, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε επόµενων πιστοποιητικών για
τον Εργολάβο, να αφαιρεί από αυτά το ποσό που έχει πληρωθεί,
απευθείας όπως προαναφέρθηκε, αλλά δεν έχει δικαίωµα να κατακρατεί
ή να καθυστερεί την έκδοση του πιστοποιητικού όταν αυτό πρέπει να
εκδοθεί σύµφωνα µε τους Όρους του Συµβολαίου.
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, µετά από γραπτή αίτηση διορισµένου
Υπεργολάβου, να γνωστοποιήσει σε αυτόν µε κοινοποίηση στον
Εργολάβο , τις πληρωµές που προβλέπονται στο συµβόλαιο διορισµένης
Υπεργολαβίας

και

που

περιλαµβάνονταν

στα

προηγούµενα

πιστοποιητικά σε σχέση µε την προκαταβολή, εργασία ή εµπορεύµατα,
υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες του διορισµένου αυτού
Υπεργολάβου.
Νοείται περαιτέρω ότι ούτε η

ύπαρξη

ούτε η

εφαρµογή των

προαναφερόµενων εξουσιών του Εργοδότη και του Μηχανικού και ούτε
οτιδήποτε άλλο το οποίο περιλαµβάνεται στους παρόντες Όρους θα
καθιστά τον Εργοδότη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνο έναντι
οποιουδήποτε διορισµένου Υπεργολάβου.
Προσφορά από
τον Εργολάβο

59.6

Τηρουµένων των προνοιών που καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισµού
προσφορών που θα προκηρύξει ο Εργοδότης για ανάθεση των εργασιών
οποιασδήποτε διορισµένης Υπεργολαβίας, ο Εργολάβος έχει δικαίωµα
να συµµετάσχει σε κάθε τέτοιο διαγωνισµό, αλλά χωρίς βλάβη του
δικαιώµατος του Εργοδότη να απορρίψει τη χαµηλότερη ή οποιαδήποτε
προσφορά ή να ακυρώσει το διαγωνισµό αυτό. Εάν η προσφορά του
Εργολάβου σε τέτοιο διαγωνισµό γίνει αποδεκτή τότε, αναφορικά µε την
εργασία που αφορά η προσφορά αυτή (όπως τελικά θα γίνει αποδεκτή
από τον Εργοδότη),
(α)

τηρουµένων των αναλογιών, θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες των
άρθρων 3 και 4,

(β)

οι

ευθύνες,

υποχρεώσεις

και

δικαιώµατα

του

Εργολάβου

επεκτείνονται ώστε να καλύψουν και περιλάβουν τις ευθύνες,
υποχρεώσεις και δικαιώµατα του διορισµένου Υπεργολάβου όπως
καθορίζονται στην προσφορά αυτή, και
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(γ)

το εδάφιο 59.4 δεν θα εφαρµόζεται. Για όλη την εργασία που
εκτελέστηκε ή εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, όλα µε βάση την προσφορά αυτή,
ο Εργολάβος θα δικαιούται
(i)

το ποσό που προκύπτει µε βάση την εν λόγω προσφορά,

(ii)

αναφορικά µε εργασία που παρασχέθηκε από τον
Εργολάβο µε βάση το Συµβόλαιο το ποσό, εάν υπάρχει,
που περιλαµβάνεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων ή, εάν δοθεί
οδηγία από το Μηχανικό σύµφωνα µε την παράγραφο (α)
του εδαφίου 58.2 το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα
µε το άρθρο 52, και

(iii)

αναφορικά µε όλες τις άλλες χρεώσεις (στις οποίες δεν
πρέπει να περιληφθεί οποιοδήποτε κέρδος) το ποσό που
δίνεται ως ποσοστό επί τοις εκατό επί του πραγµατικού
ποσού που πληρώθηκε ή οφείλεται να πληρωθεί, του
ποσοστού

αυτού

υπολογιζόµενου,

εφόσον

υπάρχει

πρόνοια στα ∆ελτία Ποσοτήτων για ποσοστό έναντι του
αντίστοιχου Ποσού Βασικού Κόστους, από το ποσοστό
αυτό που περιλαµβάνεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων.

Στις

περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια τότε το
ποσοστό αυτό θα προσδιορίζεται από το Μηχανικό
σύµφωνα µε το άρθρο 52, αφού διαβουλευθεί µε τον
Εργοδότη και τον Εργολάβο.
Λύση της

59.7

Σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση οποιουδήποτε διορισµένου

εργοδότησης

Υπεργολάβου λυθεί, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου

διορισµένου

διορισµένης Υπεργολαβίας, από τον Εργολάβο ή το διορισµένο

Υπεργολάβου

Υπεργολάβο, τότε ο Εργοδότης θα οφείλει το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό
να διορίσει ή επιλέξει ή εγκρίνει κάποιο άλλο εξειδικευµένο εργολάβο,
έµπορο ή προµηθευτή ανάλογα µε την περίπτωση, και ο Εργολάβος,
τηρουµένων των επιφυλάξεων του εδαφίου 59.2, θα οφείλει να
συµβληθεί µε συµβόλαιο υπεργολαβίας µε το πρόσωπο αυτό.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μηνιαίοι

60.1

λογαριασµοί

Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει στο Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη και τον Επιµετρητή Ποσοτήτων, µετά το πέρας κάθε µήνα,
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ένα µήνα µετά το Χρόνο Έναρξης,
αντίγραφο λογαριασµού, υπογραµµένο από τον αντιπρόσωπο του
Εργολάβου που έχει εγκριθεί από το Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο
15.1 και σε τέτοια µορφή όπως ο Μηχανικός ήθελε καθορίσει από καιρού
εις καιρό. Στο λογαριασµό αυτό πρέπει να παρουσιάζονται τα ποσά που
ο Εργολάβος θεωρεί ότι δικαιούται µέχρι το πέρας του µήνα αυτού
αναφορικά µε:
(α)

την αξία των Μόνιµων Έργων που εκτελέστηκαν, της αξίας αυτής
υπολογιζόµενης λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό συµπλήρωσης
έκαστης συνιστώσας του Έργου που καθορίζεται στην Ανάλυση
Ποσού Συµβολαίου.

(β)

∆εν ισχύει

(γ)

τo 85% της επί τιµολογίου αξίας αγοράς, νοουµένου ότι τούτη
συνάδει µε τις τιµές και τιµές µονάδος του Συµβολαίου άλλως η
αξία που θα λαµβάνεται υπόψη θα διαφοροποιείται κατάλληλα, των
υλικών και του Μηχανικού Εξοπλισµού, τα οποία παραδόθηκαν σε
εύλογο χρόνο και όχι πρόωρα από τον Εργολάβο στο Εργοτάξιο
για ενσωµάτωση στα Μόνιµα Έργα αλλά δεν έχουν ακόµη
ενσωµατωθεί σε αυτά, και νοουµένου ότι ο Εργολάβος έχει λάβει
όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας τους από τις καιρικές συνθήκες
ή άλλους κινδύνους,

(δ)

αναπροσαρµογές τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 70, και

(ε)

οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο Εργολάβος ενδεχοµένως να
δικαιούται σύµφωνα µε το Συµβόλαιο ή αλλιώς.

Μηνιαίες
πληρωµές

60.2

Ο Μηχανικός οφείλει, εντός 35 ηµερών από τη λήψη τέτοιου
λογαριασµού, να παραδώσει στον Εργοδότη Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης
Πληρωµής δηλώνοντας το ποσό της πληρωµής, το οποίο ο Μηχανικός
θεωρεί οφειλόµενο και πληρωτέο στον Εργολάβο αναφορικά µε το
λογαριασµό αυτό, υποκείµενο:
(α)

πρώτο, στην κράτηση του ποσού που υπολογίζεται εφαρµόζοντας
το

Ποσοστό

Κράτησης

που

αναφέρεται

στο

Παράρτηµα

Προσφοράς επί των ποσών τα οποία ο Εργολάβος δικαιούται µε
βάση τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου 60.1
µέχρι το κρατηθέν ποσό να φθάσει στο Όριο του Ποσού Κράτησης
που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, και
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(β)

δεύτερο, στην αφαίρεση, άλλη από αυτή που αναφέρεται στο
άρθρο 47, οποιωνδήποτε ποσών έχουν καταστεί οφειλόµενα και
πληρωτέα από τον Εργολάβο στον Εργοδότη ή πρέπει να
κρατηθούν µε βάση οποιαδήποτε πρόνοια του Συµβολαίου.

Νοείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό Πληρωµής, µε τη µέθοδο του συµψηφισµού, οποιοδήποτε
ποσό πιστοποιήσει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
και/ή ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ότι ο
Εργολάβος οφείλει στο Τµήµα και/ή στην Υπηρεσία αυτή.
Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου ή οποιουδήποτε
άλλου άρθρου του Συµβολαίου ουδένα ποσό πρέπει να πιστοποιείται
από το Μηχανικό για πληρωµή µέχρι η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συµβολαίου να υποβληθεί από τον Εργολάβο και να εγκριθεί από τον
Εργοδότη.
Πληρωµή του

60.3

(α)

Ποσού Κράτησης

Με την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το
Έργο, το µισό του Ποσού Κράτησης, ή µε την έκδοση του
Πιστοποιητικού Παραλαβής για Τµήµα ή µέρος των Μόνιµων
Έργων µόνο τέτοιο ποσοστό του πιο πάνω που ο Μηχανικός θα
προσδιορίσει λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική αξία του Τµήµατος ή
µέρους αυτού των Μόνιµων Έργων, πρέπει να πιστοποιηθεί από
το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο.

(β)

Με τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα το άλλο µισό
του Ποσού Κράτησης πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για
πληρωµή στον Εργολάβο. Νοείται ότι, στην περίπτωση που
διαφορετικές

Περίοδοι

Ευθύνης

για

Ελαττώµατα

τυγχάνουν

εφαρµογής σε διαφορετικά Τµήµατα ή µέρη των Μόνιµων Έργων
σύµφωνα µε το άρθρο 48, η φράση “λήξη της Περιόδου Ευθύνης
για Ελαττώµατα” θα θεωρείται, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου,
ότι σηµαίνει τη λήξη της τελευταίας των περιόδων αυτών. Νοείται
περαιτέρω ότι εάν κατά το χρόνο αυτό υπολείπεται για εκτέλεση
από τον Εργολάβο οποιαδήποτε εργασία για την οποία δόθηκε
οδηγία, σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50, αναφορικά µε το Έργο, ο
Μηχανικός έχει δικαίωµα να κατακρατήσει από την πιστοποίηση,
µέχρι τη συµπλήρωση της εργασίας αυτής, τόσο υπόλοιπο από το
Ποσό Κράτησης το οποίο, κατά τη γνώµη του, αντιπροσωπεύει την
αξία της εργασίας που παραµένει να εκτελεστεί.
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∆ιόρθωση

60.4

Πιστοποιητικών

Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα µέσω οποιουδήποτε Πιστοποιητικού
Ενδιάµεσης Πληρωµής να διορθώνει ή τροποποιεί οποιοδήποτε
προηγούµενο Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής που έχει εκδοθεί
από αυτόν και έχει την εξουσία, εάν οποιαδήποτε εργασία δεν εκτελείται
προς ικανοποίηση του, να παραλείψει ή µειώσει την αξία της εργασίας
αυτής και οποιασδήποτε άλλης επηρεαζόµενης εργασίας σε οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής.

