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ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το Συµβόλαιο
Ορισµοί

1.1

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

1.1.1

Έγγραφα
1.1.1.1
«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 µελέτης, της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του
Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό και
περιλαµβάνει τους Όρους του Συµβολαίου (Μέρη Ι και ΙΙ), τις Απαιτήσεις
Εργοδότη, την Προσφορά, την Πρόταση Εργολάβου, τους Καταλόγους
Εργολάβου, την Επιστολή Αποδοχής, τη Συµφωνία και τυχόν άλλα έγγραφα
ιδίας µορφής που περιλαµβάνονται ρητώς στην Επιστολή Αποδοχής και στη
Συµφωνία.
1.1.1.2
«Απαιτήσεις Εργοδότη» σηµαίνει την περιγραφή του σκοπού, τα πρότυπα
και τις παραδοχές και πρότυπα µελέτης (εάν υπάρχουν), όπως αυτά
περιλαµβάνονται στο Συµβόλαιο, και οποιεσδήποτε αλλαγές και
διαφοροποιήσεις σ’ αυτά σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
1.1.1.3
«Προσφορά» σηµαίνει την τιµολογηµένη προσφορά του Εργολάβου προς
τον Εργοδότη για το Έργο, όπως αυτή έχει γίνει αποδεκτή µε την Επιστολή
Αποδοχής.
1.1.1.4
«Παράρτηµα Προσφοράς» σηµαίνει το παράρτηµα που συµπεριλαµβάνεται
στην Προσφορά.
1.1.1.5
«Πρόταση Εργολάβου» σηµαίνει την προκαταρκτική µελέτη του Έργου που
έχει υποβληθεί µαζί µε την Προσφορά, όπως περιλαµβάνεται στο
Συµβόλαιο, εάν υπάρχει.
1.1.1.6
«Κατάλογοι Εργολάβου» σηµαίνει τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που
έχουν υποβληθεί µαζί µε την Προσφορά, όπως περιλαµβάνονται στο
Συµβόλαιο, εάν υπάρχουν.
1.1.1.7
«Κατάλογος Πληρωµών» σηµαίνει τις πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά
µε τις πληρωµές που επισυνάπτονται στους παρόντες Όρους, και που
προορίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 13.
1.1.1.8
«Επιστολή Αποδοχής» σηµαίνει την επίσηµη αποδοχή της Προσφοράς από
τον Εργοδότη.
1.1.1.9
«Συµφωνία» σηµαίνει τη συµφωνία σύµβασης που αναφέρεται στο εδάφιο
1.5.

1.1.2

Πρόσωπα
1.1.2.1
«Εργοδότης» σηµαίνει την αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Νόµου,
όπως αυτή η αρχή αυτή κατονοµάζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
1.1.2.2
«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.
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1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

«Αντιπρόσωπος του Εργοδότη» σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο ορίζεται
από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Εργοδότη για
σκοπούς του Συµβολαίου και το οποίο ονοµάζεται ως τέτοιο στο
Παράρτηµα Προσφοράς, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζει από
καιρού εις καιρό ο Εργοδότης και ανακοινώνεται ως τέτοιο στον Εργολάβο.
«Αντιπρόσωπος του Εργολάβου» σηµαίνει το πρόσωπο (εάν υπάρχει) το
οποίο ονοµάζεται ως τέτοιο στο Συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
διορίζεται από καιρού εις καιρό από τον Εργολάβο βάσει του εδαφίου 4.3.
«Υπεργολάβος» σηµαίνει κάθε πρόσωπο που ονοµάζεται στο Συµβόλαιο ως
υπεργολάβος, κατασκευαστής ή πάροχος µέρους του Έργου ή κάθε
πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί υπεργολαβικά µέρος του Έργου
σύµφωνα µε το εδάφιο 4.5, και περιλαµβάνει τους νόµιµους εις τίτλο
κυριότητας διάδοχους του προσώπου αυτού, αλλά όχι τρίτους στους
οποίους έχει γίνει εκχώρηση ή µεταβίβαση της έννοµης σχέσης από το
πρόσωπο αυτό.

1.1.3

Ηµεροµηνίες, Χρόνοι και Περίοδοι
1.1.3.1
«Ηµεροµηνία Βάσης» σηµαίνει την ηµεροµηνία 28 ηµέρες πριν από την
τελευταία ηµεροµηνία που είχε τεθεί για την υποβολή της Προσφοράς για
να γίνει αυτή αποδεκτή από τον Εργοδότη.
1.1.3.2
«Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος» σηµαίνει την ηµεροµηνία κατά την οποία το
Συµβόλαιο αποκτά νοµική ισχύ και νοµικές συνέπειες. Εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, θα σηµαίνει την ηµεροµηνία λήψης από τον
Εργολάβο της Επιστολής Αποδοχής.
1.1.3.3
«Χρόνος Έναρξης» σηµαίνει την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εργολάβος
λαµβάνει από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη την ειδοποίηση για έναρξη
σύµφωνα µε το εδάφιο 8.1.
1.1.3.4
«Χρόνος Αποπεράτωσης» σηµαίνει το χρόνο για συµπλήρωση της
εκτέλεσης του Έργου ή Τµήµατος αυτού (ανάλογα µε την περίπτωση), και
την επιτυχή εκτέλεση των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση, όπως οι χρόνοι
αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα Προσφοράς (ή όπως παρατείνονται
σύµφωνα µε το εδάφιο 8.3) και που υπολογίζονται µε βάση το Χρόνο
Έναρξης.
1.1.3.5
«Περίοδος Ευθύνης Ελαττωµάτων» σηµαίνει το χρονικό διάστηµα που
αναφέρεται ως τέτοιο στο Παράρτηµα Προσφοράς και το οποίο αρχίζει
κατά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής ότι
ολόκληρο το Έργο είχε συµπληρωθεί σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
1.1.3.6
«Χρόνος Λήξης Περιόδου Συµβολαίου» σηµαίνει την ηµεροµηνία που έπεται
κατά χρονικό διάστηµα όσο η Περίοδος Ευθύνης Ελαττωµάτων την ηµεροµηνία
κατά την οποία το σύνολο του Έργου θα έχει συµπληρωθεί µε βάση
πιστοποίηση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη σύµφωνα µε το άρθρο 10.
1.1.3.7
«Περίοδος Συµβολαίου» σηµαίνει την περίοδο από το Χρόνο Έναρξης
µέχρι το Χρόνο Λήξης Περιόδου Συµβολαίου (ή όπως η περίοδος αυτή θα
παραταθεί σύµφωνα µε το εδάφιο 12.3).
1.1.3.8
«ηµέρα» σηµαίνει ηµέρα ηµερολογίου και «έτος» σηµαίνει 365 ηµέρες.

1.1.4

Δοκιµές και Συµπλήρωση
1.1.4.1
«Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση» σηµαίνει τις δοκιµές που καθορίζονται
στο Συµβόλαιο και προσδιορίζονται ως τέτοιες, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες τέτοιες δοκιµές συµφωνούνται µεταξύ του Αντιπροσώπου του
Εργοδότη και του Εργολάβου ή ζητούνται ως Τροποποιήσεις, και οι οποίες
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1.1.4.2
1.1.4.3

1.1.4.4

θα πρέπει να διεξαχθούν πριν το Έργο ή οποιοδήποτε Τµήµα παραληφθεί
από τον Εργοδότη.
«Πιστοποιητικό Παραλαβής» σηµαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται
σύµφωνα µε το άρθρο 10.
«Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση» σηµαίνει τις δοκιµές που καθορίζονται
στο Συµβόλαιο και προσδιορίζονται ως τέτοιες, και οι οποίες θα πρέπει να
διεξαχθούν µετά που το Έργο ή οποιοδήποτε Τµήµα θα παραληφθεί από
τον Εργοδότη..
«Πιστοποιητικό Πιστής Εκτέλεσης» σηµαίνει το πιστοποιητικό το οποίο
εκδίδεται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε το εδάφιο 12.9.

1.1.5

Ποσά και Πληρωµές
1.1.5.1
«Ποσό Συµβολαίου» σηµαίνει το ποσό που δηλώνεται στην επιστολή
αποδοχής ως πληρωτέο στον Εργολάβο για τη µελέτη, την εκτέλεση και
συµπλήρωση του Έργου καθώς και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου.
1.1.5.2
«Τοπικό Νόµισµα» σηµαίνει το νόµισµα της Χώρας.
1.1.5.3
«Ξένο Νόµισµα» σηµαίνει το ελεύθερα µετατρέψιµο νόµισµα το οποίο
καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς ως εκείνο στο οποίο µέρος του
Ποσού Συµβολαίου θα πληρώνεται, αλλά όχι το Τοπικό Νόµισµα.
1.1.5.4
«Ποσό Κράτησης» σηµαίνει το άθροισµα όλων των ποσών που κρατούνται
από τον Εργοδότη σύµφωνα µε το εδάφιο 13.3.
1.1.5.5
«Ποσό Προνοίας» σηµαίνει το ποσό (εάν υπάρχει) που καθορίζεται στο
Συµβόλαιο και προσδιορίζεται ως τέτοιο, για την εκτέλεση οποιουδήποτε
µέρους του Έργου ή για την παροχή Μηχανικού Εξοπλισµού, Υλικών ή
υπηρεσιών ή για απρόβλεπτα, και το οποίο ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί
εξ΄ ολοκλήρου ή εν µέρει ή καθόλου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη.
1.1.5.6
«Έξοδα» σηµαίνει όλες τις δαπάνες οι οποίες κατάλληλα προέκυψαν (ή θα
προκύψουν), εντός ή εκτός του Εργοταξίου, περιλαµβανοµένων γενικών
εξόδων και άλλων χρεώσεων εφαρµοστέων στις δαπάνες αυτές, όµως µη
περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε κέρδους.
1.1.5.7
«Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης
Πληρωµής»
σηµαίνει
οποιοδήποτε
πιστοποιητικό πληρωµής εκδίδεται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη
σύµφωνα µε το άρθρο 13, άλλο από το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής.
1.1.5.8
«Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής» σηµαίνει το πιστοποιητικό πληρωµής
που εκδίδεται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε το εδάφιο
13.13.
1.1.5.9
«Τελικός Λογαριασµός» σηµαίνει το συµφωνηµένο λογαριασµό που
καθορίζεται στο εδάφιο 13.11.

1.1.6

Άλλοι Ορισµοί
1.1.6.1
«Κατασκευαστικά Έγγραφα» σηµαίνει όλα τα σχέδια, υπολογισµούς,
προγράµµατα λογισµικού υπολογιστών, δείγµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
µοντέλα, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, και άλλα εγχειρίδια και
πληροφορίες παρόµοιας φύσεως, τα οποία υποβάλλονται από τον
Εργολάβο.
1.1.6.2
«Τροποποίηση» σηµαίνει οποιαδήποτε αλλαγή και/ή διαφοροποίηση στις
Απαιτήσεις Εργοδότη, η οποία ζητείται µε οδηγία από τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη ή η οποία εγκρίνεται ως τροποποίηση από τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 14.

-4-

1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6.9
1.1.6.10

1.1.6.11
1.1.6.12

«Έργο» σηµαίνει τα Μόνιµα Έργα και τα Προσωρινά Έργα ή οποιοδήποτε
εκ των δύο ανάλογα µε την περίπτωση.
«Μόνιµα Έργα» σηµαίνει τα µόνιµα έργα που πρόκειται να µελετηθούν και
να εκτελεστούν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
«Προσωρινά Έργα» σηµαίνει όλα τα προσωρινά έργα οποιασδήποτε µορφής
(εκτός των Μηχανηµάτων Εργολάβου) που χρειάζονται για την εκτέλεση
και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων
σε αυτό.
«Μηχανικός Εξοπλισµός» σηµαίνει τα µηχανήµατα και τις συσκευές που
προορίζονται για να αποτελούν ή αποτελούν µέρος των Μόνιµων Έργων,
περιλαµβανοµένων και αντικειµένων για τα οποία δεν απαιτούνται εργασίες
εγκατάστασης αλλά µόνον παροχής (εάν υπάρχουν) και που θα παρέχονται
από τον Εργολάβο όπως καθορίζεται στο Συµβόλαιο.
«Υλικά» σηµαίνει αντικείµενα οποιασδήποτε µορφής (εκτός του Μηχανικού
Εξοπλισµού) τα οποία παρέχονται από τον Εργολάβο και ενσωµατώνονται
στα Μόνιµα Έργα, περιλαµβανοµένων και αντικειµένων για τα οποία δεν
απαιτούνται εργασίες εγκατάστασης αλλά µόνον προµήθειας (εάν
υπάρχουν), και τα οποία θα παρέχονται από τον Εργολάβο όπως
καθορίζεται στο Συµβόλαιο.
«Μηχανήµατα Εργολάβου» σηµαίνει όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και άλλα
αντικείµενα (εκτός των Προσωρινών Έργων) που απαιτούνται για την
εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων σε αυτό, αλλά δεν περιλαµβάνει Μηχανικό Εξοπλισµό, Υλικά
ή οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα που προορίζονται να αποτελέσουν ή
αποτελούν µέρος των Μόνιµων Έργων.
«Τµήµα» σηµαίνει µέρος του Έργου που καθορίζεται ειδικά στο Παράρτηµα
Προσφοράς ως Τµήµα (εάν υπάρχει).
«Εργοτάξιο» σηµαίνει τους χώρους που παρέχονται από τον Εργοδότη
στους οποίους θα κατασκευαστεί το Έργο και όπου θα γίνεται παράδοση
του Μηχανικού Εξοπλισµού και των Υλικών, καθώς και οποιουσδήποτε
άλλους χώρους καθορίζονται ειδικά στο Συµβόλαιο ότι αποτελούν µέρος
του Εργοταξίου.
«Χώρα» σηµαίνει την Κυπριακή Δηµοκρατία.
«Νόµος» σηµαίνει τον περί του Συντονισµού των Διαδικασιών Σύναψης
Δηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή
Θέµατα Νόµο του 2006 και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή
τον αντικαθιστά.

Επικεφαλίδες
και Σηµειώσεις
στο Περιθώριο

1.2

Οι επικεφαλίδες και οι σηµειώσεις στο περιθώριο δεν αποτελούν µέρος των
παρόντων Όρων, και δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία τους.

Ερµηνεία

1.3

Λέξεις που δηλώνουν αναφορά σε πρόσωπα ή µέρη περιλαµβάνουν εταιρείες και
συνεταιρισµούς που έχουν νοµική υπόσταση. Λέξεις στον ενικό αριθµό θα
περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως όπου το κείµενο το απαιτεί.
Λέξεις ενός γένους θα περιλαµβάνουν επίσης και τα άλλα γένη.