Προσωρινός

60.5

Όχι αργότερα από 84 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού

Τελικός

Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο

Λογαριασµός

Μηχανικό οκτώ αντίγραφα ενός Προσωρινού Τελικού Λογαριασµού
συνοδευόµενου µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα δείχνουν σε
λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Μηχανικός:
(α)

το Ποσό Συµβολαίου αφαιρουµένων των Ποσών Προνοίας και
Ποσών Βασικού Κόστους και του ποσού για εκτέλεση εργασιών µε
απολογισµό, εάν υπάρχουν,

(β)

όλες τις αναπροσαρµογές κατά την επιµέτρηση των προνοητικών
ποσοτήτων, εάν υπάρχουν,

(γ)

τα ποσά όλων των τροποποιηµένων εργασιών που εκτιµήθηκαν µε
βάση τις πρόνοιες του άρθρου 52,

(δ)

το ποσό της αναπροσαρµογής τιµών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
άρθρου 70,

(ε)

τα ποσά τα οποία οφείλονται στον Εργολάβο και στους
διορισµένους Υπεργολάβους από και σε σχέση µε τα Συµβόλαια
διορισµένης Υπεργολαβίας,

(στ)

οποιαδήποτε επιπλέον ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ως
οφειλόµενα σε αυτόν από και σε σχέση µε το Συµβόλαιο ή την
εκτέλεση του Έργου, και

(ζ)

εκτίµηση των ποσών που ο Εργολάβος θεωρεί ότι θα καταστούν
οφειλόµενα σε αυτόν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

Τα κατ΄ εκτίµηση ποσά πρέπει να δεικνύονται ξεχωριστά στο λογαριασµό
αυτό. Ο Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει πληρωµή εντός 84 ηµερών
από τη λήψη του λογαριασµού αυτού σύµφωνα, µε εξαίρεση τη χρονική
αυτή προθεσµία, µε το εδάφιο 60.2
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Τελικός
Λογαριασµός

60.6

Όχι αργότερα από 56 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ευθύνης Ελαττωµάτων σύµφωνα µε το εδάφιο 62.1, ο Εργολάβος
οφείλει να υποβάλει στο Μηχανικό για µελέτη τρία αντίγραφα, το καθένα
υπογραµµένο από τον αντιπρόσωπο του Εργολάβου που έχει εγκριθεί
από το Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 15.1, ενός προσχεδίου του
τελικού λογαριασµού συνοδευόµενου µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα
δείχνουν σε λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Μηχανικός:
(α)

το Ποσό Συµβολαίου αφαιρουµένων των Ποσών Προνοίας και
Ποσών Βασικού Κόστους και του ποσού για εκτέλεση εργασιών µε
απολογισµό, εάν υπάρχουν,

(β)

όλες τις αναπροσαρµογές κατά την επιµέτρηση των προνοητικών
ποσοτήτων, εάν υπάρχουν,

(γ)

τα ποσά όλων των τροποποιηµένων εργασιών που εκτιµήθηκαν µε
βάση τις πρόνοιες του άρθρου 52,

(δ)

το ποσό της αναπροσαρµογής τιµών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
άρθρου 70,

(ε)

τα ποσά τα οποία οφείλονται στον Εργολάβο και στους
διορισµένους Υπεργολάβους από και σε σχέση µε τα Συµβόλαια
διορισµένης Υπεργολαβίας,

(στ)

οποιαδήποτε επιπλέον ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ως
οφειλόµενα σε αυτόν από και σε σχέση µε το Συµβόλαιο ή την
εκτέλεση του Έργου ή αλλιώς.

Εάν ο Μηχανικός διαφωνεί µε ή δεν µπορεί να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε µέρος του προσχεδίου του τελικού λογαριασµού, ο Εργολάβος
οφείλει να υποβάλει εντός 28 ηµερών τέτοια επιπρόσθετα στοιχεία που ο
Μηχανικός µπορεί εύλογα να ζητήσει και να κάνει τέτοιες αλλαγές στο
προσχέδιο του τελικού λογαριασµού όπως µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ
του Μηχανικού και του Εργολάβου. Στη συνέχεια ο Εργολάβος οφείλει
εντός 28 ηµερών να ετοιµάσει και υποβάλει στο Μηχανικό τον τελικό
λογαριασµό όπως έχει συµφωνηθεί (που για σκοπούς των παρόντων
Όρων θα αναφέρεται ως “Τελικός Λογαριασµός”).
Εάν µετά από συζητήσεις µεταξύ του Μηχανικού και του Εργολάβου και
οποιεσδήποτε αλλαγές στο προσχέδιο του τελικού λογαριασµού που
µπορεί να έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των δύο, διαφανεί ότι υφίσταται
διαφωνία, ο Μηχανικός θα παραδίδει στον Εργοδότη ένα Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης Πληρωµής για αυτά τα µέρη του προσχεδίου του τελικού
λογαριασµού, εάν υπάρχουν, για τα οποία δεν υπάρχει διαφωνία.
διαφωνία µπορεί τότε να διευθετηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 67.

Η
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∆ήλωση

60.7

εξόφλησης

Με την υποβολή του Τελικού Λογαριασµού, ο Εργολάβος οφείλει να
δώσει στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στο Μηχανικό, γραπτή δήλωση
εξόφλησης στην οποία να επιβεβαιώνει ότι το σύνολο του Τελικού
Λογαριασµού αντιπροσωπεύει πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των
χρηµάτων που οφείλονται στον Εργολάβο και που προκύπτουν από και
σε σχέση µε το Συµβόλαιο.

Νοείται ότι η δήλωση αυτή καθίσταται

ενεργός µόνο µετά την πληρωµή, τηρουµένων των προνοιών του άρθρου
47, των ποσών που οφείλονται κατά το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής
που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.8 και την επιστροφή στον
Εργολάβο της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που αναφέρεται
στο εδάφιο 10.1.
Πιστοποιητικό

60.8

Εντός 84 ηµερών µετά την παραλαβή του Τελικού Λογαριασµού, και της

Τελικής

γραπτής δήλωσης εξόφλησης, ο Μηχανικός οφείλει να εκδώσει στον

Πληρωµής

Εργοδότη (µε αντίγραφο στον Εργολάβο) Πιστοποιητικό Τελικής
Πληρωµής στο οποίο θα αναφέρονται:
(α)

το ποσό το οποίο, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, είναι τελικά
οφειλόµενο σύµφωνα µε το Συµβόλαιο ή αλλιώς, και

(β)

µετά που θα πιστωθεί ο Εργοδότης µε όλα τα ποσά που έχουν
προηγουµένως πληρωθεί από αυτόν και µε τα ποσά τα οποία
δικαιούται ο Εργοδότης εκτός αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 47, το
υπόλοιπο, εάν υπάρχει, που οφείλεται από τον Εργοδότη στον
Εργολάβο ή από τον Εργολάβο στον Εργοδότη ανάλογα µε την
περίπτωση.

Τερµατισµός της

60.9

Ο Εργοδότης

δεν είναι υπεύθυνος

έναντι του Εργολάβου για

ευθύνης

οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα που προκύπτει από και σε σχέση µε το

Εργοδότη

Συµβόλαιο ή την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν ο Εργολάβος έχει
περιλάβει σχετική απαίτηση στον Τελικό Λογαριασµό και (εκτός για
ζητήµατα

ή

θέµατα

που

προκύπτουν

µετά

την

έκδοση

του

Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο) στον Προσωρινό
Τελικό Λογαριασµό που αναφέρεται στο εδάφιο 60.5.
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Χρόνος

60.10

πληρωµής

Το ποσό που οφείλεται στον Εργολάβο µε βάση οποιοδήποτε Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης Πληρωµής που εκδίδεται από το Μηχανικό σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο ή οποιοδήποτε άλλο όρο του Συµβολαίου, πρέπει,
τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 47, να πληρωθεί από τον Εργοδότη
στον Εργολάβο εντός 28 ηµερών µετά που το πιστοποιητικό αυτό θα
παραδοθεί στον εργοδότη ή στην περίπτωση του Πιστοποιητικού Τελικής
Πληρωµής που αναφέρεται στο εδάφιο 60.8, εντός 56 ηµερών µετά που το
πιστοποιητικό αυτό θα παραδοθεί στον Εργοδότη.

Σε περίπτωση

παράλειψης του Εργοδότη να πληρώσει εντός των χρονικών προθεσµιών
που αναφέρονται πιο πάνω, ο Εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον
Εργολάβο τόκο υπερηµερίας για όλα τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί από
την ηµεροµηνία που τα ποσά αυτά θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί. Ο τόκος
υπερηµερίας υπολογίζεται µε επιτόκιο που ισούται µε το επιτόκιο
αναχρηµατοδότησης (repo rate) που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, αυξηµένο κατά τέτοιο περιθώριο όπως καθορίζεται από καιρού εις
καιρό µε εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή της ∆ηµοκρατίας. Ο τόκος
υπερηµερίας δεν θα ανατοκίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οι πρόνοιες του
παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα του Εργολάβου,
σύµφωνα µε το άρθρο 69 ή άλλως πως.
Προκαταβολή

60.11

Μετά την έκδοση της εντολής έναρξης από το Μηχανικό σύµφωνα µε το
εδάφιο 41.1 και εφόσον ο Εργολάβος έχει υποβάλει στον Εργοδότη
εγκεκριµένη Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου σύµφωνα µε το εδάφιο
10.1 και Εγγύηση Προκαταβολής από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της
εγκρίσεως του Εργοδότη, µε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 28 ηµέρες µετά τη
λήξη του Χρόνου Αποπεράτωσης του Έργου, στη µορφή του εντύπου που
επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους, και για ποσό ίσο µε το Ποσοστό
Προκαταβολής που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς εφαρµοζόµενου
επί του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου όπως ορίζεται στο εδάφιο 52.3, ο
Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει για πληρωµή στον Εργολάβο το ποσό
αυτό. Νοείται ότι στο ποσό που θα καταβάλλεται στον Εργολάβο ως
προκαταβολή και στο ποσό της Εγγύησης Προκαταβολής θα προστίθεται ο
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
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Το ποσό της Εγγύησης Προκαταβολής θα µειώνεται σταδιακά κατά το
ποσό που αποπληρώνεται από τον Εργολάβο, όπως τούτο δεικνύεται
στα Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής που εκδίδονται από το
Μηχανικό σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