Γλώσσα και
Νοµοθεσία

1.4

Η νοµοθεσία που διέπει το Συµβόλαιο δηλώνεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
Στην περίπτωση που µέρη του Συµβολαίου ετοιµάζονται σε διάφορες γλώσσες, θα
υπερισχύει το µέρος που είναι γραµµένο στην επικρατούσα γλώσσα όπως αυτή
δηλώνεται στο Παράρτηµα Προσφοράς. Η γλώσσα που θα χρησιµοποιείται για την
καθηµερινή επικοινωνία θα είναι αυτή που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
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Συµφωνία

1.5

Το κάθε µέρος οφείλει να συνάπτει τη Συµφωνία στη µορφή του εντύπου που
επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και µε τις τροποποιήσεις που θα είναι
αναγκαίες. Τα έξοδα για τέλη χαρτοσήµων και άλλα έξοδα τέτοιας µορφής που
επιβάλλονται δια νόµου θα βαραίνουν τον Εργολάβο.

Προτεραιότητα
Εγγράφων

1.6

Τα διάφορα έγγραφα του Συµβολαίου θα πρέπει να λαµβάνονται ως αµοιβαίως
ερµηνευόµενα. Σε περίπτωση ασαφειών ή ασυµφωνιών στα έγγραφα, ο Αντιπρόσωπος
του Εργοδότη οφείλει να δίνει στον Εργολάβο οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οδηγίες,
και η σειρά προτεραιότητας των εγγράφων θα είναι ως ακολούθως:
(α)
η Συµφωνία,
(β)
η Επιστολή Αποδοχής,
(γ)
οι Απαιτήσεις Εργοδότη,
(δ)
η Προσφορά,
(ε)
οι Όροι του Συµβολαίου, Μέρος ΙI,
(στ)
οι Όροι του Συµβολαίου, Μέρος I,
(ζ)
οι Κατάλογοι Εργολάβου,
(η)
η Πρόταση Εργολάβου, και
(θ)
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αποτελούν µέρος του Συµβολαίου.

Έγγραφα στο
Εργοτάξιο

1.7

Ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί στο Εργοτάξιο µια πλήρη σειρά των εγγράφων που
αποτελούν το Συµβόλαιο, τα Κατασκευαστικά Έγγραφα, τις Τροποποιήσεις, άλλα
έγγραφα που δίνονται ή εκδίδονται σύµφωνα µε το εδάφιο 1.8, καθώς και τα έγγραφα
που αναφέρονται στο εδάφιο 5.4. Ο Εργοδότης, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, και οι
βοηθοί (όπως αναφέρονται στο εδάφιο 3.3) έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν αυτά
τα έγγραφα σε κάθε εύλογο χρόνο.

Ειδοποιήσεις,
Συναινέσεις,
Εγκρίσεις και
Προσδιορισµοί

1.8

Οπουδήποτε στο Συµβόλαιο προνοείται να δοθεί ή να εκδοθεί ειδοποίηση,
κοινοποίηση, συναίνεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή προσδιορισµός από οποιοδήποτε
πρόσωπο, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, τέτοια ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συναίνεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή προσδιορισµός θα πρέπει να δίνεται γραπτώς και
να µην κατακρατείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία.
Οπουδήποτε στο Συµβόλαιο προνοείται για «γραπτή» ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συναίνεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή προσδιορισµό, αυτό σηµαίνει οποιαδήποτε
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συναίνεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή προσδιορισµός που να
είναι χειρόγραφη ή δακτυλογραφηµένη ή εκτυπωµένη, περιλαµβανοµένων και των
συµφωνηθέντων συστηµάτων ηλεκτρονικής διαβίβασης που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Προσφοράς.
Όλα τα πιστοποιητικά, ειδοποιήσεις ή γραπτές οδηγίες που θα δίνονται στον
Εργολάβο από τον Εργοδότη ή τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, και όλες οι
ειδοποιήσεις που θα δίνονται στον Εργοδότη και στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη
από τον Εργολάβο, θα πρέπει να παραδίδονται δια χειρός έναντι γραπτής απόδειξης
παραλαβής τους ή να στέλλονται ταχυδροµικώς µέσω ενός εκ των συµφωνηθέντων
συστηµάτων ηλεκτρονικής διαβίβασης. Οι διευθύνσεις για την παραλαβή τέτοιου
είδους αλληλογραφίας θα δηλώνονται στο Παράρτηµα Προσφοράς.

Παροχή
Κατασκευαστικών Εγγράφων

1.9

Τα Κατασκευαστικά Έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη και φροντίδα
του Εργολάβου. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Απαιτήσεις Εργοδότη, ο
Εργολάβος οφείλει να παρέχει έξι αντίτυπα στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη και
τους βοηθούς (όπως αναφέρονται στο εδάφιο 3.3) για δική τους χρήση.
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Χρήση των
Κατασκευαστικών Εγγράφων
από τον
Εργοδότη

1.10

Η πνευµατική ιδιοκτησία των Κατασκευαστικών Εγγράφων και άλλων εγγράφων µελέτης
που ετοιµάζονται από ή για τον Εργολάβο, παραµένουν (όσον αφορά τα µέρη) στην
κυριότητα του Εργολάβου. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, µε δικά του έξοδα, να
αναπαραγάγει, να χρησιµοποιήσει και να γνωστοποιήσει τέτοια έγγραφα (αυτούσια ή αφού
προβεί σε µετατροπή τους) για σκοπούς συµπλήρωσης, λειτουργίας, συντήρησης,
τροποποίησης, προσαρµογής και επιδιόρθωσης του Έργου. Τα Κατασκευαστικά Έγγραφα
δεν µπορούν όµως, χωρίς τη συναίνεση του Εργολάβου, να χρησιµοποιηθούν, να
αναπαραχθούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτα µέρη από τον Εργοδότη ή από τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για άλλους σκοπούς. Νοείται ότι, µε την έκδοση του
Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, ή µε τη λύση του Συµβολαίου εάν συµβεί ενωρίτερα,
όλα τα Κατασκευαστικά Έγγραφα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Εργοδότη.

Χρήση των
Εγγράφων του
Εργοδότη από
τον Εργολάβο

1.11

Η πνευµατική ιδιοκτησία των Απαιτήσεων Εργοδότη και άλλων εγγράφων που
εκδίδονται από τον Εργοδότη και από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη προς τον
Εργολάβο παραµένουν (όσον αφορά τα µέρη) στην κυριότητα του Εργοδότη. Ο
Εργολάβος έχει δικαίωµα, µε δικά του έξοδα, να αναπαραγάγει, να χρησιµοποιήσει και
να γνωστοποιήσει τέτοια έγγραφα για σκοπούς του Συµβολαίου. Τα έγγραφα αυτά δεν
µπορούν όµως, χωρίς τη συναίνεση του Εργοδότη, να χρησιµοποιηθούν, να
αναπαραχθούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτα µέρη από τον Εργολάβο, εκτός όπως
είναι απαραίτητο για σκοπούς του Συµβολαίου.

Εµπιστευτικές
Λεπτοµέρειες

1.12

Δεν πρέπει να ζητείται από τον Εργολάβο να αποκαλύψει στον Εργοδότη ή στον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, τις Εµπιστευτικές Λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Προσφοράς.

Συµµόρφωση
µε Νόµους και
Κανονισµούς

1.13

Ο Εργολάβος οφείλει, σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκπλήρωση του
Συµβολαίου, να συµµορφώνεται, να δίνει τις αναγκαίες ειδοποιήσεις και να πληρώνει
όλα τα σχετικά τέλη και φόρους, που απαιτούνται από τις πρόνοιες της κρατικής
νοµοθεσίας, από διατάγµατα ή άλλους νόµους, ή κανονισµούς οποιασδήποτε
νοµοτύπως συσταθείσας δηµόσιας αρχής η οποία έχει δικαιοδοσία στο Έργο. Ο
Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει όλες τις άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για
οποιοδήποτε µέρος του Έργου σε εύλογο χρονικό διάστηµα λαµβάνοντας υπόψη το
χρονικό διάστηµα παραλαβής του Μηχανικού Εξοπλισµού και των Υλικών και για τη
συµπλήρωση του Έργου. Ο Εργοδότης και ο Εργολάβος πρέπει να συµµορφώνονται µε
τους νόµους της κάθε χώρας όπου ασκούνται δραστηριότητες.

Εκχώρηση του
Συµβολαίου

1.14

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 1.8) 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.

Από Κοινού
και εις
Ολόκληρον
Ευθύνη

1.15

Εάν ο Εργολάβος είναι κοινοπραξία (ή εταιρική συνεργασία) δύο ή περισσότερων
προσώπων, τότε όλα τα πρόσωπα αυτά θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπεύθυνα στον Εργοδότη για την εκπλήρωση των όρων του Συµβολαίου. Τα πρόσωπα
οφείλουν να ορίσουν ένα εξ αυτών για να ενεργεί ως αρχηγός τους µε εξουσία να
δεσµεύει την κοινοπραξία (ή εταιρική συνεργασία) και καθένα από τα µέλη της. Η
σύνθεση ή η σύσταση της κοινοπραξίας (ή εταιρικής συνεργασίας) δεν θα πρέπει να
αλλάζει χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του Εργοδότη.
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2. Ο Εργοδότης
Γενικές
Υποχρεώσεις

2.1

Ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει το Εργοτάξιο και να πληρώνει τον Εργολάβο
σύµφωνα µε το άρθρο 13.

Πρόσβαση και
κατοχή του
Εργοταξίου

2.2

Ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει στο Εργολάβο δικαίωµα πρόσβασης στο Εργοτάξιο
και κατοχή του Εργοταξίου στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στο Παράρτηµα
Προσφοράς. Αυτό το δικαίωµα πρόσβασης και η κατοχή δυνατόν να µην δίνονται κατ’
αποκλειστικότητα στον Εργολάβο.
Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή Έξοδα λόγω αποτυχίας του Εργοδότη
να παράσχει δικαίωµα πρόσβασης στο Εργοτάξιο ή κατοχή του Εργοταξίου, οφείλει να
δώσει ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Μετά την παραλαβή της
ειδοποίησης, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το
εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει:
(α)
την παράταση του χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το
εδάφιο 8.3, και
(β)
το πόσο τέτοιων Εξόδων, συν εύλογο κέρδος, που θα προστεθούν στο
Ποσό Συµβολαίου,
και να ενηµερώσει αναλόγως τον Εργολάβο.

Άδειες και
Εγκρίσεις

2.3

Ο Εργοδότης οφείλει, µετά από αίτηµα και µε έξοδα του Εργολάβου, να τον βοηθά
στην υποβολή αίτησης για εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που χρειάζονται για
οποιοδήποτε µέρος του Έργου και για τη συµπλήρωση του Έργου. Τέτοιο αίτηµα
δυνατόν επίσης να περιλαµβάνει αίτηµα για βοήθεια εκ µέρους του Εργοδότη για την
υποβολή αίτησης για εξασφάλιση οποιασδήποτε κυβερνητικής συναίνεσης στην
εξαγωγή των Μηχανηµάτων Εργολάβου µετά την αποµάκρυνσή τους από το
Εργοτάξιο.

Δικαίωµα του
Εργοδότη για
τερµατισµό

2.4

Ο Εργοδότης θα δικαιούται να λύσει το Συµβόλαιο, για δική του διευκόλυνση, ανά
πάσα στιγµή αφού δώσει προηγουµένως ειδοποίηση 56 ηµερών στον Εργολάβο, µε
αντίγραφο στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, και επιστρέφοντας την Εγγύηση Πιστής
Εκτέλεσης Συµβολαίου. Στην περίπτωση τέτοιας λύσης Συµβολαίου, ο Εργολάβος:
(α)
οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 16.3, και
(β)
θα πρέπει να πληρωθεί από τον Εργοδότη σύµφωνα µε το εδάφιο 19.6.
Μετά από τέτοια λύση του Συµβολαίου, η εκτέλεση του Έργου δεν πρέπει να
επαναρχίσει χωρίς τη συναίνεση του Εργολάβου εκτός εάν στο µεταξύ παρέλθει
περίοδος δύο ετών.
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3. Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
Καθήκοντα και
εξουσίες του
Αντιπροσώπου
του Εργοδότη

3.1

Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα εκείνα που
καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Εκτός όπου τούτο προβλέπεται στους Όρους του
Συµβολαίου, ουδεµία εξουσία διαφοροποίησης του Συµβολαίου έχει ο Αντιπρόσωπος
του Εργοδότη.
Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες που
καθορίζονται στο ή που εξ’ ανάγκης εξυπακούονται από το Συµβόλαιο. Νοείται όµως
ότι ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να εξασφαλίζει ειδική έγκριση από τον
Εργοδότη πριν ασκήσει τις ακόλουθες εξουσίες:
(α)
για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου σύµφωνα µε το εδάφιο 8.3,
(β)
για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 10,
(γ)
για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο
12,
(δ)
για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού πληρωµής, σύµφωνα µε το άρθρο 13,
(ε)
για την έκδοση οδηγιών ή έγκριση προτάσεων για Τροποποίηση, και για τον
προσδιορισµό αναπροσαρµογών στο Ποσό Συµβολαίου, στο Χρόνο
Αποπεράτωσης και στον Κατάλογο Πληρωµών σε περιπτώσεις
Τροποποιήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 14,
(στ)
για την έκδοση οδηγιών για χρήση των Ποσών Προνοίας, σύµφωνα µε το
εδάφιο 14.5, και
(ζ)
για τον προσδιορισµό αναπροσαρµογών στο Ποσό Συµβολαίου και κάθε
πρόσθετης πληρωµής σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλει ο
Εργολάβος σύµφωνα µε το εδάφιο 20.1, ή άλλως πως.
Για κάθε τέτοια εξουσία που ασκείται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη θα
θεωρείται ότι έχει ληφθεί η απαραίτητη έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο
Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που
αναφέρεται στο άρθρο 20 εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη κοινοποιήσει στον
Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως
λάβει στην πράξη την έγκριση του Εργοδότη.
Εκτός όπου ρητά αναφέρεται στους Όρους του Συµβολαίου, ουδεµία εξουσία έχει ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε
καθήκοντα, υποχρεώσεις ή ευθύνες του που απορρέουν από το Συµβόλαιο.
Οποιαδήποτε πρόταση, επίβλεψη, επιθεώρηση, εξέταση, δοκιµασία, συναίνεση,
έγκριση ή παρόµοια πράξη εκ µέρους του Αντιπροσώπου του Εργοδότη
(περιλαµβανοµένης απουσίας µη-έγκρισης), δεν θα απαλλάσσει τον Εργολάβο από
οποιαδήποτε ευθύνη περιλαµβανοµένης και της ευθύνης για δικά του λάθη,
παραλείψεις, ασυµφωνίες, και µη-συµµόρφωση µε τα εδάφια 5.3 και 5.4.
Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να δίνει στον Εργοδότη αντίγραφα όλων των
ειδοποιήσεων, κοινοποιήσεων, συναινέσεων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών και
προσδιορισµών που δίνει ή λαµβάνει σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
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Απαιτήσεις
για τον
Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη

3.2

Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισµένος
µηχανικός ή άλλος κατάλληλος επαγγελµατίας, µε εµπειρία και ικανότητες που
απαιτούνται για να υπάρχει συµµόρφωση µε το παρόν άρθρο, ή οφείλει να εργοδοτεί
τέτοιους κατάλληλα καταρτισµένους µηχανικούς και άλλους επαγγελµατίες και να
τους θέτει στη διάθεση του Συµβολαίου.

Δικαίωµα του
Αντιπροσώπου
του Εργοδότη
να αναθέτει

3.3

Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα, από καιρού εις καιρό, να αναθέτει
οποιαδήποτε από τα καθήκοντά του σε βοηθούς και έχει δικαίωµα οποτεδήποτε να
ανακαλεί τέτοια ανάθεση. Τέτοια ανάθεση ή ανάκληση της ανάθεσης πρέπει να γίνεται
γραπτώς και θα έχει ισχύ µόνον εφόσον κοινοποιηθεί στον Εργοδότη και τον
Εργολάβο.
Οποιοσδήποτε προσδιορισµός, οδηγία, επίβλεψη, επιθεώρηση, εξέταση, δοκιµασία,
συναίνεση, έγκριση ή παρόµοια πράξη από µέρους οποιουδήποτε βοηθού του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη, θα έχει την ίδια ισχύ ως εάν να ήταν πράξη του ίδιου
του Αντιπροσώπου του Εργοδότη. Ωστόσο:
(α)
οποιαδήποτε παράλειψη µη έγκρισης οποιουδήποτε Μηχανικού Εξοπλισµού,
Υλικών, µελέτης ή εργασίας, δεν θα επηρεάζει το δικαίωµα του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη να απορρίπτει τέτοιο Μηχανικό Εξοπλισµό,
Υλικά, µελέτη ή εργασία,
(β)
εάν ο Εργολάβος αµφισβητήσει οποιοδήποτε προσδιορισµό ή οδηγία του
βοηθού, τότε έχει δικαίωµα να αναφέρει το θέµα στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη, ο οποίος οφείλει να επιβεβαιώσει, αντιστρέψει ή διαφοροποιήσει
τέτοιο προσδιορισµό ή οδηγία.

Οδηγίες του
Αντιπροσώπου
του Εργοδότη

3.4

Εκτός και εάν είναι νοµικώς ή φυσικώς αδύνατον, ο Εργολάβος οφείλει να
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που δίνονται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

Προσπάθεια
του
Αντιπροσώπου
του Εργοδότη
να πετυχαίνει
Συµφωνία

3.5

Στην περίπτωση που απαιτείται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη να προσδιορίσει
την αξία, τα Έξοδα ή την παράταση του χρόνου, οφείλει να διαβουλεύεται µε τον
Εργολάβο σε µια προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία,
τότε ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προσδιορίσει το θέµα δίκαια, λογικά
και σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
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4. Ο Εργολάβος
Γενικές
Υποχρεώσεις

4.1

Όταν το Έργο θα έχει συµπληρωθεί από τον Εργολάβο θα πρέπει να συνάδει πλήρως
µε το Συµβόλαιο και να είναι κατάλληλο για τους σκοπούς που προορίζεται, όπως
αυτοί καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Το Έργο πρέπει να περιλαµβάνει κάθε εργασία
που είναι αναγκαία για ικανοποίηση των Απαιτήσεων Εργοδότη, της Πρότασης
Εργολάβου και των Καταλόγων, ή που εξυπακούεται από το Συµβόλαιο, ή που
προκύπτει από οποιαδήποτε υποχρέωση του Εργολάβου, καθώς και όλες τις εργασίες
που δεν αναφέρονται στο Συµβόλαιο αλλά που συµπεραίνεται να είναι αναγκαίες για
την ευστάθεια ή τη συµπλήρωση ή την ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατική
λειτουργία του Έργου.
Ο Εργολάβος οφείλει να µελετήσει, εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο,
περιλαµβανοµένης της παροχής των Κατασκευαστικών Εγγράφων, εντός του Χρόνου
Αποπεράτωσης και να επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα εντός της Περιόδου
Συµβολαίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά,
Μηχανικό Εξοπλισµό, Υλικά, Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και
οτιδήποτε άλλο, προσωρινής ή µόνιµης φύσης, που χρειάζεται για τέτοια µελέτη,
εκτέλεση συµπλήρωση και επιδιόρθωση ελαττωµάτων.
Πριν ξεκινήσει τη µελέτη, ο Εργολάβος οφείλει να ικανοποιήσει τον εαυτό του
αναφορικά µε τις Απαιτήσεις Εργοδότη (περιλαµβανοµένων των κριτηρίων µελέτης
και των υπολογισµών, εάν υπάρχουν) καθώς και µε τα σηµεία αναφοράς που
αναφέρονται στο εδάφιο 4.7. Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη για οποιαδήποτε λάθη, ελλείψεις, ή άλλες ατέλειες στις Απαιτήσεις
Εργοδότη ή σε τέτοια σηµεία αναφοράς. Μετά την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης, ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να αποφασίσει εάν θα εφαρµοστεί το άρθρο 14
και να ειδοποιήσει τον Εργολάβο ανάλογα.
Ο Εργολάβος οφείλει να αναλαµβάνει πλήρη ευθύνη για την επάρκεια, ευστάθεια και
ασφάλεια όλων των δραστηριοτήτων στο Εργοτάξιο, όλων των µεθόδων κατασκευής
και όλου του Έργου, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε έγκρισης ή συναίνεσης του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη.

Εγγύηση
Πιστής
Εκτέλεσης
Συµβολαίου

4.2

Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει, µε δικά του έξοδα, Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συµβολαίου, από κάποιο τρίτο µέρος, στο ποσό και τα νοµίσµατα που αναφέρονται
στο Παράρτηµα Προσφοράς και να την παραδίνει στον Εργοδότη το αργότερο εντός
28 ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. Τηρουµένων των προνοιών του
Συµβολαίου, η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου πρέπει να παρέχεται από
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της έγκρισης του Εργοδότη και πρέπει να έχει τη µορφή
του εντύπου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους, ή οποιαδήποτε άλλη µορφή
της έγκρισης του Εργοδότη.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου θα πρέπει να παραµείνει σε ισχύ έως ότου
ο Εργολάβος εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε
ελαττώµατα σε αυτό. Μετά όµως την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για το
Έργο σύµφωνα µε το άρθρο 10, ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να µειώσει κατά το
ήµισυ το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου. Η Εγγύηση Πιστής
Εκτέλεσης Συµβολαίου θα πρέπει να επιστραφεί στον Εργολάβο εντός 14 ηµερών
από την έκδοση του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης. Πριν την υποβολή
οποιασδήποτε απαίτησης µε βάση την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου, ο
Εργοδότης οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να ειδοποιεί τον Εργολάβο αναφέροντας τη
φύση της παραβίασης για την οποία γίνεται η απαίτηση.

- 11 -

Αντιπρόσωπος
του Εργολάβου

4.3

Εκτός εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργολάβου καθορίζεται στο Συµβόλαιο, ο Εργολάβος
οφείλει εντός 14 ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, να υποβάλει στον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για τη συναίνεσή του, το όνοµα και τα προσωπικά
στοιχεία κατάλληλου προσώπου που ο Εργολάβος επιθυµεί να διορίσει ως
Αντιπρόσωπου του Εργολάβου. Ο Εργολάβος δεν πρέπει να ανακαλεί το διορισµό του
Αντιπροσώπου του Εργολάβου χωρίς την εκ των προτέρων συναίνεση του
Αντιπρόσωπου του Εργοδότη .
Ο Αντιπρόσωπος του Εργολάβου οφείλει να αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο να
διευθύνει την προετοιµασία των Κατασκευαστικών Εγγράφων και την εκτέλεση του
Έργου. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, ο Αντιπρόσωπος του
Εργολάβου θα λαµβάνει (εκ µέρους του Εργολάβου) όλες τις ειδοποιήσεις, οδηγίες,
συναινέσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά, προσδιορισµούς και άλλες κοινοποιήσεις
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Οποτεδήποτε ο Αντιπρόσωπος του Εργολάβου θα
απουσιάζει από το Εργοτάξιο, θα πρέπει να διορίζεται κάποιο κατάλληλο πρόσωπο
για να τον αντικαταστήσει, και ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα πρέπει να
ειδοποιείται αναλόγως.
Ο Αντιπρόσωπος του Εργολάβου έχει δικαίωµα να αναθέσει οποιεσδήποτε από τις
εξουσίες, λειτουργίες και αρµοδιότητές του σε οποιοδήποτε ικανό πρόσωπο και έχει
δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ανακαλεί µια τέτοια ανάθεση. Τέτοια ανάθεση ή
ανάκληση ανάθεσης πρέπει να γίνεται γραπτώς και δεν θα τίθεται σε ισχύ µέχρις
ότου ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη λάβει εκ των προτέρων ειδοποίηση
υπογεγραµµένη από τον Αντιπρόσωπο του Εργολάβου, η οποία θα αναφέρει τις
εξουσίες και τις αρµοδιότητες που ανατίθενται ή ανακαλούνται. Ο Αντιπρόσωπος του
Εργολάβου και τέτοια πρόσωπα πρέπει να χειρίζονται µε ευχέρεια τη γλώσσα της
καθηµερινής επικοινωνίας που καθορίζεται στο εδάφιο 1.4.

Συντονισµός
του Έργου

4.4

Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και την ορθή εκτέλεση του
Έργου, περιλαµβανοµένου και του συντονισµού άλλων εργολάβων στο βαθµό που
τούτο καθορίζεται στις Απαιτήσεις Εργοδότη. Ο Εργολάβος οφείλει, όπως
καθορίζεται στις Απαιτήσεις Εργοδότη, να δίνει κάθε εύλογη ευκαιρία για να
εκτελούν την εργασία τους:
(α)
σε οποιουσδήποτε άλλους εργολάβους εργοδοτούνται από τον Εργοδότη και
στο προσωπικό των εργολάβων αυτών,
(β)
στο προσωπικό του Εργοδότη, και
(γ)
στο προσωπικό οποιασδήποτε νοµοτύπως συσταθείσας δηµόσιας αρχής που
δυνατόν να απασχολείται µε την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, εντός ή
πλησίον του Εργοταξίου, που δεν συµπεριλαµβάνεται στο Συµβόλαιο και που
όµως ο Εργοδότης δυνατόν να απαιτεί.
Ο Εργολάβος οφείλει να συλλέγει, συντονίζει και υποβάλλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη µε σκοπό την ενηµέρωσή του, όλες τις λεπτοµέρειες (περιλαµβανοµένων
των λεπτοµερειών της εργασίας που πρόκειται να διεξαχθεί εκτός του Εργοταξίου)
που αφορούν τους Υπεργολάβους. Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τους χώρους
εργασίας τους και τους χώρους των υλικών τους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι
δεν θα υπάρχει σύγκρουση µε την εργασία άλλων Υπεργολάβων, του Εργολάβου ή
άλλων εργολάβων.
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Ο Εργολάβος οφείλει επίσης να συντονίζει και υποβάλλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη µε σκοπό την ενηµέρωσή του, όλες τις λεπτοµέρειες (περιλαµβανοµένων
των λεπτοµερειών της εργασίας που πρόκειται να διεξαχθεί εκτός του Εργοταξίου)
που αφορούν τις νοµοτύπως συσταθείσες δηµόσιες αρχές, οι οποίες µε βάση τις
Απαιτήσεις Εργοδότη θα εκτελέσουν εργασίες εντός ή πλησίον του Εργοταξίου. Ο
Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τους χώρους εργασίας τους, τους χώρους
εγκατάστασης των υπηρεσιών τους και τους χώρους των υλικών τους, ούτως ώστε
να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση µε την εργασία του Εργολάβου, των
Υπεργολάβων, άλλων εργολάβων, ή άλλων τέτοιων αρχών. Ο Εργολάβος οφείλει να
εξασφαλίζει από τις αρχές αυτές κάθε αναγκαία πληροφορία και άδεια που δυνατόν
να απαιτείται για τη µελέτη και την εκτέλεση του Έργου.
Υπεργολάβοι

4.5

Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει υπεργολαβικά όλο το Έργο. Εκτός και
εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ:
(α)
δεν απαιτείται από τον Εργολάβο να εξασφαλίσει συναίνεση για αγορές
Υλικών ή για υπεργολαβίες για τις οποίες ο Υπεργολάβος καθορίζεται στο
Συµβόλαιο,
(β)
θα πρέπει να λαµβάνεται η εκ των προτέρων συναίνεση του Αντιπροσώπου
του Εργοδότη σχετικά µε άλλους προτεινόµενους Υπεργολάβους, και
(γ)
τουλάχιστον 28 ηµέρες πριν από την προτιθέµενη ηµεροµηνία έναρξης
εργασιών κάθε Υπεργολάβου στο Εργοτάξιο, ο Εργολάβος οφείλει να
ειδοποιεί τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για την πρόθεση αυτή.
Νοείται ότι ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δεν έχει δικαίωµα να παραχωρήσει τη
συναίνεση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω 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 Δηµοκρατία 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 Εργολάβος 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.
Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση από όλους τους Υπεργολάβους
όλων των προνοιών του Συµβολαίου. Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τις
πράξεις και παραλείψεις οποιουδήποτε Υπεργολάβου, αντιπροσώπου ή
εργοδοτουµένου του, ως εάν να ήταν πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του Εργολάβου,
των αντιπροσώπων ή των εργοδοτουµένων του.

Εκχώρηση των
Υποχρεώσεων
Υπεργολάβων

4.6

Σε περίπτωση που κάποιος Υπεργολάβος έχει αναλάβει έναντι του Εργολάβου
οποιαδήποτε συνεχιζόµενη υποχρέωση, σε σχέση µε τις εργασίες που µελετώνται ή
που εκτελούνται, ή το Μηχανικό Εξοπλισµό, τα Υλικά, ή τις υπηρεσίες που
παρέχονται, από τέτοιο Υπεργολάβο, και σε περίπτωση που η υποχρέωση αυτή
εκτείνεται για περίοδο πέραν της Περιόδου Συµβολαίου, τότε ο Εργολάβος οφείλει,
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µε τη λήξη της Περιόδου Συµβολαίου, να εκχωρήσει στον Εργοδότη τα οφέλη της
υποχρέωσης αυτής για την εναποµένουσα περίοδο, µετά από απαίτηση και µε έξοδα
του Εργοδότη.
Χάραξη Έργου

4.7

Ο Εργολάβος οφείλει να χαράξει το Έργο αναφορικά µε τα αρχικά σηµεία, γραµµές
και επίπεδα αναφοράς που προσδιορίζονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη ή, εάν δεν
προσδιορίζονται, που δίνονται γραπτώς από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Ο
Εργολάβος οφείλει να επανορθώσει, µε δικά του έξοδα, οποιοδήποτε λάθος στις
θέσεις, επίπεδα, διαστάσεις ή ευθυγράµµιση του Έργου.