Η προκαταβολή δεν θα

υπόκειται σε κράτηση. Η προκαταβολή πρέπει να αποπληρώνεται µέσω
αφαίρεσης στα Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής, αρχής γενόµενης
από το πρώτο Πιστοποιητικό που εκδίδεται µετά που η συνολική
πιστοποιηµένη αξία των Μόνιµων Έργων (εξαιρουµένης της αφαίρεσης
της κράτησης)

θα

υπερβεί

το 30 τοις εκατό του Καθαρού Ποσού

Συµβολαίου όπως ορίζεται στο εδάφιο 52.3. Το ποσό που θα αφαιρείται
από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής θα υπολογίζεται έτσι
ώστε η αποπληρωµή να γίνεται σε ίσες µηνιαίες δόσεις και αυτή να έχει
ολοκληρωθεί εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης για ολόκληρο το Έργο,
µη

λαµβανόµενης

υπόψη

τυχόν

παράτασης

χρόνου

που

έχει

παραχωρηθεί µε βάση το άρθρο 44. Νοείται ότι εάν συµβεί οποιοδήποτε
από τα γεγονότα που καθορίζονται στο εδάφιο 63.1 ή το Συµβόλαιο λυθεί
σύµφωνα µε τα άρθρα 65, 66 ή 69, τότε ολόκληρο το υπόλοιπο του
ποσού προκαταβολής που δεν έχει αποπληρωθεί καθίσταται άµεσα και
πάραυτα οφειλόµενο και πληρωτέο από τον Εργολάβο στον Εργοδότη.
Νοείται ότι, εάν και εφόσον, σε συµβόλαιο διορισµένης Υπεργολαβίας
περιλαµβάνεται πρόνοια για καταβολή στο διορισµένο Υπεργολάβο
προκαταβολής, και εφόσον ο διορισµένος Υπεργολάβος έχει υποβάλει
στον Εργολάβο εγγύηση προκαταβολής σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
συµβολαίου διορισµένης Υπεργολαβίας, και εφόσον ο Εργολάβος έχει
υποβάλει στον Εργοδότη Εγγύηση Προκαταβολής (πέραν αυτής που
καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο αλλά στην ίδια µορφή) για το
ποσό προκαταβολής που θα καταβληθεί στο διορισµένο Υπεργολάβο,
τότε ο Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει για πληρωµή στον Εργολάβο
το ποσό αυτό. Η αποπληρωµή του ποσού θα γίνεται σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του συµβολαίου της διορισµένης Υπεργολαβίας.
Έγκριση Έργου

61.1

Μόνο το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων, που αναφέρεται στο
άρθρο 62, θα θεωρείται ότι αποτελεί έγκριση για το Έργο.
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Πιστοποιητικό

62.1

Το Συµβόλαιο δεν θα θεωρείται συµπληρωµένο µέχρι το Πιστοποιητικό

Ευθύνης

Ευθύνης Ελαττωµάτων να υπογραφεί από το Μηχανικό και να παραδοθεί

Ελαττωµάτων

στον Εργοδότη, µε αντίγραφο στον Εργολάβο, αναφέροντας την
ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εργολάβος έχει εκπληρώσει την
υποχρέωση του να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει
οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Το
Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων πρέπει να δοθεί από το Μηχανικό
εντός 28 ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα, ή,
εάν ισχύουν διαφορετικές περίοδοι ευθύνης για ελαττώµατα σε
διαφορετικά Τµήµατα ή µέρη των Μόνιµων Έργων, από τη λήξη της
τελευταίας αυτών περιόδου, ή το ενωρίτερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία
αυτή ώστε οποιεσδήποτε εργασίες για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες,
σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50, να έχουν συµπληρωθεί προς
ικανοποίηση του Μηχανικού. Νοείται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού
Ευθύνης Ελαττωµάτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή στον
Εργολάβο του δεύτερου µέρους του Ποσού Κράτησης σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του εδαφίου 60.3.

Μη

62.2

Ανεξάρτητα από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων

εκπληρωθείσες

ο Εργολάβος και ο Εργοδότης παραµένουν υπεύθυνοι για την

υποχρεώσεις

εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης προέκυψε µε βάση τις πρόνοιες
του Συµβολαίου πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης
Ελαττωµάτων η οποία παραµένει µη εκπληρωθείσα τη χρονική στιγµή
έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και, για σκοπούς
προσδιορισµού της φύσης και έκτασης της υποχρέωσης αυτής, το
Συµβόλαιο θα θεωρείται ότι παραµένει σε ισχύ µεταξύ των µερών του
Συµβολαίου.
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ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Λύση

63.1

Εάν ο Εργολάβος κηρυχθεί δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου

εργοδότησης -

σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού , ή

Υπαίτιος ο

εκούσια ή ακούσια πτωχεύσει ή χρεοκοπήσει ή περιέλθει σε κατάσταση

Εργολάβος

εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή διάλυσης (άλλη από την
περίπτωση

εκούσιας

εκκαθάρισης

για

σκοπούς

συγχώνευσης

ή

αναδόµησης), ή καταστεί αφερέγγυος, ή προβεί σε διευθετήσεις µε τους
πιστωτές του, ή προβεί σε ανάθεση υπέρ των πιστωτών του, ή
συµφωνήσει να εκτελεί το Συµβόλαιο ή οποιοδήποτε µέρους του υπό την
επίβλεψη των πιστωτών του, ή εάν διοριστεί διαχειριστής, κηδεµόνας ή
εκκαθαριστής επί οποιουδήποτε ουσιώδους µέρους των περιουσιακών
του στοιχείων, ή εάν, δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου
αναφορικά µε αναδιοργάνωση, διευθέτηση ή αναπροσαρµογή χρεών,
έχει αρχίσει νοµική διαδικασία ή έχει παρθεί απόφαση σχετικά µε τη
διάλυση ή εκκαθάριση, ή εάν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα για
επιβολή

ενεχυρίασης

ουσιώδους

µέρους

των περιουσιακών

του

στοιχείων, ή εάν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια ή συµβεί οποιοδήποτε
γεγονός αναφορικά µε τον Εργολάβο ή τα περιουσιακά του στοιχεία που,
δυνάµει

των

διατάξεων

οποιουδήποτε

νόµου,

έχουν

ουσιαστικά

παρόµοια αποτελέσµατα µε οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες
ενέργειες ή γεγονότα, ή εάν ο Εργολάβος ενεργήσει αντίθετα από τις
πρόνοιες του εδαφίου 3.1, ή υπάρχει διάταγµα κατάσχεσης των
εµπορευµάτων του, ή εάν ο Εργολάβος ενέχεται σε υπόθεση διαφθοράς
ή δωροδοκίας ή προσφοράς προµήθειας ή φιλοδωρήµατος, σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αµοιβή ή κίνητρο για την εκτέλεση πράξης ή
την παράλειψη ή αποχή από την εκτέλεση πράξης που σχετίζεται µε το
Συµβόλαιο, ή εάν ο Μηχανικός πιστοποιήσει στον Εργοδότη, µε
κοινοποίηση στον Εργολάβο, ότι, κατά τη γνώµη του, ο Εργολάβος:
(α)

έχει υπαναχωρήσει από το Συµβόλαιο,

(β)

χωρίς εύλογη δικαιολογία έχει παραλείψει:
(i)

να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το εδάφιο
41.1, ή

(ii)

να λάβει τα µέτρα, όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο
46.1, για επίσπευση της προόδου εκτέλεσης του Έργου, ή
οποιουδήποτε Τµήµατος αυτού, εντός 28 ηµερών από τη
λήψη ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 46.1,

(γ)

έχει παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση που δόθηκε
σύµφωνα µε το εδάφιο 37.4 ή µε οδηγία που εκδόθηκε σύµφωνα
µε το εδάφιο 39.1, εντός 28 ηµερών από τη λήψη τους,
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(δ)

παρά την προηγούµενη γραπτή προειδοποίηση του Μηχανικού,
κατ΄ εξακολούθηση ή κατάφωρα αµελεί να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ή

(ε)

έχει ενεργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου 4.1,

τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον Εργολάβο 14 ηµερών
προειδοποίηση, να εισέλθει στο Εργοτάξιο και στο Έργο και να λύσει την
εργοδότηση του Εργολάβου χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Εργολάβο
από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του που απορρέουν
από το Συµβόλαιο, και χωρίς αυτό να επηρεάζει τα δικαιώµατα και
εξουσίες που παρέχονται στον Εργοδότη ή το Μηχανικό από το Συµβόλαιο. Ο Εργοδότης έχει τότε δικαίωµα να συµπληρώσει ο ίδιος το Έργο ή
να εργοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο εργολάβο για να συµπληρώσει το
Έργο. Ο Εργοδότης ή ο άλλος εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν για τη συµπλήρωση αυτή τόσο µέρος των Μηχανηµάτων
Εργολάβου, Προσωρινών Έργων και υλικών όσο θα κρίνουν κατάλληλο.
Εκτίµηση κατά

63.2

Ο Μηχανικός οφείλει, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό µετά την είσοδο στο

την ηµεροµηνία

Εργοτάξιο και στο Έργο και τη λύση της εργοδότησης αυτής από τον

λύσης

Εργοδότη, να ορίσει και προσδιορίσει µονοµερώς, ή µε ή µετά από
αναφορά στα µέρη ή µετά από τέτοια διερεύνηση ή εξέταση που ο ίδιος
θα κρίνει κατάλληλη να κάνει ή αρχίσει, και να πιστοποιήσει:
(α)

το ποσό, εάν υπάρχει, το οποίο κατά το χρόνο της εισόδου και
λύσης αυτής είχε εύλογα κερδιθεί από τον Εργολάβο ή το οποίο θα
είχε εύλογα προκύψει ως κέρδος στον Εργολάβο αναφορικά µε την
εργασία που είχε µέχρι το χρόνο εκείνο πραγµατικά γίνει από
αυτόν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και

(β)

την αξία των προαναφερόµενων µη χρησιµοποιηθέντων ή εν µέρει
χρησιµοποιηθέντων

υλικών,

Μηχανηµάτων

Εργολάβου

και

Προσωρινών Έργων.
Πληρωµή µετά τη
λύση

63.3

Εάν ο Εργοδότης λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, δεν θα έχει υποχρέωση να πληρώσει στον Εργολάβο
οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό (περιλαµβανοµένων ζηµιών) αναφορικά µε
το Συµβόλαιο µέχρι τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα και,
µετά από αυτή, µέχρι τα έξοδα για την εκτέλεση, συµπλήρωση και
επιδιόρθωση των ελαττωµάτων, οι ζηµιές ή ποινικές ρήτρες για καθυστέρηση στη συµπλήρωση, και όλα τα άλλα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ο
Εργοδότης έχουν εξακριβωθεί και το αντίστοιχο ποσό έχει πιστοποιηθεί
από το Μηχανικό. Ο Εργολάβος θα έχει τότε δικαίωµα να λάβει µόνο
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τέτοιο ποσό (εάν υπάρχει) που ο Μηχανικός θα πιστοποιήσει ότι θα ήταν
πληρωτέο στον Εργολάβο εάν είχε αυτός δεόντως συµπληρώσει το Έργο
(στη µορφή και έκταση που τελικά αυτό έχει εκτελεστεί), αφού πρώτα
αφαιρεθεί το ποσό που προηγουµένως είχε πιστοποιήσει ο Μηχανικός
ως οφειλόµενο στον Εργοδότη.

Εάν το τελευταίο αυτό ποσό είναι

µεγαλύτερο από αυτό το οποίο θα ήταν πληρωτέο στον Εργολάβο εάν
είχε αυτός δεόντως συµπληρώσει το Έργο, τότε ο Εργολάβος οφείλει,
όταν τούτο του ζητηθεί, να πληρώσει στον Εργοδότη το ποσό της πιο
πάνω διαφοράς το οποίο θα θεωρείται ως χρέος οφειλόµενο από τον
Εργολάβο στον Εργοδότη και το οποίο θα µπορεί να ανακτηθεί ανάλογα.
Εκχώρηση των

63.4

Εκτός εάν τούτο απαγορεύεται δια νόµου, ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον

προνοµίων

του δοθεί οδηγία από το Μηχανικό εντός 14 ηµερών από την είσοδο και

συµφωνίας

λύση που αναφέρεται στο εδάφιο 63.1, να εκχωρήσει στον Εργοδότη τα
προνόµια οποιασδήποτε συµφωνίας

την οποία είχε συνάψει για την

προµήθεια εµπορευµάτων ή υλικών ή υπηρεσιών και/ή για την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας για σκοπούς του Συµβολαίου.
Επείγουσα

64.1

Εάν λόγω ατυχήµατος, ή αστοχίας, ή άλλου γεγονότος που συνέβη στο

διορθωτική

Έργο, ή µέσα ή σε σχέση µε αυτό, ή οποιοδήποτε µέρος αυτού, είτε κατά

εργασία

τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά την Περίοδο Ευθύνης για
Ελαττώµατα

είναι,

κατά

τη

γνώµη

του

Μηχανικού,

επειγόντως

απαραίτητη για την ασφάλεια του Έργου οποιαδήποτε διορθωτική ή άλλη
εργασία και ο Εργολάβος είναι µη ικανός ή µη πρόθυµος να εκτελέσει
πάραυτα την εργασία αυτή, τότε ο Εργοδότης θα έχει δικαίωµα να
εκτελέσει ο ίδιος ή να εργοδοτήσει και πληρώσει άλλους για να
εκτελέσουν την εργασία αυτή µε τον τρόπο εκείνο που ο Μηχανικός θα
θεωρήσει απαραίτητο. Εάν η εργασία ή επιδιόρθωση που εκτελέστηκε
από τον Εργοδότη είναι εργασία την οποία, κατά τη γνώµη του
Μηχανικού, ο Εργολάβος είχε υποχρέωση, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο,
να εκτελέσει µε δικά του έξοδα, τότε όλα τα άµεσα ή έµµεσα έξοδα που
προέκυψαν εξ΄ αυτής πρέπει, µετά από διαβούλευση µε τον Εργοδότη
και τον Εργολάβο, να προσδιοριστούν από το Μηχανικό και να
ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου, και θα µπορούν να
αφαιρεθούν από τον Εργοδότη από τα ποσά που οφείλονται ή θα
οφείλονται στον Εργολάβο, και ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιήσει
σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Νοείται ότι ο
Μηχανικός οφείλει, το ενωρίτερο δυνατό µετά που θα συµβεί το γεγονός,
να ειδοποιήσει επ’ αυτού τον Εργολάβο.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Ουδεµία ευθύνη

65.1

Ουδεµία ευθύνη έχει ο Εργολάβος για τις συνέπειες οποιασδήποτε

για ειδικούς

µορφής οποιωνδήποτε εκ των ειδικών κινδύνων που αναφέρονται στο

κινδύνους

εδάφιο 65.2, είτε από πλευράς κάλυψης είτε µε άλλο τρόπο, για ή
αναφορικά µε:
(α)

καταστροφή ή ζηµιά στο Έργο µε εξαίρεση υλικών, Μηχανικού
Εξοπλισµού ή εργασίας που είχε απορριφθεί σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του άρθρου 39 πριν την εµφάνιση οποιωνδήποτε εκ των
εν λόγω κινδύνων,

(β)

καταστροφή ή ζηµιά σε περιουσία, είτε του Εργοδότη είτε τρίτου
προσώπου, ή

(γ)
Ειδικοί κίνδυνοι

65.2

τραυµατισµό ή απώλεια ζωής.

Οι ειδικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που καθορίζονται στις παραγράφους
(α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου 20.4.

Ζηµιές στο Έργο

65.3

Εάν το Έργο ή οποιαδήποτε υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός επί ή

από ειδικούς

πλησίον του Εργοταξίου ή καθ΄ οδόν (εντός Κύπρου, µε εξαίρεση τις

κινδύνους

περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο) προς το
Εργοτάξιο, υποστούν καταστροφή ή ζηµιά λόγω οποιουδήποτε εκ των
αναφερόµενων ειδικών κινδύνων, ο Εργολάβος θα δικαιούται πληρωµής
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο για οποιαδήποτε Μόνιµα Έργα που είχαν
δεόντως εκτελεστεί και για οποιαδήποτε υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό
έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζηµιά και, στο βαθµό που τούτο θα ζητηθεί
από το Μηχανικό ή θα είναι αναγκαίο για τη συµπλήρωση του Έργου, θα
δικαιούται

πληρωµής

για

επανόρθωση

οποιωνδήποτε

τέτοιων

καταστροφών ή ζηµιών στο Έργο, και ο Μηχανικός οφείλει να
προσδιορίσει το ποσό που θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου
σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε
κοινοποίηση στον Εργοδότη.
Εκρήξεις,
πύραυλοι

65.4

Η καταστροφή, ζηµιά, τραυµατισµός ή απώλεια ζωής που προκαλούνται
από εκρήξεις ή προσκρούσεις, οποτεδήποτε και οπουδήποτε στην
Κύπρο (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες
η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό
έλεγχο) και εάν συνέβηκαν, οποιασδήποτε νάρκης, βόµβας, οβίδας,
χειροβοµβίδας,

ή

άλλου

βλήµατος,

πυραύλου,

πυροµαχικών,

ή

εκρηκτικών πολέµου, θα θεωρούνται ως συνέπειες των εν λόγω ειδικών
κινδύνων.
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Αυξηµένες

65.5

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Εργολάβος δικαιούται πληρωµής

δαπάνες λόγω

σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του Συµβολαίου, ο Εργοδότης

ειδικών

οφείλει να καταβάλλει στον Εργολάβο οποιαδήποτε έξοδα για την

κινδύνων

εκτέλεση του Έργου (εκτός αυτών που µπορεί να αποδοθούν στα έξοδα
επανακατασκευής εργασίας που είχε απορριφθεί σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του άρθρου 39 πριν την εµφάνιση οποιωνδήποτε εκ των εν
λόγω κινδύνων) τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο αποδίδονται ή
προέκυψαν ως συνέπεια ή ως αποτέλεσµα ή σχετίζονται µε τους εν λόγω
ειδικούς κινδύνους, µε την επιφύλαξη των προνοιών του παρόντος
άρθρου που παρατίθενται πιο κάτω για την περίπτωση έκρηξης
πολέµου, αλλά ο Εργολάβος οφείλει, αµέσως µόλις τα έξοδα αυτά
περιέλθουν στην αντίληψη του, να ειδοποιήσει το Μηχανικό γι΄ αυτά. Ο
Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον
Εργολάβο, να προσδιορίσει το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό
Συµβολαίου αναφορικά µε τα έξοδα του Εργολάβου που σχετίζονται µε
τα πιο πάνω και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση
στον Εργοδότη.

Έκρηξη πολέµου

65.6

Εάν, κατά την εξέλιξη του Συµβολαίου, υπάρξει έκρηξη πολέµου, είτε ο
πόλεµος κηρύχθηκε είτε όχι, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, ο
οποίος, είτε οικονοµικώς ή άλλως πως, επηρεάζει ουσιωδώς την
εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει, εκτός εάν και µέχρι λυθεί το
Συµβόλαιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, να συνεχίσει
να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συµπλήρωση της εκτέλεσης του
Έργου. Νοείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, οποιαδήποτε στιγµή µετά
την έκρηξη πολέµου, να λύσει το Συµβόλαιο δίνοντας ειδοποίηση στον
Εργολάβο και, µόλις ο Εργολάβος λάβει την ειδοποίηση θα οφείλει, µε
την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των µερών σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο και το άρθρο 67, να λύσει το Συµβόλαιο, χωρίς όµως βλάβη των
δικαιωµάτων

οποιουδήποτε

µέρους

αναφορικά

µε

οποιαδήποτε

προηγηθείσα παράβαση του Συµβολαίου.
Αποµάκρυνση

65.7

Εάν το Συµβόλαιο λυθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 65.6, ο

των

Εργολάβος οφείλει, µε κάθε εύλογη ταχύτητα, να αποµακρύνει από το

Μηχανηµάτων

Εργοτάξιο όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου και να διευκολύνει τους

Εργολάβου κατά

Υπεργολάβους του να πράξουν το ίδιο.