Διασφάλιση
Ποιότητας

4.8

Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, ο Εργολάβος οφείλει να
εφαρµόζει ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ώστε να αποδεικνύει συµµόρφωση µε
τις απαιτήσεις του Συµβολαίου. Αυτό το σύστηµα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο Συµβόλαιο. Η συµµόρφωση µε το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας δεν θα απαλλάσσει τον Εργολάβο από τα καθήκοντα,
υποχρεώσεις ή ευθύνες του.
Λεπτοµέρειες όλων των διαδικασιών καθώς και τα έγγραφα συµµόρφωσης πρέπει να
υποβάλλονται στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για δική του πληροφόρηση πριν από
την έναρξη κάθε φάσης µελέτης και εκτέλεσης. Κάθε φορά που εκδίδεται
οποιοδήποτε έγγραφο προς τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, θα πρέπει να
συνοδεύεται από υπογεγραµµένη δήλωση ποιότητας για το έγγραφο αυτό, σύµφωνα µε
τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο Συµβόλαιο. Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
θα έχει δικαίωµα να ελέγχει οποιαδήποτε πτυχή του συστήµατος και να απαιτεί τη
λήψη διορθωτικών µέτρων.

Δεδοµένα
Εργοταξίου

4.9

Ο Εργοδότης αναµένεται να είχε θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν από την
Ηµεροµηνία Βάσης, όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τις υδρολογικές συνθήκες και
συνθήκες υπεδάφους στο Εργοτάξιο, καθώς και µελέτες για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, τα οποία τυχόν αποκτήθηκαν από ή έγιναν για τον Εργοδότη µέσω
ερευνών σχετικά µε το Έργο. Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την ερµηνεία
όλων των δεδοµένων.
Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει επιθεωρήσει και εξετάσει το Εργοτάξιο, τις γύρω
αυτού περιοχές, τα πιο πάνω δεδοµένα και άλλες διαθέσιµες πληροφορίες, και ότι
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 µορφή και φύση του Εργοταξίου, περιλαµβανοµένων των συνθηκών
υπεδάφους,
(β)
τις υδρολογικές και κλιµατικές συνθήκες,
(γ)
την έκταση και φύση της εργασίας και των Υλικών που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου, και την επιδιόρθωση
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων, και
(δ)
την προσπέλαση προς το Εργοτάξιο και τις διευκολύνσεις που ενδεχοµένως
να χρειαστεί.
Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
όσον αφορά τους κινδύνους, απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε άλλο στοιχείο που
θα µπορούσε να επιδράσει ή να επηρεάσει την Προσφορά.
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Θέµατα που
Επηρεάζουν
την Εκτέλεση
του Έργου

4.10

Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του αναφορικά µε την
ορθότητα και την επάρκεια του Ποσού Συµβολαίου. Εκτός και εάν αναφέρεται
διαφορετικά στο Συµβόλαιο, το Ποσό Συµβολαίου θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις
του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν
υποχρεώσεις για τις οποίες καθορίζονται Ποσά Προνοίας, εάν υπάρχουν) και κάθε
άλλο θέµα ή αντικείµενο που είναι αναγκαία για την κατάλληλη µελέτη, εκτέλεση και
συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων.

Απρόβλεπτες
Συνθήκες
Υπεδάφους

4.11

Εάν ο Εργολάβος συναντήσει συνθήκες υπεδάφους οι οποίες κατά τη γνώµη του δεν
θα µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο, τότε ο Εργολάβος
οφείλει να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για να µπορέσει να
επιθεωρήσει τις συνθήκες αυτές. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής και µετά την
επιθεώρηση και έρευνά του, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει, εάν οι συνθήκες
αυτές δεν θα µπορούσαν (µέχρι την Ηµεροµηνία Βάσης) να είχαν προβλεφθεί από ένα
έµπειρο εργολάβο, να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή
να προσδιορίσει:
(α)
(β)

τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το εδάφιο
8.3, και
τα επιπρόσθετα Έξοδα που θα προκύψουν εξαιτίας των συνθηκών αυτών
και τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου,

και να ειδοποιήσει τον Εργολάβο αναλόγως.
Οδοί
Πρόσβασης

4.12

Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του αναφορικά µε την
καταλληλότητα και τη διαθεσιµότητα των οδών πρόσβασης που επιλέγει να
χρησιµοποιεί. Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος (µεταξύ των µερών) για τη συντήρηση
των οδών πρόσβασης. Ο Εργολάβος θα πρέπει να παρέχει οποιεσδήποτε πινακίδες ή
οδηγίες που δυνατόν να θεωρήσει αναγκαίες για την καθοδήγηση του προσωπικού
του, του εργατικού δυναµικού και άλλων. Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει
οποιαδήποτε έγκριση χρειάζεται από τις αρµόδιες αρχές για τη χρήση αυτών των
οδών, πινακίδων και οδηγιών.
Ο Εργοδότης δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε απαιτήσεις δυνατόν να
προκύψουν από τη χρήση, ή άλλως πως, οποιασδήποτε οδού πρόσβασης. Ο
Εργοδότης δεν εγγυείται την καταλληλότητα και διαθεσιµότητα οποιασδήποτε ειδικής
οδού πρόσβασης, και δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε απαίτηση για µη-καταλληλότητα ή
µη-διαθεσιµότητα τέτοιας οδού για συνεχιζόµενη χρήση κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.

Δικαιώµατα
Διάβασης και
Διευκολύνσεις

4.13

Ο Εργολάβος θα βαρύνεται µε όλα τα έξοδα και χρεώσεις για ειδικά ή προσωρινά
δικαιώµατα διάβασης που δυνατόν να του χρειαστεί για πρόσβαση στο Εργοτάξιο. Ο
Εργολάβος οφείλει επίσης να παρέχει, µε δικά του έξοδα, οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες διευκολύνσεις εκτός του Εργοταξίου που θα του χρειαστούν για
σκοπούς του Έργου.

Πρόγραµµα
Εργασίας

4.14

Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη πρόγραµµα
εργασίας, µε πληροφορίες, µέσα στα πλαίσια του χρονικού ορίου που αναφέρεται στο
Παράρτηµα Προσφοράς. Το πρόγραµµα θα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο
Αποπεράτωσης του Έργου και κάθε Τµήµατος (εάν υπάρχουν) και να περιλαµβάνει
τα ακόλουθα:
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(α)

(β)
(γ)
(δ)

(ε)

τη σειρά µε την οποία ο Εργολάβος προτείνει την εκτέλεση του Έργου
(περιλαµβανοµένου του κάθε σταδίου µελέτης, ανάθεσης των συµβάσεων,
εργοστασιακής κατασκευής και παράδοσης προµηθειών στο Εργοτάξιο,
κατασκευής, ανέγερσης, δοκιµών και ελέγχου λειτουργίας, και παράδοσης),
τις εργασίες που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι θα εκτελεστούν σύµφωνα
µε την πρώτη παράγραφο του εδαφίου 4.4,
όλα τα σηµαντικά γεγονότα και δραστηριότητες κατά την ετοιµασία των
Κατασκευαστικών Εγγράφων,
τις περιόδους για τις επιθεωρήσεις προ της κατασκευής βάσει του εδαφίου
5.2 και για οποιεσδήποτε άλλες υποβολές, εγκρίσεις και συναινέσεις που
καθορίζονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη, και
τη σειρά όλων των δοκιµών που προσδιορίζονται στο Συµβόλαιο.

Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, το πρόγραµµα εργασίας θα
πρέπει να ετοιµαστεί χρησιµοποιώντας υφιστάµενες τεχνικές δικτυωτών
γραφηµάτων, και να περιλαµβάνει τις κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών και τους
χρόνους ενωρίτερης έναρξης, βραδύτερης έναρξης, ενωρίτερης λήξης και
βραδύτερης λήξης. Στο πρόγραµµα πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι
απαιτούµενοι χρόνοι για παράδοση του Μηχανικού Εξοπλισµού και των Υλικών και να
παρουσιάζονται λεπτοµέρειες των Μηχανηµάτων Εργολάβου και εργατικού δυναµικού
που προτείνονται από τον Εργολάβο για χρήση στις κυριότερες δραστηριότητες.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα Μηχανήµατα Εργολάβου, πρέπει να παρουσιάζονται το
είδος και τύπος των µηχανηµάτων, ο χώρος εργασίας, η απόδοση και οι αναµενόµενες
παραγωγές του κάθε µηχανήµατος.
Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, το πρόγραµµα εργασίας θα
πρέπει να περιλαµβάνει επίσης λεπτοµερή κατάσταση και σχετικό διάγραµµα της
χρηµατικής ροής στα οποία θα παρουσιάζονται οι προγραµµατισµένες, ανά µήνα,
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 τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη.
Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη, να υποβάλλει εβδοµαδιαίως πρόγραµµα, σύµφωνο µε το πρόγραµµα του
παρόντος εδαφίου µε λεπτοµέρειες για τις εργασίες που θα εκτελέσει την
επερχόµενη εβδοµάδα.
Ο Εργολάβος οφείλει οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη,
να του παρέχει γραπτώς, για ενηµέρωσή του, µια γενική περιγραφή των
διευθετήσεων και µεθόδων που ο ίδιος προτείνει να υιοθετηθούν για την εκτέλεση
του Έργου. Ουδεµία ουσιαστική διαφοροποίηση στο πρόγραµµα εργασίας ή σε αυτές
τις διευθετήσεις και µεθόδους επιτρέπεται να γίνει χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση
του Αντιπροσώπου του Εργοδότη. Εάν δε η πρόοδος του Έργου δεν συνάδει µε το
πρόγραµµα εργασίας, τότε ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να ζητήσει
από τον Εργολάβο να αναθεωρήσει το πρόγραµµα, και να δείξει τις απαραίτητες
διαφοροποιήσεις σε αυτό ώστε να επιτευχθεί η συµπλήρωση του Έργου µέσα στα
πλαίσια του Χρόνου Αποπεράτωσης.
Νοείται ότι η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο δεν
απαλλάσσουν τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει
από το Συµβόλαιο. Νοείται επίσης ότι ο σχολιασµός ή η ρητή ή σιωπηρή αποδοχή
τέτοιων προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σε
ουδεµία περίπτωση θα θεωρείται ότι τα καθιστά µέρος του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά
οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως καθορίζεται σε αυτά.
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Μέχρις ότου ο Εργολάβος να υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη το
πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, στο οποίο να
περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να αφαιρεί ως κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) στο σύνολο των ποσών που προκύπτουν από τις παραγράφους (α)
και (β) του εδαφίου 13.3, µέχρις ότου το ποσό που θα κρατείται µε αυτό τον τρόπο
από τον Εργολάβο φτάσει 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 εργασίας, και νοουµένου ότι
τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από το Χρόνο Έναρξης, το κρατηθέν ποσό
πρέπει να πιστοποιηθεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη 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 στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη
αναθεωρηµένο πρόγραµµα σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή το
όριο των 56 ηµερών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη θα ζητήσει από τον Εργολάβο την αναθεώρηση του προγράµµατος.
Εκθέσεις
Προόδου

4.15

Ο Εργολάβος οφείλει να ετοιµάζει µηνιαίες εκθέσεις προόδου και να τις υποβάλλει
στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σε έξι αντίτυπα. Η πρώτη έκθεση θα καλύπτει την
περίοδο µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού µήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο
έλαβε χώρα η Ηµεροµηνία Έναρξης. Οι επόµενες εκθέσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται επί µηνιαίας βάσεως, καθεµιά εντός 14 ηµερών από την τελευταία
ηµέρα της περιόδου µε την οποία σχετίζεται. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να
συνεχίζεται µέχρις ότου ο Εργολάβος συµπληρώσει όλες τις εργασίες που εκκρεµούν
κατά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής
του Έργου. Η κάθε έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει:
(α)
φωτογραφίες και λεπτοµερείς περιγραφές της προόδου, περιλαµβανοµένου
κάθε σταδίου µελέτης, ανάθεσης των συµβάσεων, εργοστασιακής
κατασκευής και παράδοσης προµηθειών στο Εργοτάξιο, κατασκευής,
ανέγερσης, δοκιµών και ελέγχου λειτουργίας, και παράδοσης,
(β)
πίνακες που να δείχνουν την κατάσταση προόδου των Κατασκευαστικών
Εγγράφων, των παραγγελιών για αγορές, της εργοστασιακής κατασκευής,
και της κατασκευής,
(γ)
για την εργοστασιακή κατασκευή κάθε κύριου αντικειµένου του Μηχανικού
Εξοπλισµού και των Υλικών, το όνοµα του κατασκευαστή, την τοποθεσία
κατασκευής, την πρόοδο επί τοις εκατό, και τις πραγµατικές ή αναµενόµενες
ηµεροµηνίες έναρξης κατασκευής, τις επιθεωρήσεις εκ µέρους του
Εργολάβου, τις δοκιµές και την παράδοση,
(δ)
στοιχεία του προσωπικού και των Μηχανηµάτων Εργολάβου στο Εργοτάξιο,
(ε)
αντίγραφα των εγγράφων διασφάλισης ποιότητας, αποτελέσµατα δοκιµών και
πιστοποιητικά Υλικών,
(στ)
στατιστικές ασφαλείας, περιλαµβανοµένων λεπτοµερειών οποιωνδήποτε
επικίνδυνων συµβάντων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
περιβαλλοντικές πτυχές και υποθέσεις που αφορούν το κοινό, και
(ζ)
συγκρίσεις της πραγµατικής και της προγραµµατιζόµενης προόδου, µε
λεπτοµέρειες της κάθε πτυχής που δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τη
συµπλήρωση σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και τα µέτρα που λαµβάνονται (ή
που θα ληφθούν) για την υπερπήδηση αυτών των πτυχών.
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Μηχανήµατα
Εργολάβου

4.16

Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, ο Εργολάβος οφείλει να
παρέχει όλα τα αναγκαία Μηχανήµατα Εργολάβου για την εκτέλεση και συµπλήρωση
του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό. Όλα τα
Μηχανήµατα Εργολάβου, µε την άφιξή τους στο Εργοτάξιο, θα θεωρείται ότι
προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση του Έργου. Ο Εργολάβος δεν έχει
δικαίωµα να τα αποµακρύνει από το Εργοτάξιο χωρίς τη συναίνεση του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη.

Προφυλάξεις
Ασφάλειας

4.17

Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται µε όλους τους σχετικούς κανονισµούς
ασφαλείας αναφορικά µε τη µελέτη, τις διευθετήσεις πρόσβασης και τις
δραστηριότητες του στο Εργοτάξιο. Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος
ΙΙ, ο Εργολάβος οφείλει, από την έναρξη των εργασιών στο Εργοτάξιο µέχρι την
παραλαβή του Έργου από τον Εργοδότη, να παρέχει:
(α)
περίφραξη, φωτισµό, φύλαξη και επιτήρηση του Έργου, και
(β)
προσωρινές οδούς οχηµάτων, πεζοδρόµια, φύλακες και περίφραξη τα οποία
δυνατόν να είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση και προστασία ιδιοκτητών και
κατόχων γειτονικής γης, του κοινού και άλλων.

Προστασία
Περιβάλλοντος

4.18

Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος (εντός και εκτός του Εργοταξίου) και για τον περιορισµό βλαβών και
ενόχλησης προσώπων και περιουσιών εξαιτίας της ρύπανσης, του θορύβου και άλλων
συνεπειών από τις δραστηριότητες του. Ο Εργολάβος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι
εκποµπές αερίων, τα απορρίµµατα στο έδαφος και τα υγρά απόβλητα του Εργοταξίου,
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συµβολαίου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές
που προσδιορίζονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τις τιµές που επιβάλλονται δια νόµου

Ηλεκτρισµός,
Νερό και
Φυσικό Αέριο

4.19

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις Απαιτήσεις Εργοδότη, ο Εργολάβος
αναλαµβάνει να εξασφαλίζει µε δικό του κίνδυνο και έξοδα τις αναγκαίες παροχές
ηλεκτρισµού, νερού και φυσικού αερίου καθώς και άλλων υπηρεσιών για σκοπούς του
Έργου. Εάν στις Απαιτήσεις Εργοδότη καθορίζεται ότι ο Εργολάβος θα έχει το
δικαίωµα να χρησιµοποιεί για σκοπούς του Έργου τέτοιες παροχές ηλεκτρισµού,
νερού και φυσικού αερίου καθώς και άλλων υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιµες στο
Εργοτάξιο, τότε ο Εργολάβος οφείλει να πληρώνει στον Εργοδότη το κόστος των
υπηρεσιών αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, οι ποσότητες που καταναλώνονται θα
πρέπει να προσδιορίζονται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει
να συµπεριλαµβάνει τα οφειλόµενα ποσά ως αφαιρέσεις στα Πιστοποιητικά
Ενδιάµεσης και Τελικής Πληρωµής. Ο Εργολάβος οφείλει µε δικό του κίνδυνο και
έξοδα, να παρέχει οποιαδήποτε αναγκαία µηχανήµατα για τον προσδιορισµό αυτό και
για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Μηχανήµατα
και Υλικά
Παρεχόµενα
από τον
Εργοδότη

4.20

Ο Εργοδότης αναλαµβάνει να παρέχει τα µηχανήµατα και υλικά (εάν υπάρχουν)
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που δίνονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη. Ο Εργοδότης
οφείλει, µε δικό του κίνδυνο και έξοδα, να µεταφέρει αυτά τα µηχανήµατα και υλικά
στον Εργολάβο, στο χρόνο και στο χώρο που καθορίζονται στο Συµβόλαιο.
Ο Εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί οπτικώς τα µηχανήµατα και υλικά µόλις
παραδοθούν σ’ αυτό το χώρο, και οφείλει να ειδοποιεί τον Εργοδότη και τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για οποιεσδήποτε ελλείψεις, ελαττώµατα και
παραλείψεις. Στη συνέχεια, είτε ο Εργοδότης θα πρέπει να αποκαταστήσει άµεσα
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οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωµα ή παράλειψη, είτε ο Εργολάβος (εάν ο Εργολάβος και
ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη συµφωνήσουν προς τούτο) θα πραγµατοποιήσει την
αποκατάσταση υπό µορφή Τροποποίησης. Μετά από οπτική επιθεώρηση, τα
µηχανήµατα και τα υλικά αυτά θα περιέλθουν στη φροντίδα, την επίβλεψη και τον
έλεγχο του Εργολάβου. Οι υποχρεώσεις του Εργολάβου για επιθεώρηση, φροντίδα,
επίβλεψη και έλεγχο δεν απαλλάσσουν τον Εργοδότη από την ευθύνη για οποιαδήποτε
έλλειψη, ελάττωµα ή παράλειψη που δεν είχε εντοπιστεί.
Ο Εργοδότης αναλαµβάνει επίσης να λειτουργεί τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες, διευθετήσεις και χρεώσεις που προσδιορίζονται στις
Απαιτήσεις Εργοδότη. Ο Εργολάβος οφείλει να πληρώνει στον Εργοδότη τις χρεώσεις
αυτές. Τα οφειλόµενα ποσά θα καθορίζονται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη και
θα περιλαµβάνονται ως αφαιρέσεις στα Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης και Τελικής
Πληρωµής.
Διατήρηση
Καθαρού
Εργοταξίου

4.21

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί το
Εργοτάξιο καθαρό και απαλλαγµένο από άχρηστα αντικείµενα και εµπόδια και να
αποθηκεύει και να αποµακρύνει οποιαδήποτε Μηχανήµατα Εργολάβου ή πλεονάζοντα
υλικά. Ο Εργολάβος οφείλει να καθαρίζει και να αποµακρύνει οποιαδήποτε
γκρεµίσµατα, σκύβαλα ή Προσωρινά Έργα τα οποία δεν απαιτούνται πλέον.
Με την έκδοση του κάθε Πιστοποιητικού Παραλαβής, ο Εργολάβος οφείλει να
καθαρίζει και να αποµακρύνει από το µέρος εκείνο του Εργοταξίου και του Έργου για
το οποίο εκδίδεται το Πιστοποιητικό Παραλαβής, όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου,
τυχόν πλεονάζοντα υλικά, γκρεµίσµατα, σκύβαλα και Προσωρινά Έργα. Ο Εργολάβος
οφείλει να παραδίδει το µέρος εκείνο του Εργοταξίου και του Έργου σε καθαρή και
ασφαλή κατάσταση προς ικανοποίηση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη. Νοείται ότι ο
Εργολάβος έχει δικαίωµα να διατηρεί στο Εργοτάξιο µέχρι τη λήξη της Περιόδου
Συµβολαίου, εκείνα τα Μηχανήµατα Εργολάβου, Υλικά, και Προσωρινά Έργα τα οποία
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να αποµακρύνει εντός 28 ηµερών από την έκδοση του
Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, τυχόν εναποµείναντα Μηχανήµατα Εργολάβου,
πλεονάζοντα υλικά, γκρεµίσµατα, σκύβαλα και Προσωρινά Έργα, τότε ο Εργοδότης
έχει δικαίωµα να πωλήσει ή µε άλλο τρόπο να αποµακρύνει αυτά τα αντικείµενα. Ο
Εργοδότης έχει το δικαίωµα να κρατήσει, από την πώληση αυτών των αντικειµένων,
ποσό που θα καλύπτει τα έξοδα που προέκυψαν αναφορικά µε την πώληση ή την
αποµάκρυνση, και για την αποκατάσταση του Εργοταξίου. Τυχόν υπόλοιπο ποσό των
εισπράξεων πρέπει να πληρωθεί στον Εργολάβο. Εάν οι εισπράξεις της πώλησης δεν
αρκούν για την κάλυψη των εξόδων του Εργοδότη, τότε το υπόλοιπο που εκκρεµεί θα
πρέπει να δοθεί στον Εργοδότη από τον Εργολάβο.

Ασφάλεια
Εργοταξίου

4.22

Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ:
(α)
ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος µέχρι την έκδοση του κάθε
Πιστοποιητικού Παραλαβής για να κρατεί έξω από το Εργοτάξιο µη
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, και
(β)
τα πρόσωπα µε εξουσιοδότηση πρέπει να περιορίζονται στους
εργοδοτουµένους
του
Εργολάβου,
στους
εργοδοτουµένους
των
Υπεργολάβων του και σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδότηση από τον
Εργοδότη ή τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη.
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Εργασίες του
Εργολάβου στο
Εργοτάξιο

4.23

Ο Εργολάβος οφείλει να περιορίσει τις δραστηριότητες του στο Εργοτάξιο, και σε
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες περιοχές που δυνατόν να παρέχονται από τον Εργολάβο
και έχουν συµφωνηθεί µε τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη ως περιοχές εργασίας. Ο
Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα ώστε να κρατεί το
προσωπικό και τον εξοπλισµό του εντός του Εργοταξίου και εντός αυτών των
επιπρόσθετων περιοχών, και ώστε να εµποδίζει και να απαγορεύει σε αυτούς από το
να επεµβαίνουν σε γειτονική γη.

Αρχαιότητες

4.24

Όλα τα απολιθώµατα, νοµίσµατα, αντικείµενα αξίας ή αρχαιότητες, καθώς και
έγγραφα και άλλα κατάλοιπα ή αντικείµενα γεωλογικού και αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος που ανακαλύπτονται στο Εργοτάξιο, θα ανήκουν (όσον αφορά τα µέρη)
στον Εργοδότη. Ο Εργολάβος θα πρέπει να λαµβάνει εύλογα προληπτικά µέτρα για να
αποτρέπει το προσωπικό του, τους εργαζόµενους ή άλλα πρόσωπα από το να
µετακινούν ή να προκαλούν ζηµιά σε τέτοια αντικείµενα. Ο Εργολάβος οφείλει,
αµέσως µόλις ανακαλύψει τέτοια αντικείµενα, να ενηµερώσει τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη, ο οποίος θα εκδώσει οδηγίες για χειρισµό της κατάστασης.
Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή Έξοδα ακολουθώντας αυτές τις
οδηγίες του Αντιπροσώπου του Εργοδότη, και εάν αυτή η καθυστέρηση και/ή Έξοδα
δεν θα µπορούσαν να προβλεφθούν (κατά την Ηµεροµηνία Βάσης) από ένα έµπειρο
εργολάβο, τότε ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη,
µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής, ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5 ώστε
να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει:
(α)
τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το εδάφιο
8.3, και
(β)
τα Έξοδα αυτά, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου,
και να ειδοποιήσει τον Εργολάβο αναλόγως.

Προνόµια
λατοµείων

4.25

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

Εναπόθεση
υλικών

4.26

Πριν την εναπόθεση οποιωνδήποτε υλικών, σκυβάλων, παραπηγµάτων ή
Προσωρινών Έργων παντός είδους σε κρατική ή ιδιωτική γη ο Εργολάβος οφείλει να
εξασφαλίζει και παρουσιάζει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη 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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5. Μελέτη
Γενικές
Υποχρεώσεις

5.1

Ο Εργολάβος οφείλει να διεξάγει, και θα είναι υπεύθυνος, για τη µελέτη του Έργου.
Η µελέτη θα πρέπει να ετοιµάζεται από προσοντούχους µελετητές οι οποίοι να είναι
µηχανικοί ή άλλοι επαγγελµατίες που να πληρούν τα κριτήρια (εάν υπάρχουν) που
αναφέρονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη και στα άλλα έγγραφα του Συµβολαίου. Για
κάθε µέρος του Έργου, θα πρέπει να λαµβάνεται προηγουµένως η συναίνεση του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη αναφορικά µε το µελετητή ή τον Υπεργολάβο µελετητή,
εάν αυτοί δεν κατονοµάζονται στο Συµβόλαιο. Ουδεµία πρόνοια του Συµβολαίου θα
δηµιουργεί οποιαδήποτε συµβατική σχέση ή επαγγελµατική υποχρέωση µεταξύ
οποιουδήποτε µελετητή, ή Υπεργολάβου µελετητή, και του Εργοδότη.
Ο Εργολάβος θεωρεί τον εαυτό του, τους µελετητές και τους Υπεργολάβους
µελετητές ως έχοντες την εµπειρία και τις ικανότητες που είναι απαραίτητα για τη
µελέτη. Ο Εργολάβος αναλαµβάνει δέσµευση ότι οι µελετητές θα είναι διαθέσιµοι να
παρευρίσκονται σε συζητήσεις µε τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σε κάθε εύλογο
χρόνο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συµβολαίου.
Νοείται ότι στους παρόντες Όρους ο όρος «µελετώ» (ως απόδοση του αγγλικού όρου
«design») χρησιµοποιείται µε την ευρεία έννοια και περιλαµβάνει τόσο την εκπόνηση
της µελέτης όσο και την κατάρτιση των σχεδίων. Οι όροι «µελέτη» και «µελετητής»
ερµηνεύονται ανάλογα.

Κατασκευαστικά Έγγραφα

5.2

Ο Εργολάβος οφείλει να ετοιµάζει Κατασκευαστικά Έγγραφα σε επαρκή λεπτοµέρεια
ώστε να ικανοποιεί όλες τις εγκρίσεις από ρυθµιστικές αρχές, ώστε να παρέχει τους
προµηθευτές και το προσωπικό που θα εκτελεί κατασκευαστικές εργασίες µε
επαρκείς οδηγίες για την εκτέλεση του Έργου, και ώστε να περιγράφει τη λειτουργία
του συµπληρωµένου Έργου. Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα έχει το δικαίωµα να
εξετάζει και να επιθεωρεί την προετοιµασία των Κατασκευαστικών Εγγράφων,
οπουδήποτε και εάν αυτά ετοιµάζονται.
Καθένα από τα Κατασκευαστικά Έγγραφα θα πρέπει, όποτε θεωρείται έτοιµο για
χρήση, να υποβάλλεται στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για επιθεώρηση προ της
κατασκευής. Σ’ αυτό το εδάφιο, «περίοδος επιθεώρησης» σηµαίνει την περίοδο που
απαιτείται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, η οποία (εκτός και εάν αναφέρεται
διαφορετικά στις Απαιτήσεις Εργοδότη) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 28 ηµέρες,
υπολογιζόµενες από την ηµεροµηνία που ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη λαµβάνει ένα
Κατασκευαστικό Έγγραφο και την ειδοποίηση του Εργολάβου ότι αυτό θεωρείται
έτοιµο, τόσο για επιθεώρηση προ της κατασκευής σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, όσο
και για χρήση. Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, εντός αυτής της περιόδου
επιθεώρησης, ειδοποιήσει τον Εργολάβο ότι το Κατασκευαστικό Έγγραφο δεν
ανταποκρίνεται (στο βαθµό που δηλώνεται) µε τις Απαιτήσεις Εργοδότη, αυτό θα
πρέπει να διορθωθεί, να επαναϋποβληθεί και να επιθεωρηθεί σύµφωνα µε το παρόν
εδάφιο, µε έξοδα του Εργολάβου.
Για κάθε µέρος του Έργου, και εκτός στο βαθµό που η προηγουµένη συναίνεση του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί:
(α)
η κατασκευή δεν θα πρέπει να ξεκινήσει πριν από τη λήξη των περιόδων
επιθεώρησης για τα Κατασκευαστικά Έγγραφα που σχετίζονται µε τη µελέτη
και την κατασκευή αυτού του µέρους,
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(β)
(γ)

η κατασκευή θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα Κατασκευαστικά Έγγραφα,
και
εάν ο Εργολάβος επιθυµεί να αλλάξει οποιοδήποτε σχέδιο ή έγγραφο το
οποίο είχε προηγουµένως υποβληθεί για τέτοια επιθεώρηση προ της
κατασκευής, τότε οφείλει να ειδοποιεί αµέσως τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη, και εν συνεχεία να υποβάλλει το αναθεωρηµένο σχέδιο ή έγγραφο
στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για επιθεώρηση προ της κατασκευής.

Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δώσει οδηγία ότι επιπλέον Κατασκευαστικά
Έγγραφα είναι αναγκαία για την εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος θα πρέπει µε τη
λήψη των οδηγιών αυτών να ετοιµάσει τέτοια Κατασκευαστικά Έγγραφα.
Λάθη, παραλήψεις, αµφιλεγόµενα σηµεία, ασάφειες, ανεπάρκειες και άλλα ελαττώµατα
θα πρέπει να διορθώνονται από τον Εργολάβο µε δικά του έξοδα.
Δέσµευση
Εργολάβου

5.3

Ο Εργολάβος αναλαµβάνει δέσµευση ότι, εάν είναι νοµικά και φυσικά εφικτό, η
µελέτη, τα Κατασκευαστικά Έγγραφα, η εκτέλεση και το συµπληρωµένο Έργο, θα
συµφωνούν µε τα ακόλουθα, µε σειρά προτεραιότητας:
(α)
τη νοµοθεσία της Χώρας, και
(β)
τα έγγραφα που αποτελούν το Συµβόλαιο, όπως άλλαξαν ή
διαφοροποιήθηκαν από τις Τροποποιήσεις.

Τεχνικά
Πρότυπα και
Κανονισµοί

5.4

Η µελέτη, τα Κατασκευαστικά Έγγραφα, η εκτέλεση και το συµπληρωµένο Έργο, θα
πρέπει να συνάδουν µε τα πρότυπα µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
τεχνικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη, και εκτός εάν
στις Απαιτήσεις Εργοδότη καθορίζεται διαφορετικά, να συνάδουν επίσης (τηρουµένης
πάντοτε της υποχρέωσης για εφαρµογή των διά νόµου υποχρεωτικών ελάχιστων
προτύπων) µε τα πιο κάτω:
(α)
κατά σειρά προτεραιότητας, µε τα εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά
ευρωπαϊκών προτύπων, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τα διεθνή
πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που εκπονούνται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, µε τα
εθνικά πρότυπα, τις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή τις εθνικές τεχνικές
προδιαγραφές στον τοµέα της µελέτης, του υπολογισµού και της εκτέλεσης
των έργων και της χρησιµοποίησης των προϊόντων• Νοείται ότι η αναφορά σε
«εθνικό» σηµαίνει «της Χώρας», και
(γ)
µε τα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην
Πρόταση Εργολάβου και στους Καταλόγους Εργολάβου, στο βαθµό που αυτά
δεν συγκρούονται µε τις Απαιτήσεις Εργοδότη.
Οι αναφορές στο Συµβόλαιο σε τέτοιες προδιαγραφές, πρότυπα, και άλλα θέµατα, θα
πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές στην έκδοση που ισχύει κατά την Ηµεροµηνία
Βάσης, εκτός και εάν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. Εάν αλλάξουν ουσιαστικώς ή εάν
νέες εθνικές προδιαγραφές, τεχνικά πρότυπα ή κανονισµοί τεθούν σε ισχύ µετά την
Ηµεροµηνία Βάσης, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη προτάσεις για συµµόρφωση. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη προσδιορίσει ότι αυτές οι προτάσεις αποτελούν Τροποποίηση, τότε θα
οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία Τροποποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 14..
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Δείγµατα

5.5

Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει τα ακόλουθα δείγµατα και σχετικές πληροφορίες
στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για επιθεώρηση προ της κατασκευής σύµφωνα µε
τη διαδικασία για τα Κατασκευαστικά Έγγραφα που περιγράφεται στο εδάφιο 5.2:
(α)
τα τυπικά δείγµατα Υλικών από τον κατασκευαστή,
(β)
δείγµατα (εάν υπάρχουν) που καθορίζονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη, και
(γ)
επιπρόσθετα δείγµατα που ζητούνται µε οδηγία από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη σύµφωνα µε το άρθρο 14.
Το κάθε δείγµα θα πρέπει να φέρει σήµανση σχετική µε την προέλευση και το σκοπό
για τον οποίο προορίζεται να εκπληρώσει στο Έργο.

Αποτυπωτικά
Σχέδια
(«as built
drawings»)

5.6

Ο Εργολάβος οφείλει να ετοιµάζει, και να διατηρεί επικαιροποιηµένη, µια πλήρη σειρά
αρχείου της εκτέλεσης του Έργου «όπως κατασκευάστηκε», στο οποίο να
παρουσιάζονται οι ακριβείς τοποθεσίες, µεγέθη και λεπτοµέρειες των εργασιών
«όπως κατασκευάστηκαν», µε παραποµπές σε σχετικές προδιαγραφές και φύλλα
δεδοµένων. Το αρχείο αυτό θα τηρείται στο Εργοτάξιο και θα χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου. Δύο αντίγραφα του αρχείου
θα πρέπει να υποβάλλονται στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη πριν από την έναρξη
των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση.
Επιπλέον, ο Εργολάβος οφείλει να ετοιµάζει και να υποβάλλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη «αποτυπωτικά σχέδια» του Έργου, στα οποία θα παρουσιάζεται το Έργο
όπως έχει εκτελεστεί. Τα σχέδια θα πρέπει να ετοιµάζονται καθώς το Έργο
προχωρεί, και να υποβάλλονται στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για εκ µέρους του
επιθεώρηση. Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει τη συναίνεση του Αντιπροσώπου
του Εργοδότη αναφορικά µε το µέγεθός των σχεδίων, το σύστηµα αναφοράς, και
άλλες συναφείς λεπτοµέρειες.
Πριν την έκδοση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Παραλαβής, ο Εργολάβος οφείλει να
υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη ένα αντίγραφο των σχεδίων σε διαφανές
χαρτί, ένα πρωτότυπο των σχεδίων σε πλήρες µέγεθος και έξι τυπωµένα αντίγραφα
των σχετικών «αποτυπωτικών σχεδίων», καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον
Κατασκευαστικά Έγγραφα που καθορίζονται στις Απαιτήσεις Εργοδότη. Το Έργο δεν
θα πρέπει να θεωρείται συµπληρωµένο για σκοπούς παραλαβής σύµφωνα µε το
εδάφιο 10.1 έως ότου τα έγγραφα αυτά υποβληθούν στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη.

Εγχειρίδια
Λειτουργίας
και
Συντήρησης

5.7

Πριν την έναρξη των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση, ο Εργολάβος οφείλει να
ετοιµάσει και υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη εγχειρίδια λειτουργίας και
συντήρησης, σύµφωνα µε τις Απαιτήσεις Εργοδότη, µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε ο
Εργοδότης να είναι σε θέση να λειτουργεί, να συντηρεί, να αποσυναρµολογεί, να
επανασυναρµολογεί, να προσαρµόζει και να επιδιορθώνει το Έργο. Το Έργο δεν θα
θεωρείται συµπληρωµένο για σκοπούς παραλαβής σύµφωνα µε εδάφιο 10.1 έως ότου
αυτά τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης υποβληθούν στον Αντιπρόσωπου του
Εργοδότη.

Λάθη από τον
Εργολάβο

5.8

Εάν εντοπιστούν λάθη στα Κατασκευαστικά Έγγραφα, τότε αυτά καθώς και το Έργο
πρέπει να διορθώνονται µε έξοδα του Εργολάβου.

Δικαιώµατα
Ευρεσιτεχνίας

5.9

Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη έναντι κάθε
απαίτησης για παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών
σηµάτων ή ονοµάτων, δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή άλλων κατοχυρωµένων
δικαιωµάτων, εάν:
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(α)
(β)

(γ)

(δ)

η απαίτηση ή η δικαστική αγωγή προκύπτει από τη µελέτη, την κατασκευή ή
τη χρήση του Έργου,
η παραβίαση (ή η κατηγορία για παραβίαση) δεν ήταν αποτέλεσµα χρήσης
τµήµατος (ή όλου) του Έργου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που
δηλώνονται ή που ευλόγως συµπεραίνονται από το Συµβόλαιο,
η παραβίαση (ή κατηγορία για παραβίαση) δεν ήταν αποτέλεσµα χρήσης
τµήµατος (ή όλου) του Έργου σε συσχέτιση ή σε συνδυασµό µε οτιδήποτε
που δεν παρασχέθηκε από τον Εργολάβο, εκτός και εάν τέτοια συσχέτιση ή
συνδυασµός είχαν αναφερθεί στον Εργολάβο πριν την Ηµεροµηνία Βάσης ή
αναφέρονται στο Συµβόλαιο, και
η παραβίαση (ή κατηγορία για παραβίαση) δεν ήταν αναπόφευκτο
αποτέλεσµα της συµµόρφωσης του Εργολάβου µε τις Απαιτήσεις Εργοδότη.

Ο Εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιείται άµεσα για κάθε απαίτηση που γίνεται
εναντίον του Εργοδότη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, µε
δικά του έξοδα, να διεξάγει διαπραγµατεύσεις για διακανονισµό των απαιτήσεων, και
τη δικαστική διαδικασία ή διαιτησία που ενδεχοµένως να προκύψει από τέτοια
απαίτηση. Ο Εργοδότης ή ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δεν πρέπει να προβούν σε
οποιαδήποτε παραδοχή που θα µπορούσε να είναι επιβλαβής για τον Εργολάβο, εκτός
εάν ο Εργολάβος παρέλειψε να αναλάβει τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, της
δικαστικής διαδικασίας ή της διαιτησίας µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα αφότου
του ζητήθηκε κάτι τέτοιο.
Εκτός στο βαθµό που ο Εργοδότης θα συµφωνήσει διαφορετικά, ο Εργολάβος δεν
πρέπει να προβεί οποιαδήποτε παραδοχή που θα µπορούσε να είναι επιβλαβής για
τον Εργοδότη, έως ότου ο Εργολάβος δώσει στον Εργοδότη τέτοια εύλογη εγγύηση
όπως ο Εργοδότης ενδεχοµένως να ζητήσει. Η εγγύηση πρέπει να είναι για ποσό που
αποτελεί εκτίµηση της αποζηµίωσης, των βλαβών, χρεώσεων και εξόδων για τα
οποία ο Εργοδότης ενδεχοµένως να καταστεί υπεύθυνος, και για τα οποία θα
εφαρµόζεται η παρεχόµενη σε αυτόν κάλυψη και εξασφάλιση σύµφωνα µε το παρόν
εδάφιο.
Ο Εργοδότης οφείλει, µετά από αίτηση και µε έξοδα του Εργολάβου, να τον βοηθήσει
να προσβάλει οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση ή αγωγή. Σε αυτή την περίπτωση, ο
Εργοδότης θα πρέπει να πληρωθεί πίσω όλα τα εύλογα έξοδα που θα έχει
επιβαρυνθεί.
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6. Προσωπικό και Εργατικά Θέµατα
Εργοδότηση
Προσωπικού
και Εργατών

6.1

Ο Εργολάβος οφείλει να κάνει τις δικές του διευθετήσεις για την εργοδότηση 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 Δηµοκρατία 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 του άρθρου 15.

Ηµεροµίσθια
και Συνθήκες
Εργασίας

6.2

Ο Εργολάβος οφείλει να πληρώνει ηµεροµίσθια, και να παρέχει συνθήκες εργασίας,
που να µην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα καθιερωµένα στο εµπόριο ή τη βιοµηχανία
όπου διεξάγεται η εργασία. Εάν τέτοια καθιερωµένα ηµεροµίσθια και συνθήκες δεν
εφαρµόζονται, ο Εργολάβος οφείλει να πληρώνει ηµεροµίσθια και να παρέχει
συνθήκες εργασίας που να µην είναι λιγότερο ευνοϊκά του γενικού επιπέδου
ηµεροµισθίων και συνθηκών που παρέχονται από εργοδότες των οποίων το εµπόριο ή
η βιοµηχανία είναι παρόµοια µε εκείνη του Εργολάβου.

Πρόσωπα στην
Υπηρεσία
Άλλων

6.3

Ο Εργολάβος δεν θα πρέπει να προσλαµβάνει, ούτε και να προσπαθεί να προσλάβει,
προσωπικό και εργάτες που βρίσκονται στην υπηρεσία του Εργοδότη ή του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη.

Εργατική
Νοµοθεσία

6.4

Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται µε όλους τους σχετικούς εργατικούς νόµους
που αφορούν τους εργοδοτουµένους του, και οφείλει να πληρώνει δεόντως και να
τους παρέχει όλα τα νόµιµα δικαιώµατά τους. Ο Εργολάβος οφείλει να απαιτεί από
όλους τους εργοδοτουµένους του υπακοή προς όλους τους νόµους και κανονισµούς
που αφορούν την ασφάλεια στην εργασία.
Χωρίς περιορισµό της γενικότητας της προηγούµενης παραγράφου, ο Εργολάβος
οφείλει να συµµορφώνεται σε ό,τι αφορά τους εργοδοτουµένους του,
περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων του, µε τους Πρότυπους
Κανόνες αναφορικά µε εργατικά ζητήµατα σε Κυβερνητικά και άλλα Δηµόσια
Συµβόλαια που δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της Δηµοκρατίας 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 µή συµµόρφωση
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του ίδιου 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 τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη 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 οφειλόµενων
ηµεροµισθίων,
(γ)
δεν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή οποιωνδήποτε 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.
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να 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.
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.
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Εργατικά
Ταµεία

6.5

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 Δυναµικού, 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.
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 στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη απόδειξη πληρωµής
εισφορών (Πιστοποιητικό Εισφορών και Τέλους) για εξόφληση των υποχρεώσεων του
προς τα πιο πάνω Ταµεία.

Ωράριο
Εργασίας

6.6

Ουδεµία εργασία επιτρέπεται να διεξάγεται στο Εργοτάξιο εκτός του κανονικού
ωραρίου εργασίας που δηλώνεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, ή κατά τις ηµέρες
εκείνες που θεωρούνται για τη Χώρα επίσηµες αργίες, εκτός εάν:
(α)
αυτό προβλέπεται από το Συµβόλαιο,
(β)
η εργασία είναι αναπόφευκτη, ή απαραίτητη για τη διάσωση ζωής ή
περιουσίας ή για την ασφάλεια του Έργου, στην οποία περίπτωση ο
Εργολάβος οφείλει να ενηµερώσει αµέσως τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη,
ή
(γ)
ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη παραχωρήσει τη συναίνεσή του.