τη λύση
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Πληρωµή εάν το
Συµβόλαιο λυθεί

65.8

Εάν το Συµβόλαιο λυθεί σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο Εργολάβος θα
πρέπει να πληρωθεί από τον Εργοδότη, στο βαθµό που τα ποσά αυτά
δεν έχουν ήδη καλυφθεί από έναντι πληρωµές που έγιναν προς τον
Εργολάβο, για οποιαδήποτε εργασία που εκτελέστηκε πριν την
ηµεροµηνία

της

λύσης

µε

τις

τιµές

και

τιµές

µονάδος

που

περιλαµβάνονται στο Συµβόλαιο και επιπλέον θα πρέπει να πληρωθεί
για:
(α)

τα πληρωτέα ποσά αναφορικά µε οποιαδήποτε προκαταρκτικά
έξοδα που αναφέρονται στα ∆ελτία Ποσοτήτων, στο βαθµό που η
εργασία ή υπηρεσία που σχετίζεται µε αυτά έχει εκτελεστεί ή
εκπληρωθεί, και το κατάλληλο ποσοστό τέτοιων εξόδων τα οποία
έχουν µερικώς εκτελεστεί ή εκπληρωθεί,

(β)

τα έξοδα των υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή εµπορευµάτων
που εύλογα είχαν παραγγελθεί για το Έργο και τα οποία έχουν
παραδοθεί στον Εργολάβο ή τα οποία ο Εργολάβος είναι νοµικά
υποχρεωµένος να αποδεχθεί για παραλαβή, νοείται δε ότι τα υλικά,
Μηχανικός Εξοπλισµός ή εµπορεύµατα αυτά θα περιέλθουν στην
ιδιοκτησία του Εργοδότη µόλις καταβάλει την πληρωµή γι΄ αυτά,

(γ)

τα έξοδα τα οποία εύλογα προέκυψαν στην αναµονή της
συµπλήρωσης ολόκληρου του Έργου, µέχρι του βαθµού εκείνου
που τα έξοδα αυτά δεν καλύφθηκαν από άλλες πληρωµές που
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο,

(δ)

οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό που είναι πληρωτέο σύµφωνα µε τις
πρόνοιες των εδαφίων 65.3 και 65.5,

(ε)

τέτοιο

ποσοστό

των

εξόδων

που

θα

κριθεί

ως

εύλογο,

λαµβάνοντας υπόψη τυχόν πληρωµές που έγιναν ή θα γίνουν για
εργασία που εκτελέστηκε, για την αποµάκρυνση των Μηχανηµάτων
Εργολάβου σύµφωνα µε το εδάφιο 65.7 και, εάν τούτο ζητηθεί από
τον Εργολάβο, για την επιστροφή των Μηχανηµάτων Εργολάβου
στις εγκαταστάσεις στη χώρα εγγραφής του Εργολάβου ή, χωρίς
επιπρόσθετα έξοδα, σε άλλο προορισµό, και
(στ)

τα εύλογα έξοδα για τον επαναπατρισµό του προσωπικού και
εργατών του Εργολάβου που εργοδοτούνται για ή σε σχέση µε το
Έργο κατά την ηµεροµηνία της λύσης.
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Νοείται ότι από οποιεσδήποτε πληρωµές οφείλει ο Εργοδότης σύµφωνα
µε το παρόν εδάφιο, ο Εργοδότης δικαιούται να πιστωθεί µε
οποιεσδήποτε εκκρεµείς οφειλές από τον Εργολάβο για προκαταβολές
σε σχέση µε τα Μηχανήµατα Εργολάβου, υλικά και Μηχανικό Εξοπλισµό
και άλλα ποσά τα οποία, κατά την ηµεροµηνία της λύσης, ήταν
ανακτήσιµα από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου σύµφωνα µε τους
Όρους του Συµβολαίου. Ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον
Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει οποιαδήποτε ποσά που
είναι πληρωτέα σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, και να ειδοποιήσει σχετικά
τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
Πληρωµή σε

66.1

Εάν,

µετά

την

έκδοση

της

Επιστολής

Αποδοχής,

προκύψουν

περίπτωση

οποιεσδήποτε περιστάσεις εκτός του ελέγχου και των δύο µερών οι

απαλλαγής από

οποίες καταστήσουν αδύνατη ή παράνοµη για οποιοδήποτε ή και τα δύο

την υποχρέωση

µέρη την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων τους, ή σύµφωνα

εκπλήρωσης

µε τους νόµους που διέπουν το Συµβόλαιο τα µέρη απαλλαγούν από την
υποχρέωση για εκπλήρωση του Συµβολαίου, τότε τα µέρη θα
απαλλαγούν από το Συµβόλαιο, εκτός όσον αφορά τα δικαιώµατα τους
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το άρθρο 67 και χωρίς βλάβη των
δικαιωµάτων

οποιουδήποτε

µέρους

αναφορικά

µε

οποιαδήποτε

προηγηθείσα παράβαση του Συµβολαίου, και το ποσό που θα είναι
πληρωτέο από τον Εργοδότη στον Εργολάβο αναφορικά µε την εργασία
που έχει εκτελεστεί θα είναι ίσο µε το ποσό που θα ήταν πληρωτέο
σύµφωνα µε το άρθρο 65 εάν το Συµβόλαιο είχε λυθεί σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του άρθρου 65.
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∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Επίλυση
διαφορών

67.1

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Εργοδότη και του
Εργολάβου σε σχέση µε, ή ως αποτέλεσµα, του Συµβολαίου ή της
εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή µετά
τη συµπλήρωση του και είτε πριν ή µετά από υπαναχώρηση ή λύση του
Συµβολαίου, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά µε
οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή
εκτίµηση του Μηχανικού, τότε είτε ο Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν
δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος, µε κοινοποίηση στο
Μηχανικό, για τη διαφορά αυτή, στη δε περίπτωση αυτή τα µέρη
οφείλουν να προσπαθήσουν για τις επόµενες 56 ηµέρες όπως
τακτοποιήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή πριν την έναρξη της δικαστικής
διαδικασίας. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δίνεται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Οποιαδήποτε διαφορά για την οποία δεν
έχει επιτευχθεί φιλικός διακανονισµός εντός 56 ηµερών από την
ηµεροµηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης θα εκδικάζεται από το
αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Νοείται ότι ουδένα µέρος θα περιορίζεται κατά τη δικαστική διαδικασία
στα τεκµήρια ή επιχειρήµατα τα οποία είχε προηγουµένως θέσει ενώπιον
του Μηχανικού. Νοείται περαιτέρω ότι τίποτε δεν θα αποκλείει το
Μηχανικό από τη δυνατότητα να κληθεί ως µάρτυρας και να παραθέσει
ενώπιον του δικαστηρίου τεκµήρια για οποιοδήποτε θέµα που µε
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε τη διαφορά.
Η δικαστική διαδικασία µπορεί να αρχίσει είτε πριν είτε µετά τη
συµπλήρωση του Έργου, νοείται δε ότι οι υποχρεώσεις του Εργοδότη,
του Μηχανικού και του Εργολάβου δεν θα µεταβληθούν λόγω του
γεγονότος ότι η δικαστική διαδικασία διεξάγεται πριν τη συµπλήρωση του
Έργου.
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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ειδοποιήσεις

68.1

στον Εργολάβο

Όλα τα πιστοποιητικά, ειδοποιήσεις, επιστολές ή οδηγίες που θα δίνονται
στον Εργολάβο από τον Εργοδότη ή το Μηχανικό σύµφωνα µε τους
όρους του Συµβολαίου πρέπει να αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή δια
τηλεοµοιοτύπου ή µε το να αφεθούν στον κύριο χώρο εργασίας του
Εργολάβου ή στο γραφείο του Εργολάβου στο Εργοτάξιο ή σε τέτοια
άλλη διεύθυνση που ο Εργολάβος ήθελε ορίσει για αυτό το σκοπό.

Ειδοποιήσεις

68.2

Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επιστολή θα δοθεί στον Εργοδότη ή στο

στον Εργοδότη

Μηχανικό σύµφωνα µε τους όρους του Συµβολαίου πρέπει να

και στο Μηχανικό

αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή δια τηλεοµοιοτύπου ή µε το να αφεθεί στις
αντίστοιχες διευθύνσεις που ορίζονται στο Μέρος II των παρόντων
Όρων. Νοείται ότι ο Εργοδότης και/ή ο Μηχανικός έχουν δικαίωµα να
ζητήσουν όπως οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επιστολή θα δοθεί σε αυτούς
κοινοποιείται και σε καθορισµένες, στο Μέρος II, υπηρεσίες που
υπάγονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

Αλλαγή

68.3

διεύθυνσης

Οποιοδήποτε µέρος έχει δικαίωµα να αλλάξει την ορισµένη διεύθυνση
του σε άλλη διεύθυνση εντός Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο) µε προηγούµενη
ειδοποίηση στο άλλο µέρος και µε κοινοποίηση στο Μηχανικό, και ο
Μηχανικός έχει δικαίωµα να πράξει το ίδιο µε ειδοποίηση στα δύο µέρη.

ΥΠΑΙΤΙΟΣ Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
Λύση
εργοδότησης -

69.1

Σε περίπτωση που ο Εργοδότης:
(α)

παραλείψει να καταβάλει στον Εργολάβο το ποσό που είναι

Υπαίτιος ο

οφειλόµενο σύµφωνα µε οποιοδήποτε πιστοποιητικό πληρωµής

Εργοδότης

εντός 56 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο
εδάφιο 60.10 ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, αυτής
υποκείµενης σε οποιαδήποτε µείωση που σύµφωνα µε το
Συµβόλαιο έχει δικαίωµα να εφαρµόσει ο Εργοδότης,
(β)

χωρίς λόγο παρεµβαίνει ή παρεµποδίζει ή αρνείται οποιαδήποτε
απαιτούµενη έγκριση για την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου
πιστοποιητικού, ή

(γ)

επιδώσει ειδοποίηση στον Εργολάβο ότι για απρόβλεπτους
οικονοµικούς λόγους είναι αδύνατο γι΄ αυτόν να συνεχίσει να
εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις του,
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ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να λύσει την εργοδότηση του σύµφωνα µε
το Συµβόλαιο δίνοντας ειδοποίηση στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στο
Μηχανικό. Η λύση αυτή καθίσταται ενεργός 14 ηµέρες µετά την επίδοση
της ειδοποίησης.
Αποµάκρυνση

69.2

Με τη λήξη της περιόδου των 14 ηµερών που αναφέρονται στο εδάφιο

Μηχανηµάτων

69.1, ο Εργολάβος οφείλει, παρά τις πρόνοιες του εδαφίου 54.1, µε κάθε

Εργολάβου

εύλογη ταχύτητα, να αποµακρύνει από το Εργοτάξιο όλα τα Μηχανήµατα
Εργολάβου που είχε µεταφέρει εκεί.

Πληρωµή κατά

69.3

τη λύση

Σε περίπτωση τέτοιας λύσης ο Εργοδότης θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις
προς τον Εργολάβο αναφορικά µε τις πληρωµές όπως εάν το Συµβόλαιο
είχε λυθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 65, αλλά, επιπρόσθετα
των πληρωµών που καθορίζονται στο εδάφιο 65.8, ο Εργοδότης οφείλει
να καταβάλει στον Εργολάβο το ποσό οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς
που προκύπτει από ή σε σχέση µε ή ως συνέπεια της λύσης αυτής.