Διευκολύνσεις
για
Προσωπικό
και Εργάτες

6.7

Εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, ο Εργολάβος οφείλει να
παρέχει και να συντηρεί την αναγκαία στέγαση και διευκολύνσεις πρόνοιας για το
προσωπικό και τους εργάτες του (και εκείνων των Υπεργολάβων του). Ο Εργολάβος
οφείλει επίσης να παρέχει τις διευκολύνσεις που προσδιορίζονται στις Απαιτήσεις
Εργοδότη, για το προσωπικό του Εργοδότη και του Αντιπρόσωπου του Εργοδότη. Ο
Εργολάβος δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε κανένα εργοδοτούµενό του να διατηρήσει
προσωρινό ή µόνιµο ενδιαίτηµα στους χώρους που αποτελούν µέρος του Έργου.
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Ασφάλεια και
Υγεία

6.8

Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα και προφυλάξεις για να διασφαλίσει
την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των εργατών του. Ο Εργολάβος
οφείλει, σε συνεργασία µε και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών υγείας,
να διασφαλίσει ότι υπάρχουν διαθέσιµες επί συνεχούς βάσεως, στους χώρους
διαµονής και στο Εργοτάξιο διευκολύνσεις πρώτων βοηθειών και ότι έχουν γίνει οι
αναγκαίες διευθετήσεις για όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις πρόνοιας και υγιεινής
και για την πρόληψη επιδηµιών. Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί αρχείο και να
συντάσσει αναφορές σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια και την ευηµερία των
προσώπων, και τις βλάβες σε περιουσία, όπως ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
δυνατόν εύλογα να το απαιτήσει. Ο Εργολάβος οφείλει να αναφέρει στον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη 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 τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
Χωρίς επηρεασµό των προνοιών των επόµενων παραγράφων του παρόντος εδαφίου,
ο Εργολάβος οφείλει να διορίζει ένα µέλος του προσωπικού του στο Εργοτάξιο ως
υπεύθυνο για τη διατήρηση της ασφάλειας και την προστασία από ατυχήµατα του
προσωπικού στο Εργοτάξιο. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει τα προσόντα γι’
αυτή τη δουλειά και να έχει την εξουσία να εκδίδει οδηγίες και να λαµβάνει
προστατευτικά µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. Ο Εργολάβος οφείλει να στέλνει
στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη λεπτοµέρειες για τυχόν ατυχήµατα το συντοµότερο
δυνατόν µετά που αυτά θα συµβούν.
Κατά τη διάρκεια µελέτης και εκτέλεσης του Έργου και κατά την εκτέλεση των
εργασιών και δραστηριοτήτων του που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12, ο
Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του που
απορρέουν από τα εδάφια 4.17, 4.18 και 4.22, να λαµβάνει όλα τα µέτρα για
προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων του, των εργοδοτουµένων των
Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες,
περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων του Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου
εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε νοµοτύπως
συσταθείσας αρµόδιας αρχής, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση τις πρόνοιες του
Συµβολαίου, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Αντιπρόσωπου του Εργοδότη
και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόµων του 1996 έως 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)
κατά τη µελέτη του Έργου:
(i)
να λαµβάνει υπόψη τις γενικές αρχές πρόληψης που σχετίζονται µε
θέµατα ασφάλειας και υγείας σύµφωνα, µεταξύ άλλων, µε τις
πρόνοιες των νόµων και κανονισµών που αναφέρονται πιο πάνω,
κατά τα διάφορα στάδια µελέτης και προετοιµασίας της εκτέλεσης
των εργασιών, όπως για παράδειγµα:
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όταν λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε αρχιτεκτονικά,
τεχνικά και/ή οργανωτικά θέµατα, ώστε να καθοριστούν τα
διάφορα στάδια εργασιών που θα εκτελεστούν παράλληλα ή
σε σειρά, και
• όταν υπολογίζονται οι απαιτούµενοι χρόνοι για συµπλήρωση
των διαφόρων εργασιών,
να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 1 – στάδιο
µελέτης), κατά την έννοια των περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)
Κανονισµών του 2002, και να το υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη ως µέρος των Κατασκευαστικών Εγγράφων. 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 νοµοτύπως
συσταθείσας αρµόδιας αρχής, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση
τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση
µη υποβολής του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για
την αναστολή όλων των εργασιών στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα
µε το εδάφιο 8.7,
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 εκπόνηση
της µελέτης του έργου», κατά την έννοια των ίδιων Κανονισµών, και
να λαµβάνει υπόψη τα περιεχόµενα του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας κατά την ετοιµασία του προγράµµατος εργασίας του εδαφίου
4.14.
•

(ii)

(iii)

(iv)

(β)

κατά την εκτέλεση του Έργου:
(i)
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 στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη 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 νοµοτύπως συσταθείσας αρµόδιας
αρχής, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση τις πρόνοιες του
Συµβολαίου. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση µη υποβολής του
Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη έχει δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή όλων
των εργασιών στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε το εδάφιο 8.7,
(ii)
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
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Κανονισµούς, θα εκτείνονται και στους εργοδοτουµένους των
Υπεργολάβων, καθώς και στους εργοδοτουµένους του Εργοδότη,
οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη,
και οποιασδήποτε νοµοτύπως συσταθείσας αρµόδιας αρχής,
εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση τις πρόνοιες του Συµβολαίου,
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,
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,
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, και
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.

Επίβλεψη
Εργολάβου

6.9

Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει την απαραίτητη επίβλεψη κατά τη διάρκεια της
µελέτης και της εκτέλεσης του Έργου, κατά την εκτέλεση των εργασιών και
δραστηριοτήτων που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12, και για όσο καιρό ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την πλήρη εκτέλεση
των υποχρεώσεων του Εργολάβου σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Η επίβλεψη αυτή
πρέπει να γίνεται από επαρκή αριθµό προσώπων τα οποία θα έχουν επαρκή γνώση
σχετικά µε τις εργασίες που διεξάγονται (περιλαµβανοµένων και των απαιτούµενων
µεθόδων και τεχνικών, των κινδύνων που πιθανόν να προκύψουν, και των µεθόδων
αποφυγής ατυχηµάτων) για την ικανοποιητική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου.

Προσωπικό
Εργολάβου

6.10

Ο Εργολάβος οφείλει να εργοδοτεί (ή να συµβάλλει στο να εργοδοτηθούν) µόνο
πρόσωπα τα οποία θα είναι προσεκτικά και που θα έχουν την κατάλληλη κατάρτιση,
ικανότητες και εµπειρία για τη θέση ή την εργασία που τους ανατίθεται. Ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Εργολάβο να
αποµακρύνει (ή να συµβάλει στο να αποµακρυνθεί) οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται
στο Εργοτάξιο ή στο Έργο, περιλαµβανοµένου του Αντιπροσώπου του Εργολάβου, το
οποίο κατά τη γνώµη του Αντιπροσώπου του Εργοδότη:
(α)
επιµένει σε ανάρµοστη ή κακή συµπεριφορά,
(β)
δείχνει ανικανότητα και αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
(γ)
παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε πρόνοια του Συµβολαίου, ή
(δ)
επιµένει να επιδεικνύει συµπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την
υγεία ή την προστασία του περιβάλλοντος.
Εάν απαιτείται, ο Εργολάβος οφείλει στη συνέχεια να διορίσει (ή να συµβάλει στο να
διοριστεί) κατάλληλο πρόσωπο ως αντικαταστάτης.
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Κατάλογος
εργοδοτουµένων και
Μηχανηµάτων
Εργολάβου

6.11

Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί µητρώο όλων των εργοδοτουµένων του,
περιλαµβανοµένων και των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων του, στο οποίο θα
δεικνύονται και τα ηµεροµίσθια και ώρες εργασίας του κάθε εργοδοτουµένου. Το
µητρώο πρέπει να ετοιµάζεται σε εβδοµαδιαία βάση και να υποβάλλεται στον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη κάθε µήνα, στη µορφή (ηλεκτρονικά ή έντυπα) και στον
τύπο που θα καθορίσει ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, µε αντίγραφο στο Τµήµα
Εργασίας, στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και σε οποιοδήποτε άλλο Τµήµα εύλογα καθορίσει ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη.
Τηρουµένων των αναλογιών, πρέπει να τηρείται επίσης µητρώο Μηχανηµάτων
Εργολάβου.
Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση του
αυτή, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη 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 τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για πληρωµή στον Εργολάβο. Σε
διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης
ποινικής ρήτρας.

Απρεπής
Συµπεριφορά

6.12

Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει συνεχώς κάθε εύλογο µέτρο προφύλαξης για την
παρεµπόδιση οποιασδήποτε παράνοµης, ταραχώδους ή απρεπούς συµπεριφοράς από
ή ανάµεσα στο προσωπικό και τους εργάτες του, και για τη διαφύλαξη της ηρεµίας και
την προστασία από τέτοια συµπεριφορά των προσώπων και περιουσιών στην περιοχή
του Έργου.
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7. Μηχανικός Εξοπλισµός, Υλικά και Τεχνουργία
Τρόπος
Εκτέλεσης

7.1

Όλος ο Μηχανικός Εξοπλισµός και τα Υλικά που παρέχονται πρέπει να
κατασκευάζονται, και όλη η εργασία θα πρέπει να εκτελείται, µε τον τρόπο που
καθορίζεται στο Συµβόλαιο. Όπου η τρόπος κατασκευής και εκτέλεσης δεν
καθορίζονται στο Συµβόλαιο, η εργασία θα πρέπει να εκτελείται µε κατάλληλο,
προσεκτικό και επιδέξιο τρόπο, σε κατάλληλα εξοπλισµένες εγκαταστάσεις και µε
ακίνδυνα Υλικά και σύµφωνα µε αναγνωρισµένους κανόνες καλής πρακτικής.

Παράδοση στο
Εργοτάξιο

7.2

Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, τη µεταφορά, παραλαβή,
εκφόρτωση και ασφαλή φύλαξη όλου του Μηχανικού Εξοπλισµού, Υλικών,
Μηχανηµάτων Εργολάβου και άλλων αντικειµένων που απαιτούνται για τη
συµπλήρωση του Έργου.

Επιθεώρηση

7.3

Ο Εργοδότης και ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα έχουν δικαίωµα, κατά τη
διάρκεια της κατασκευής, εργοστασιακής δηµιουργίας και προετοιµασίας σε
οποιοδήποτε µέρος όπου διεξάγονται εργασίες, να επιθεωρούν, να εξετάζουν και να
κάνουν δοκιµές στα υλικά και την τεχνουργία, και να ελέγχουν την πρόοδο που
σηµειώνεται κατά τη κατασκευή, κάθε Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών που
παρέχονται σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να τους παρέχει κάθε
δυνατή ευκαιρία να επιθεωρήσουν, να εξετάσουν, να µετρήσουν και να κάνουν δοκιµές
σε οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται στο Εργοτάξιο ή οπουδήποτε αλλού.
Ο Εργολάβος οφείλει να δίνει την απαραίτητη ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη οποτεδήποτε τέτοια εργασία θα είναι έτοιµη, πριν αυτή συσκευαστεί,
καλυφθεί ή αποµακρυνθεί. Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει στη συνέχεια είτε
να διεξαγάγει την επιθεώρηση, εξέταση, µέτρηση ή πραγµατοποίηση δοκιµών χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ή να ειδοποιήσει τον Εργολάβο ότι θεωρεί αυτό µη
αναγκαίο. Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να δώσει τέτοια ειδοποίηση, τότε οφείλει,
όποτε του ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, να αποκαλύψει τέτοια
εργασία και ακολούθως να την αποκαταστήσει στην αρχική της κατάσταση και να
επιδιορθώσει το λάθος µε δικά του έξοδα.

Δοκιµές

7.4

Εάν το Συµβόλαιο προβλέπει για την εκτέλεση δοκιµών, άλλων από τις Δοκιµές µετά
τη Συµπλήρωση, τότε ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
και άλλες πληροφορίες για την εκτέλεση των δοκιµών και τέτοια βοήθεια, εργατικά,
υλικά, ηλεκτρισµό, καύσιµα, αποθήκες, συσκευές και εργαλεία που απαιτούνται για
την αποτελεσµατική διεξαγωγή των δοκιµών αυτών.
Ο Εργολάβος οφείλει να συµφωνεί µε τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη το χρόνο και
το χώρο όπου θα διεξαχθεί η δοκιµή οποιουδήποτε Μηχανικού Εξοπλισµού ή άλλου
µέρους του Έργου όπως προσδιορίζεται στο Συµβόλαιο. Ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο τουλάχιστον 24 ώρες πριν, σχετικά µε
την πρόθεσή του να παραστεί στις δοκιµές. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει επαρκές
και καταλλήλως καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό για την εκτέλεση των δοκιµών
που προσδιορίζονται στο Συµβόλαιο.
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Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δεν παρευρεθεί κατά το συµφωνηµένο χρόνο και
τόπο, ή εάν ο Εργολάβος και ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη συµφωνήσουν ότι ο
τελευταίος δεν θα παρευρίσκεται, τότε ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να συνεχίσει µε
τις δοκιµές, εκτός και εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δώσει διαφορετική οδηγία.
Τέτοιες δοκιµές θα θεωρείται ότι έχουν εκτελεστεί στην παρουσία του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη.
Με επιφύλαξη των προνοιών της αµέσως επόµενης παραγράφου, ο Εργολάβος
οφείλει να προωθεί αµέσως στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη κατάλληλα
πιστοποιηµένες αναφορές για τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Εάν ο Αντιπρόσωπος
του Εργοδότη δεν είχε παρευρεθεί στις δοκιµές, οφείλει να αποδεχθεί τα
αποτελέσµατα ως ακριβή. Όταν οι καθορισµένες δοκιµές έχουν διεξαχθεί µε
επιτυχία, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να αποδεχθεί το πιστοποιητικό
δοκιµής του Εργολάβου, ή να εκδώσει πιστοποιητικό στον Εργολάβο, για το σκοπό
αυτό.
Νοείται ότι, για σκοπούς επαλήθευσης ότι τα Υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός και
εργασία συνάδουν µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
έχει δικαίωµα να ζητήσει τη διεξαγωγή δοκιµών στο εργαστήριο του Εργοδότη στο
Εργοτάξιο, εάν υπάρχει, και/ή στο Κεντρικό Εργαστήριο του Τµήµατος Δηµοσίων
Έργων στη Λευκωσία, και/ή σε οποιοδήποτε κρατικό ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο.
Τέτοιες δοκιµές θα θεωρούνται ότι είναι δοκιµές που έγιναν σύµφωνα το Συµβόλαιο
και τα µέρη οφείλουν τα αποδέχονται τα αποτελέσµατα τους ως ακριβή.
Απόρριψη

7.5

Εάν, ως αποτέλεσµα επιθεώρησης, εξέτασης και διεξαγωγής δοκιµών, ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε Μηχανικός Εξοπλισµός,
Υλικά, µελέτη, τεχνουργία ή εργασία παρουσιάζουν ελαττώµατα ή καθ’ οιονδήποτε
άλλο τρόπο δεν συνάδουν µε το Συµβόλαιο, τότε ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει
δικαίωµα να απορρίψει τέτοιο Μηχανικό Εξοπλισµό, Υλικά, µελέτη, τεχνουργία ή
εργασία και να ειδοποιήσει άµεσα τον Εργολάβο δηλώνοντας τους λόγους του. Ο
Εργολάβος οφείλει τότε να επανορθώσει χωρίς καθυστέρηση τα ελαττώµατα και να
διασφαλίσει ότι το απορριφθέν αντικείµενο θα συνάδει µε το Συµβόλαιο.
Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη ζητήσει επανέλεγχο τέτοιου Μηχανικού
Εξοπλισµού, Υλικών, µελέτης, τεχνουργίας ή εργασίας, τότε οι δοκιµές θα πρέπει να
επαναληφθούν κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Εάν ο Εργοδότης
επιβαρυνθεί επιπλέον έξοδα εξαιτίας της απόρριψης και του επανελέγχου, τότε τα
έξοδα αυτά θα πρέπει να ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου, και θα
µπορούν να αφαιρεθούν από ποσά που οφείλονται ή που θα οφείλονται στον
Εργολάβο.