∆ικαίωµα

69.4

Χωρίς βλάβη του δικαιώµατος του Εργολάβου για επιτόκιο υπερηµερίας

Εργολάβου για

σύµφωνα µε το εδάφιο 60.10 και για λύση σύµφωνα µε το εδάφιο 69.1, ο

αναστολή

Εργολάβος έχει δικαίωµα, εάν ο Εργοδότης παραλείψει να του καταβάλει

εργασιών

το ποσό που είναι οφειλόµενο σύµφωνα µε οποιαδήποτε πιστοποίηση
εντός 56 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο
εδάφιο 60.10 ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, αυτής
υποκείµενης σε οποιαδήποτε µείωση που σύµφωνα µε το Συµβόλαιο έχει
δικαίωµα να εφαρµόσει ο Εργοδότης, και αφού δώσει στον Εργοδότη
ειδοποίηση 28 ηµερών, µε κοινοποίηση στο Μηχανικό, να αναστείλει τις
εργασίες ή να µειώσει το ρυθµό εργασίας.
Εάν ο Εργολάβος αναστείλει τις εργασίες ή µειώσει το ρυθµό εργασίας
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου και ως αποτέλεσµα
υποστεί καθυστέρηση ή επιπλέον έξοδα τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού
διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει:
(α)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε
το άρθρο 44, και

(β)

το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο
θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου,

και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον
Εργοδότη.
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Συνέχιση του

69.5

Έργου

Στην περίπτωση που ο Εργολάβος αναστείλει τις εργασίες ή µειώσει το
ρυθµό εργασίας έχοντας δώσει ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο 69.4,
και στη συνέχεια ο Εργοδότης καταβάλει το οφειλόµενο ποσό,
περιλαµβανοµένου επιτοκίου υπερηµερίας σύµφωνα µε το εδάφιο 60.10,
το δικαίωµα του Εργολάβου µε βάση το εδάφιο 69.1, εάν δεν έχει δοθεί
ειδοποίηση για λύση, χάνεται και ο Εργολάβος οφείλει να επαναρχίσει
κανονική εργασία το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό.

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Αυξοµειώσεις
τιµών

70.1

Αναπροσαρµογή στο Ποσό Συµβολαίου εξ αιτίας αύξησης ή µείωσης του
κόστους των εργατικών, υλικών ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα
επηρεάζει το κόστος εκτέλεσης του Έργου, θα γίνεται σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του παρόντος εδαφίου, σε κάθε µηνιαίο λογαριασµό που
υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.1, στον Προσωρινό Τελικό
Λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.5 και στον
Τελικό Λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.6. Η
αναπροσαρµογή αυτή θα γίνεται σε περίπτωση µεταβολής των δεικτών,
όπως αυτοί εκδίδονται επίσηµα από τη Στατιστική Υπηρεσία της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών,
και/ή των τιµών του έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C30, των
καυσίµων (πετρέλαιο ντίζελ) και του σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής
διαµέτρου από 12mm και πάνω προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
τέτοια περίπτωση η αναπροσαρµογή του Ποσού Συµβολαίου θα πρέπει
να γίνεται όπως αναφέρεται πιο κάτω. Τηρουµένων των προνοιών του
εδαφίου 70.2, ουδεµία άλλη αναπροσαρµογή του Ποσού Συµβολαίου θα
γίνεται λόγω διακύµανσης του κόστους των εργατικών, υλικών ή
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα επηρεάζει το κόστος εκτέλεσης του
Έργου.
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(α)

Τύπος αναπροσαρµογής τιµών
Εάν, µετά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία
ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών
υπάρχει αύξηση ή µείωση στο δείκτη του ωριαίου εργατικού
κόστους κατασκευών και/ή των τιµών του έτοιµου σκυροδέµατος
κατηγορίας C30, των καυσίµων (πετρέλαιο ντίζελ) και του σιδήρου
οικοδοµής υψηλής αντοχής διαµέτρου από 12mm και πάνω
προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται πιο κάτω, το
ποσό Po που θα οφείλεται στον Εργολάβο για την εργασία που θα
αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του παρόντος
εδαφίου, θα αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα, σύµφωνα µε τον πιο
κάτω τύπο αναπροσαρµογής των τιµών, ο οποίος θα εφαρµόζεται
όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου.
L
C
F
St
VOP = Po [(0,40 + 0,40 --- + 0,08 --- + 0,04 --- + 0,08 --- ) - 1]
Lo
Co
Fo
Sto
όπου,
Po =

η εργασία που αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου,

VOP=

το ποσό που θα προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό
Συµβολαίου, ανάλογα µε την περίπτωση, λόγω της
αυξοµείωσης των δεικτών για την εργασία (Po) που
αναπροσαρµόζεται,

Lo =

ο δείκτης του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών που
ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία
ηµεροµηνία

που

ορίστηκε

για

την

υποβολή

των

προσφορών,
L=

ο δείκτης του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών που
ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία
ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία εκτελέστηκε,

Co =

ο δείκτης τιµών έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30,
που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την
τελευταία ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των
προσφορών,
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C=

ο δείκτης τιµών έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30,
που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την
τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία
εκτελέστηκε,

Fo =

ο δείκτης τιµών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ), που ίσχυε
κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία
ηµεροµηνία

που

ορίστηκε

για

την

υποβολή

των

προσφορών,
F=

ο δείκτης τιµών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ), που ίσχυε
κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία ηµέρα
του µήνα κατά τον οποίο η εργασία εκτελέστηκε,

Sto =

ο δείκτης τιµών σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής
διαµέτρου από 12mm και πάνω, προέλευσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν
τελευταία ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των
προσφορών,

St =

ο δείκτης τιµών σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής
διαµέτρου από 12mm και πάνω, προέλευσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν
την τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία
εκτελέστηκε,

Οι αξίες των δεικτών L, Lo, C, Co, F, Fo, St και Sto θα είναι αυτές
που

εκδίδονται επίσηµα

από τη

Στατιστική Υπηρεσία

της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες. Νοείται ότι
για τον υπολογισµό των δεικτών δεν λαµβάνεται υπόψη ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας.
(β)

Εργασία που θα αναπροσαρµόζεται
Για σκοπούς αναπροσαρµογής των τιµών, η αξία της εργασίας που
θα αναπροσαρµόζεται, Po, θα αφορά το ποσό που υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 60.1 κατά τη
διάρκεια του µήνα για το οποίο ετοιµάζεται Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης Πληρωµής, εξαιρουµένων:
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(i)

των εργασιών µε απολογισµό κατά την έννοια του εδαφίου
52.4,

(ii)

εργασιών που αφορούν Ποσά Προνοίας, και

(iii)

εργασιών που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους, στο
βαθµό που η αξία των εργασιών αυτών προκύπτει µε βάση
τις παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου 59.4.

Νοείται ότι θα εξαιρούνται επίσης οι εργασίες τροποποιήσεων για
τις οποίες έχουν οριστεί κατάλληλες τιµές ή τιµές µονάδος, κατά την
έννοια του εδαφίου 52.1, εκτός εάν οι τιµές ή τιµές µονάδος αυτές
έχουν βασιστεί στην αξία και/ή σε τιµές αγοράς οι οποίες αξία και
τιµές ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία
ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών.
΄Όπου υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωµή λόγω καθυστέρησης
στον

καθορισµό

νέων

τιµών

µονάδας,

στο

διακανονισµό

απαιτήσεων και τα λοιπά, η αναπροσαρµογή των τιµών θα πρέπει
να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους µέσους σταθµισµένους δείκτες
που

ίσχυαν

από

το

Χρόνο

Έναρξης

µέχρι

το

Χρόνο

Αποπεράτωσης, δηλαδή το πηλίκο του αθροίσµατος Σ(VOP) διά
του αθροίσµατος Σ(Po) για το χρονικό αυτό διάστηµα.
Η αναπροσαρµογή των τιµών σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, θα
εφαρµόζεται µέχρι το Χρόνο Αποπεράτωσης, αφαιρουµένης τυχόν
παράτασης

χρόνου

που

παραχωρήθηκε

σύµφωνα

µε

την

παράγραφο (γ) του εδαφίου 44.1. Μετά από το χρόνο αυτό, οι
δείκτες που θα εφαρµόζονται θα είναι αυτοί που ίσχυαν κατά την
τελευταία ηµέρα του χρόνου αυτού.
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Μεταγενέστερη

70.2

νοµοθεσία

Εάν, µετά την ηµεροµηνία 14 ηµέρες πριν την τελευταία ηµεροµηνία που
ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών, δηµοσιευτεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η εισαγωγή ή τροποποίηση
νόµου ή κανονισµού ή άλλη ∆ιοικητική Πράξη και ως αποτέλεσµα
προκληθεί αύξηση ή µείωση των εξόδων του Εργολάβου στην εκτέλεση
του Συµβολαίου, εξαιρουµένων εξόδων λόγω διακύµανσης του κόστους
οποιωνδήποτε εργατικών ή υλικών, τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού
διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει το
ποσό που θα πρέπει να προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό Συµβολαίου
για την αύξηση ή µείωση αυτή αντίστοιχα, και να ειδοποιήσει σχετικά τον
Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Αξιολόγηση

71.1

Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Εργολάβου ως αναδόχου

Απόδοσης

σύµβασης δηµοσίου, η αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Νόµου,

Εργολάβου

έχει δικαίωµα, µετά την έκδοση από το Μηχανικό του Πιστοποιητικού
Ευθύνης Ελαττωµάτων, να ετοιµάζει έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης
του Εργολάβου, στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους
παρόντες Όρους.

Νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να

ετοιµάζει τέτοιες εκθέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή, πριν
και/ή µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού. Κάθε τέτοια έκθεση
πρέπει να κοινοποιείται στον Εργολάβο.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Οι Όροι Συµβολαίου για Κατασκευή ∆ηµόσιων Οικοδοµικών Έργων
αποτελούνται από δύο µέρη, το Μέρος

Ι (Γενικοί Όροι) που

περιλαµβάνεται στον παρόντα τόµο, και το Μέρος ΙΙ (Ειδικοί Όροι). Το
Μέρος ΙΙ περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό τόµο.
ΟΦΜ
Building_Contract_without-quant-2010-04-15

Β1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Ηµεροµηνία λήξης-----------------------Προς
____________________________________________________
(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Αξιότιµε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθµός------------------Συµβόλαιο Αρ.-----------------------Επειδή έχουµε πληροφορηθεί ότι έχετε συµβληθεί µε τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούµενων «ο Ανάδοχος») για την
κατασκευή/εκτέλεση του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής του συµβολαίου αυτού καλούµενου «το
Συµβόλαιο») µε Ποσό Συµβολαίου €----------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------σεντ) και
επειδή οι Όροι του Συµβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του
Συµβολαίου αυτού για ποσό ίσο µε ποσοστό ------------------ εφαρµοζόµενου επί του Ποσού
Συµβολαίου, εµείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του
Αναδόχου, παραιτούµενοι από κάθε δικαίωµα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συµβόλαιο
ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, µε το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούµεθα να σας
πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή
απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς µέχρι ποσού € ----------------------------------(ολογράφως) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας
δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει
παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συµβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τµηµατικών απαιτήσεων το
ποσό της εγγύησης θα µειώνεται ανάλογα µε τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να
γίνει στο Συµβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτό, δεν θα µας απαλλάξει από
την ευθύνη µας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος
παραιτούµεθα απόλυτα από το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε ειδοποίηση ή
γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισµό.
3.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης που
αναγράφεται ανωτέρω και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι τραπεζική
αργία, µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της αµέσως προηγούµενης ηµέρας που δεν είναι τραπεζική
αργία) θα πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω
ηµεροµηνίας λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εµάς οποιαδήποτε γραπτή
απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι.
4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους
νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων.
∆ιατελούµε,
[Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσηµα

}
Ηµεροµηνία: ………………………………….
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ηµεροµηνία λήξης-----------------------Προς
____________________________________________________
(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Αξιότιµε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθµός------------------Συµβόλαιο Αρ.-----------------------Επειδή έχουµε πληροφορηθεί ότι έχετε συµβληθεί µε τους κυρίους ----------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούµενων "ο Ανάδοχος") για την κατασκευή/
εκτέλεση του/της ---------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και
στο εξής του συµβολαίου αυτού καλούµενου “το Συµβόλαιο”) µε Ποσό Συµβολαίου € ---------------------(ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ
και -------------- σεντ), και επειδή ο Ανάδοχος επιθυµεί όπως λάβει προκαταβολή µε βάση το εδάφιο 11
του άρθρου 60 των Όρων Συµβολαίου, και επειδή το ίδιο εδάφιο καθορίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει
προηγουµένως να έχει εξασφαλίσει Εγγύηση Προκαταβολής για το ίδιο ποσό, εµείς, το πιο κάτω
υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου, παραιτούµενοι από κάθε
δικαίωµα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συµβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, µε
το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Αναδόχου
και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούµεθα να σας πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο
εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από
εσάς µέχρι ποσού (από εδώ και στο εξής καλούµενου το “Εγγυηθέν Ποσό”) € ------------- (ολογράφως ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -------------σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί και/ή παραλείψει και/ή αποτύχει να σας
αποπληρώσει, σύµφωνα µε τους Όρους Συµβολαίου, το ποσό που έχει λάβει ως προκαταβολή.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει
στο Συµβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτό, δεν θα µας απαλλάξει από την ευθύνη
µας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούµεθα απόλυτα
από το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια
αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισµό.
3.
Η παρούσα Εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα κατά την οποία ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το
ποσό της προκαταβολής που καθορίζεται πιο πάνω. Το Εγγυηθέν Ποσό θα µειώνεται µε το ποσό
αποπληρωµής της προκαταβολής το οποίο θα ανακτάται από εσάς από τον Ανάδοχο, όπως αυτό θα
τεκµαίρεται από τα Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής που θα εκδίδονται µε βάση το εδάφιο 2 του
άρθρου 60 των Όρων Συµβολαίου.
4.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης που
αναγράφεται ανωτέρω και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι τραπεζική αργία,
µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της αµέσως προηγούµενης ηµέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα
πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας
λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εµάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η
Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι.
5.
Γνωρίζουµε ότι έχετε δικαίωµα να απαιτήσετε από τον Ανάδοχο όπως παρατείνει την ισχύ της
Εγγυητικής Επιστολής εάν το ποσό της προκαταβολής δεν έχει αποπληρωθεί µέχρι τη λήξη του Χρόνου
Αποπεράτωσης, όπως αυτός ορίζεται στους Όρους Συµβολαίου. Αναλαµβάνουµε δε να σας
πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή
απαίτηση σας, στην οποία θα αναφέρεται ότι το ποσό προκαταβολής δεν έχει αποπληρωθεί και η ισχύς
της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής δεν έχει παραταθεί, το ποσό το οποίο δεν θα έχει αποπληρωθεί.
6.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους νόµους
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων.
∆ιατελούµε,
[Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ Χαρτόσηµα

}
Ηµεροµηνία: ………………………………….

Β3
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η συµφωνία αυτή έγινε τη --------------------------------- ηµέρα του ------------------------ µεταξύ του
-------------------------------------------------------------------------, δια και στο όνοµα ---------------------------- ------------------------------------------- [να αναφερθεί η Αναθέτουσα Αρχή] (από εδώ και στο εξής
καλούµενου "ο Εργοδότης") αφ’ ενός και των κ.κ. ----------------------------------------------------------------------------------------από ---------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής
καλούµενου "ο Εργολάβος") αφ' ετέρου.
Επειδή ο Εργολάβος έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη, εκτέλεση και συµπλήρωση του
έργου: -----------------------------------------------------------------------------------------------και την επιδιόρθωση
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, και
Επειδή, ο Εργοδότης έχει αποδεχτεί την πιο πάνω προσφορά του Εργολάβου,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Στη συµφωνία αυτή οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το ίδιο νόηµα όπως ορίζονται αντίστοιχα
στους Όρους Συµβολαίου που από τώρα θα αναφέρονται.
2. Τα ακόλουθα έγγραφα θα θεωρούνται να αποτελούν και να διαβάζονται και ερµηνεύονται ως
µέρος της Συµφωνίας αυτής δηλαδή:
(α) η Επιστολή Αποδοχής,
(β) η Προσφορά, περιλαµβανοµένων των οδηγιών προς τους οικονοµικούς φορείς που
συµµετείχαν στο διαγωνισµό για τη σύναψη της παρούσας σύµβασης, της προκήρυξης
διαγωνισµού και τυχόν εγκυκλίων (addendum) που είχαν εκδοθεί προς αυτούς,
(γ) οι Όροι Συµβολαίου,
(δ) οι Προδιαγραφές,
(ε) τα Σχέδια, και
(στ) άλλοι όροι που συµφωνήθηκαν και τα έγγραφα όπως καταγράφονται πιο κάτω:
---------------------------------------------------------------------------------------3. Σε αντάλλαγµα των πληρωµών που θα γίνονται από τον Εργοδότη στον Εργολάβο, όπως
αναφέρεται πιο κάτω, ο Εργολάβος συµφωνεί µε τον Εργοδότη να αναλάβει, εκτελέσει και
συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του Συµβολαίου από κάθε άποψη.
4.
Ο Εργοδότης συµφωνεί να πληρώσει στον Εργολάβο σε αντάλλαγµα της ανάληψης,
εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης των ελαττωµάτων σε αυτό, το Ποσό
Συµβολαίου, ή τέτοιο άλλο ποσό που θα οφείλεται στον Εργολάβο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Συµβολαίου σε χρόνο και τρόπο που περιγράφεται από το Συµβόλαιο.
Τα συµβαλλόµενα µέρη, στην παρουσία µαρτύρων, έχουν υπογράψει και σφραγίσει τα
παρόντα την ηµέρα και χρόνο που γράφτηκε πιο πάνω.
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ
--------------------------------------------(διά -------------------------------------)
[να αναφερθεί η Αναθέτουσα Αρχή]

--------------------------------------------(δια-------------------------------------)

Μάρτυρες
1. ------------------------------------2. ------------------------------------* Τα έξοδα χαρτοσήµανσης βαρύνουν τον Εργολάβο

{Επικολλήστε εδώ Χαρτόσηµα*}
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
(ως αναδόχου σύµβασης δηµοσίου)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. Υπουργείο/Υπηρεσία/Τµήµα: …………………………………………………………………
2. Έργο: ……………………………………………………………………………………………
3. Σύντοµη περιγραφή Έργου: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Αριθµός Συµβολαίου: …………………………………………………………………….……
5. Ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας: ………………………………………………......
6. Εργολάβος: ……………………………………………………………………….……………
7. Ποσό Συµβολαίου (αφαιρουµένων των απροβλέπτων): ………………………………….
8. Εκτίµηση ποσού Τελικού Λογαριασµού: …………………………………………………….
9. Ηµεροµηνία έναρξης Έργου: ….........………………………………………………………..
10. Ηµεροµηνία Αποπεράτωσης (µε βάση το Παράρτηµα Προσφοράς): ……...........……
11. Παράταση χρόνου: ……..........................………………………………………………….
12. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση: ………………………………………………………….……
13. Ηµεροµηνία Παραλαβής του Έργου: ……………………..……………………………….
14. Ηµεροµηνία λήξης Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα…………………………………..
Β. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
(α) Ποιότητα εργασιών/υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Συµβολαίου1
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………..
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________
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(β) Ανταπόκριση/συµµόρφωση του Εργολάβου στις οδηγίες του Μηχανικού και των
Επιβλεπόντων Μηχανικών
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………..
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________
(γ) Ανταπόκριση/συµµόρφωση του Εργολάβου στις πρόνοιες του Συµβολαίου σε θέµατα
διαχείρισης της ασφάλειας του προσωπικού και των διερχοµένων/επισκεπτών
• Ασφάλεια προσωπικού: ………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
• Ασφάλεια επισκεπτών:…………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
• Ασφάλεια διερχοµένων: ……………………….……………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________
(δ) Έγκαιρη συµπλήρωση του Έργου 2
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………..
Να σηµειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε σχέση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης
(περιλαµβανοµένης παράτασης χρόνου) σε µήνες/εβδοµάδες:__________________
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):_______________
(ε) Υποβολή απαιτήσεων για παρατάσεις χρόνου
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Να σηµειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση χρόνου σε σχέση µε την παραχωρηθείσα
παράταση χρόνου σε µήνες/βδοµάδες:________________
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________

Β6
(στ) Υποβολή απαιτήσεων για οικονοµικές αποζηµιώσεις3
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………..
Να σηµειωθούν οι συνολικές οικονοµικές απαιτήσεις του Εργολάβου σε σχέση µε το προβλεπόµενο
τελικό Ποσό Συµβολαίου:_____________________
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________
(ζ) Υποβολή Προσωρινού Τελικού Λογαριασµού µε βάση τους Όρους Συµβολαίου (χρονική
προθεσµία και επάρκεια λογαριασµού)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________
(η) Συµµόρφωση του Εργολάβου στις πρόνοιες του Συµβολαίου για τα εργατικά θέµατα
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________
(θ) Παρατηρήσεις σχετικά µε παραβάσεις από τον Εργολάβο άλλων προνοιών του
Συµβολαίου
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………..
Σηµειώσεις:
(1) Να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων, η ανταπόκριση του
Εργολάβου σε οδηγίες του Μηχανικού και των Επιβλεπόντων Μηχανικών για διορθωτικά µέτρα και
τυχόν ποιοτικά προβλήµατα που παρουσιάζει το Έργο κατά το χρόνο αξιολόγησης.
(2) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιους από τους ακόλουθους
παράγοντες υστέρησε ο Εργολάβος.
•
•
•
•

Οργάνωση και προγραµµατισµός
Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού
Καταλληλότητα και επάρκεια µηχανικού εξοπλισµού
Συνεργασία και συντονισµός µε υπεργολάβους

(3) Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:
•
•

Οι προθεσµίες και η επάρκεια στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε σχέση µε
τους Όρους Συµβολαίου
Τα χρηµατικά ποσά που παραχωρήθηκαν για απαιτήσεις καθώς και τα ποσά που αρχικά
απαιτήθηκαν για συµβόλαια του δηµοσίου που εκτελέστηκαν από τον Εργολάβο την
τελευταία δεκαετία.
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Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Κριτήρια
Πλήρης συµµόρφωση µε όλες τις ουσιαστικές πρόνοιες. Συνολική βαθµολογία ≥
33, µε µόνο ένα κριτήριο να έχει βαθµολογία ίση µε 3.
Ουσιαστική συµµόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Β. Συνολική βαθµολογία ≥
26, µε όλα τα κριτήρια να έχουν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση µε 3.
Συµµόρφωση µε τις πλείστες πρόνοιες του Β (συµπεριλαµβανοµένων των α,β,γ
και δ). Συνολική βαθµολογία ≥ 22, µε κανένα κριτήριο κάτω του 2 και µε
βαθµολογία στα κριτήρια α, β, γ και δ ≥ 3.
Μη συµµόρφωση µε µία ή περισσότερες από τις κυριότερες πρόνοιες του Β (α,
β, γ και δ). Συνολική βαθµολογία ≤ 19, ή µε βαθµολογία σε ένα από τα κριτήρια
α, β, γ, και δ, < 3.

Αξιολόγηση
Πολύ
Ικανοποιητική
Αρκετά
Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μη
Ικανοποιητική

∆. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοση του Εργολάβου ως:

Πολύ ικανοποιητική
Αρκετά ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μη Ικανοποιητική

∆. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.

……………………………………….

Υπογραφή: ………………………………

2.

……………………………………….

Υπογραφή: ………………………………

3.

……………………………………….

Υπογραφή: ………………………………

Ηµεροµηνία: …………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(∆ Ε Ι Γ Μ Α)*
Όρος Συµβολαίου

άρθρο

Ποσό Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συµβολαίου

10.1

----% του Ποσού Συµβολαίου
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10%]

Ποσό Ασφάλισης για βλάβες σε
πρόσωπα και περιουσίες

23.2

€ ----------- για κάθε περιστατικό, για απεριόριστο
αριθµό περιστατικών
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι €500.000]

Χρόνος για έκδοση της εντολής
έναρξης από το Μηχανικό

41.1

----- ηµέρες από την υπογραφή της Συµφωνίας
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 30 ηµέρες]

Χρόνος Έναρξης

41.1

----- ηµέρες από τη λήψη της εντολής
έναρξης από το Μηχανικό
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 14 ηµέρες]

Χρόνος Αποπεράτωσης

43.1

------ εβδοµάδες
[να καθοριστεί για κάθε Τµήµα, εάν εφαρµόζεται]

Αποζηµιώσεις για Καθυστερήσεις

47.1

€ ------ ανά ηµέρα καθυστέρησης
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10% του λόγου του
Ποσού Συµβολαίου διά του Χρόνου Αποπεράτωσης σε ηµέρες]
[να καθοριστεί για κάθε Τµήµα, εάν εφαρµόζεται]

Πρόσθετη αµοιβή (bonus)

47.3

€ ------- ανά ηµέρα
[εάν δεν καθορίζεται δεν θα εφαρµόζεται]

Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα

49.1

---- µήνες
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 12 µήνες]

Ποσοστό Κράτησης

60.2(α)

----%
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10%]

Όριο Ποσού Κράτησης

60.2(α)

----% του Ποσού Συµβολαίου
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 5%]

Ποσό Προκαταβολής

60.11

-----% του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου
[εάν δεν καθορίζεται δεν θα εφαρµόζεται]

Αυξοµειώσεις τιµών

70.1

Εφαρµόζεται / ∆εν εφαρµόζεται
[εάν δεν καθορίζεται δεν θα εφαρµόζεται]

* Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι δείγµα. Το Παράρτηµα Προσφοράς το οποίο ισχύει περιλαµβάνεται
ως παράρτηµα στο Έντυπο Προσφοράς
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Τροποποιήσεις που έγιναν την 31η Μαρτίου 2007
•

Στο εδάφιο 2.1 προστέθηκε νέα παράγραφος (viii) ως εξής και οι επόµενες παράγραφοι
αναριθµήθηκαν ανάλογα:
«(viii) Για την έκδοση οδηγιών σύµφωνα µε το εδάφιο 58.2».

•

Από το εδάφιο 51.1 διαγράφτηκε η λέξη «φύση» µετά τη φράση «έχει δικαίωµα να
τροποποιεί» και τροποποιήθηκε η παράγραφος (ε).

•

Από το εδάφιο 59.1 διαγράφτηκε η φράση «ή το Μηχανικό» µετά τη φράση «από τον
Εργοδότη».

•

Στις παραγράφους εδάφιο 59.4(γ) και (δ) και 59.6(γ)(iii) προστέθηκε η φράση
«σύµφωνα µε το άρθρο 52» µετά τη φράση «προσδιορίζεται από το Μηχανικό».

•

Τροποποιήθηκαν τα έντυπα «Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου»,
«Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής» και «Συµφωνίας».

Τροποποιήσεις που έγιναν την 15η Απριλίου 2010
•

Στο εδάφιο 1.1 διαφοροποιήθηκαν οι ορισµοί «Εργολάβος» και «Υπεργολάβος»

•

Το εδάφιο 3.1 διαφοροποιήθηκε ώστε να διευρυνθούν οι περιπτώσεις στις οποίες
απαιτείται η έγκριση του Εργοδότη για την εκχώρηση ή µεταβίβαση της σύµβασης.

•

Το εδάφιο 4.1 διαφοροποιήθηκε ώστε για την υπεργολαβική ανάθεση µέρους του Έργου
να απαιτείται προηγουµένως ο έλεγχος της συµµόρφωσης του υπεργολάβου µε
φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις του.

•

Το άρθρο 8 διαφοροποιήθηκε µε την προσθήκη της λέξης «µελέτη» πριν τη λέξη
«σχεδιασµό» ώστε να καλυφθεί επαρκέστερα η αγγλική λέξη «design».

•

Στο εδάφιο 14.1 προστέθηκε η φράση «Στο πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να
δεικνύονται οι εργασίες που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι θα εκτελεστούν σύµφωνα
µε το εδάφιο 31.1 καθώς και οι Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση.»

•

Στο άρθρο 34 έγιναν αλλαγές σχετικά µε τα εργατικά ζητήµατα.

•

Στο εδάφιο 37.3 η λέξη «τρόπο» στην 7η γραµµή αντικαταστάθηκε από τη λέξη «τόπο»

•

Από το εδάφιο 59.7 διαγράφτηκε στην 4η γραµµή η φράση «ή ο Μηχανικός ανάλογα µε
την περίπτωση».

•

Στο εδάφιο 60.6 προστέθηκαν προθεσµίες για υποβολή στοιχείων από τον Εργολάβο.

•

Στο εδάφιο 60.10 διαφοροποιήθηκε το επιτόκιο υπερηµερίας.

•

Στο εδάφιο 60.11 διευκρινίστηκε ότι η προκαταβολή και το ποσό Εγγύησης
Προκαταβολής θα φέρουν Φ.Π.Α.

•

Το εδάφιο 67.1 τροποποιήθηκε ώστε ως τρόπος επίλυσης διαφορών να καθοριστεί το
δικαστήριο αντί της διαιτησίας.

•

Στο Παράρτηµα Προσφοράς και στα έντυπα εγγυητικών επιστολών οι Λίρες Κύπρου
έγιναν Ευρώ.

•

Στο Έντυπο Αξιολόγησης προστέθηκε κριτήριο για τα εργατικά θέµατα.
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Τροποποιήσεις που έγιναν την 1η Ιουνίου 2012
•

Από το εδάφιο 4.1 αφαιρέθηκε η προµήθεια εργατικών από τα θέµατα που δεν έχρηζαν
προηγουµένως της συναίνεσης του Μηχανικού.

•

Στο εδάφιο 34.1 η ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους €100 αυξάνεται σε €500 για
περιπτώσεις εργοδότησης προσώπων τα οποία βρίσκονται παράνοµα στην Κυπριακή
Δηµοκρατία ή που δεν κατέχουν τη νενοµισµένη άδεια απασχόλησης όπως προνοείται
από την οικεία νοµοθεσία

•

Το εδάφιο 35.1 τροποποιήθηκε ώστε το µητρώο εργοδοτουµένων να κοινοποιείται στο
Τµήµα Εργασίας και στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και ο Μηχανικός να έχει δικαίωµα
επιβολής κράτησης ή/και ποινικής ρήτρας εάν ο Εργολάβος παραλείπει να υποβάλει το
µητρώο αυτό.

Τροποποιήσεις που έγιναν την 1η Φεβρουαρίου 2015
•

Στα εδάφια 34.2 και 34.3 τροποποιήθηκε (µειώθηκε) η ανέκκλητη ποινική ρήτρα από
10% ανά ηµέρα σε 1% ανά εβδοµάδα, ώστε αυτή να τεθεί σε λογικό ύψος.

Τροποποιήσεις που έγιναν την 1η Μαρτίου 2018
•

Στους ορισµούς επικαιροποιήθηκε ο ορισµός του Νόµου

•

Στο εδάφιο 34.2 τέθηκε ελάχιστο χρονικό διάστηµα για το οποίο θα ζητούνται στοιχεία
από τις Συντεχνίες και το Ταµείο Προνοίας.

•

Το εδάφιο 36.1 τροποποιήθηκε ώστε να ενηµερώνεται ο Μηχανικός για την προέλευση
των υλικών λατόµευσης.