Ιδιοκτησία του
Μηχανικού
Εξοπλισµού και
των Υλικών

7.6

Κάθε αντικείµενο Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών θα περιέρχεται στην ιδιοκτησία
του Εργοδότη σε όποια από τις δύο παρακάτω στιγµές συµβεί ενωρίτερα:
(α)
όταν παραδοθεί στο Εργοτάξιο,
(β)
όταν δυνάµει του εδαφίου 8.9, ο Εργολάβος καταστεί δικαιούχος πληρωµής
της αξίας του Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών.

- 33 -

8. Έναρξη, Καθυστερήσεις και Αναστολή
Έναρξη Έργου

8.1

Ο Εργολάβος οφείλει να ξεκινήσει τη µελέτη και εκτέλεση του Έργου το συντοµότερο
δυνατό µετά τη λήψη εντολής έναρξης από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Η εντολή
έναρξης πρέπει να εκδίδεται εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο
Παράρτηµα Προσφοράς µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος. Ο Εργολάβος οφείλει
τότε να προχωρήσει στη µελέτη και την εκτέλεση του Έργου µε την πρέπουσα
ταχύτητα και χωρίς καθυστερήσεις, µέχρι τη συµπλήρωσή του.

Χρόνος
Αποπεράτωσης

8.2

Ολόκληρο το Έργο, και κάθε Τµήµα (εάν υπάρχουν), θα πρέπει να συµπληρωθεί και
να έχει περάσει τις Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης
του Έργου ή του Τµήµατος (ανάλογα µε την περίπτωση).

Παράταση του
Χρόνου
Αποπεράτωσης

8.3

Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να αιτηθεί για παράταση του Χρόνου Αποπεράτωσης εάν
υφίσταται ή θα υποστεί καθυστέρηση, πριν ή µετά το Χρόνο Αποπεράτωσης, εξαιτίας
οποιασδήποτε από τις παρακάτω αιτίες:
(α)
Τροποποίησης (εκτός εάν συµφωνηθεί αναπροσαρµογή στο Χρόνο
Αποπεράτωσης, σύµφωνα µε το εδάφιο 14.3),
(β)
ανωτέρας βίας (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 19.1),
(γ)
αιτία καθυστέρησης που να δικαιολογεί παράταση του χρόνου σύµφωνα µε
κάποιο εδάφιο των παρόντων Όρων, εκτός εάν ο Εργολάβος δεν έχει
συµµορφωθεί µε το εδάφιο εκείνο,
(δ)
φυσικές συνθήκες ή περιστάσεις στο Εργοτάξιο, οι οποίες είναι εξαιρετικά
δυσµενείς και οι οποίες δεν ήταν (κατά την Ηµεροµηνία Βάσης) προβλέψιµες
από κάποιο έµπειρο εργολάβο, ή
(ε)
οποιαδήποτε καθυστέρηση, εµπόδιο ή παρακώλυση από τον Εργοδότη.
Εάν ο Εργολάβος προτίθεται να αιτηθεί για παράταση του Χρόνου Αποπεράτωσης,
οφείλει να δώσει ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σχετικά µε την
πρόθεσή του αυτή το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 28 ηµερών
αφότου παρουσιάστηκε για πρώτη φόρα η αιτία που προκάλεσε την καθυστέρηση, και
να δώσει παράλληλα οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση προνοείται από το Συµβόλαιο και
είναι σχετική µε την αιτία καθυστέρησης. Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί τέτοια
σύγχρονα στοιχεία όπως θα είναι αναγκαίο για να τεκµηριώσει οποιαδήποτε αίτηση,
είτε στο Εργοτάξιο είτε σε άλλη τοποθεσία την οποία αποδέχεται ο Αντιπρόσωπος
του Εργοδότη, καθώς και τέτοια άλλα στοιχεία που εύλογα δυνατόν να ζητήσει ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη. Ο Εργολάβος οφείλει να επιτρέπει στον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη να επιθεωρεί κάθε τέτοιο στοιχείο, και να του παρέχει αντίτυπα εάν
αυτός το ζητήσει.
Εντός 28 ηµερών από την πρώτη ηµέρα τέτοιας καθυστέρησης (ή τέτοια άλλης
περιόδου όπως δυνατόν να αποδεχθεί ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη), ο Εργολάβος
οφείλει να υποβάλει λεπτοµέρειες που θα υποστηρίζουν πλήρως την αίτησή του.
Νοείται ότι, εάν ο Εργολάβος δεν είναι σε θέση να υποβάλει όλες τις σχετικές
λεπτοµέρειες εντός αυτής της χρονικής περιόδου επειδή η αιτία της καθυστέρησης
συνεχιζόταν για περίοδο που ξεπερνούσε τις 7 ηµέρες, τότε οφείλει να υποβάλει
ενδιάµεσες λεπτοµέρειες κατά διαστήµατα που να µην ξεπερνούν τις 28 ηµέρες (από
την πρώτη ηµέρα τέτοιας καθυστέρησης) και να υποβάλει πλήρεις και τελικές
λεπτοµέρειες που να υποστηρίζουν την αίτησή του εντός 21 ηµερών από την
τελευταία ηµέρα της καθυστέρησης.
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Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5
ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τέτοια
παράταση του Χρόνου Αποπεράτωσης, όπως απαιτείται. Ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη οφείλει να ενηµερώνει τον Εργολάβο αναλόγως. Κάθε φορά που
προσδιορίζει τέτοια παράταση χρόνου, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να
επανεξετάζει τους προηγούµενους προσδιορισµούς του και έχει δικαίωµα να
αναθεωρεί, αλλά όχι να µειώνει, τη συνολική παράταση του χρόνου.
Καθυστερήσεις
από Δηµόσιες
Αρχές

8.4

Εάν ισχύουν οι παρακάτω καταστάσεις, συγκεκριµένα:
(α)
ο Εργολάβος ακολουθεί επιµελώς τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από
τις αρµόδιες νοµοτύπως συσταθείσες δηµόσιες αρχές της Χώρας,
(β)
οι αρχές αυτές καθυστερούν, εµποδίζουν ή παρακωλύουν τον Εργολάβο, και
(γ)
η συνεπαγόµενη καθυστέρηση στο Έργο δεν ήταν (κατά την Ηµεροµηνία
Βάσης) προβλέψιµη από κάποιο έµπειρο εργολάβο,
τότε η καθυστέρηση αυτή θα θεωρείται ως αιτία καθυστέρησης που δικαιολογεί
παράταση του χρόνου σύµφωνα το εδάφιο 8.3.

Ρυθµός
Προόδου

8.5

Εάν, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, η πραγµατική πρόοδος του Εργολάβου είναι
καθυστερηµένη σε σχέση µε το πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο 4.14,
ή εάν καθίσταται προφανές ότι θα καθυστερήσει, τότε ο Εργολάβος οφείλει να
υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη ένα αναθεωρηµένο πρόγραµµα που θα
λαµβάνει υπόψη τις επικρατούσες καταστάσεις. Ο Εργολάβος οφείλει, την ίδια στιγµή,
να ενηµερώσει τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για τα µέτρα που λαµβάνονται για να
επιταχυνθεί η πρόοδος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συµπλήρωση εντός του Χρόνου
Αποπεράτωσης.
Εάν οποιαδήποτε από τα µέτρα που λαµβάνονται εκ µέρους του Εργολάβου για να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο προκαλέσουν στον
Εργοδότη επιπρόσθετα έξοδα, τότε τα έξοδα αυτά θα πρέπει να ανακτηθούν από τον
Εργοδότη εκ του Εργολάβου και θα µπορούν να αφαιρεθούν από ποσά που οφείλονται
ή θα οφείλονται στον Εργολάβο.

Αποζηµιώσεις
για
Καθυστερήσεις

8.6

Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο 8.2, τότε οφείλει να
πληρώνει στον Εργοδότη το σχετικό ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα
Προσφοράς ως συµβατικά προκαθορισµένες αποζηµιώσεις για την παράλειψη αυτή
(ποσό το οποίο θα αντιπροσωπεύει τα µοναδικά χρήµατα που θα οφείλονται από τον
Εργολάβο σχετικά µε την παράλειψη αυτή) για κάθε ηµέρα ή µέρος της ηµέρας που
περνά µεταξύ του σχετικού Χρόνου Αποπεράτωσης και της ηµεροµηνίας που
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής. Νοείται ότι η συνολική πληρωµή δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το όριο των συµβατικά προκαθορισµένων αποζηµιώσεων (εάν
υπάρχει) που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
Ο Εργοδότης θα έχει δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό οποιασδήποτε άλλης µεθόδου
ανάκτησης του ποσού, να αφαιρεί το ποσό της αποζηµίωσης αυτής από ποσά που
οφείλονται ή που θα οφείλονται στον Εργολάβο. Σε περίπτωση παράτασης χρόνου
που παραχωρείται σύµφωνα µε το εδάφιο 8.3, το ποσό που οφείλεται σύµφωνα µε το
παρόν εδάφιο θα πρέπει να επαναϋπολογίζεται ανάλογα, και οποιαδήποτε
υπερπληρωµή θα πρέπει να διορθώνεται µε επιστροφή χρηµάτων. Η πληρωµή ή η
αφαίρεση τέτοιων αποζηµιώσεων ουδόλως θα απαλλάσσει τον Εργολάβο από την
υποχρέωση του για συµπλήρωση του Έργου, ή από οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα
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υποχρεώσεις και ευθύνες έχει σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Νοείται ότι, µετά την
πάροδο του Χρόνου Αποπεράτωσης, το ποσό της συµβατικά προκαθορισµένης
αποζηµίωσης 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.
Οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά που ο Εργοδότης θα καταστεί δικαιούχος των
συµβατικά προκαθορισµένων αποζηµιώσεων, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει
δικαίωµα να ειδοποιεί τον Εργολάβο σύµφωνα µε το εδάφιο 15.1, απαιτώντας απ’
αυτόν να συµπληρώσει το Έργο εντός ενός καθορισµένου εύλογου χρόνου
συµπλήρωσης. Τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα του Εργοδότη για
πληρωµή σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο και για λύση του Συµβολαίου σύµφωνα µε το
εδάφιο 15.2.
Αναστολή
Έργου

8.7

Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να δώσει οδηγία στον
Εργολάβο για αναστολή των εργασιών µέρους ή όλου του Έργου. Κατά τη διάρκεια της
αναστολής, ο Εργολάβος οφείλει να προστατεύει, αποθηκεύει και προφυλάσσει το
µέρος αυτό ή το Έργο από κάθε φθορά, απώλεια ή ζηµιά.

Συνέπειες
Αναστολής

8.8

Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή Έξοδα κατά την εκτέλεση των οδηγιών
του Αντιπροσώπου του Εργοδότη σύµφωνα µε το εδάφιο 8.7, και κατά την
επανέναρξη των εργασιών, και εάν αυτή η καθυστέρηση και/ή Έξοδα δεν ήταν (κατά
την Ηµεροµηνία Βάσης) προβλέψιµα από κάποιο έµπειρο εργολάβο, τότε ο Εργολάβος
οφείλει να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, µε αντίγραφο στον Εργοδότη.
Αφού ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη λάβει την ειδοποίηση οφείλει να προχωρήσει
σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει:
(α)
τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το εδάφιο
8.3, και
(β)
τα Έξοδα αυτά, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου,
και να ειδοποιήσει τον Εργολάβο αναλόγως. Νοείται ότι ο Εργολάβος δεν θα
δικαιούται τέτοια παράταση χρόνου και πληρωµή των Εξόδων εάν η αναστολή
οφείλεται σε αιτία που αποδίδεται στον ίδιο, ή καθίσταται αναγκαία εξαιτίας κάποιου
κινδύνου του Εργολάβου όπως καθορίζεται στο εδάφιο 17.5.
Ο Εργολάβος δεν θα δικαιούται παράταση χρόνου ή πληρωµή εξόδων για την
αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώµατος ή απώλειας που οφείλονται σε
ελαττωµατική µελέτη, τεχνουργία ή υλικά, ή σε παράλειψη του να λάβει τα µέτρα που
καθορίζονται στο εδάφιο 8.7.

Πληρωµή για
Μηχανικό
Εξοπλισµό και
Υλικά σε
Περίπτωση
Αναστολής

8.9

Ο Εργολάβος θα δικαιούται πληρωµή για Μηχανικό Εξοπλισµό και/ή Υλικά τα οποία
δεν έχουν παραδοθεί στο Εργοτάξιο, εάν η εργασία στο Μηχανικό Εξοπλισµό ή η
παράδοση του Μηχανικού Εξοπλισµού και/ή των Υλικών έχει ανασταλεί για
περισσότερο από 28 ηµέρες. Το δικαίωµα αυτό θα αφορά πληρωµή της αξίας του
Μηχανικού Εξοπλισµού και/ή των Υλικών αυτών όπως ήταν κατά την ηµεροµηνία
αναστολής, εάν:
(α)
ο Εργολάβος έχει σηµατοδοτήσει το Μηχανικό Εξοπλισµό και/ή τα Υλικά ως
περιουσία του Εργοδότη σύµφωνα µε τις οδηγίες του Αντιπροσώπου του
Εργοδότη, και
(β)
η αναστολή δεν οφείλεται σε αιτία που να αποδίδεται στον Εργολάβο.
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Ο Εργοδότης οφείλει τότε, εάν του ζητηθεί από τον Εργολάβο, να αναλάβει την
ευθύνη για προστασία, αποθήκευση, προφύλαξη και ασφάλιση τέτοιου υπό αναστολή
Μηχανικού Εξοπλισµού και/ή Υλικών. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζηµιάς του υπό
αναστολή Μηχανικού Εξοπλισµού και/ή Υλικών µετατίθεται τότε στον Εργοδότη.
Παρατεταµένη
Αναστολή

8.10

Εάν η αναστολή σύµφωνα µε το εδάφιο 8.7 συνεχίζεται για περισσότερες από 84
ηµέρες και δεν οφείλεται σε αιτία που να αποδίδεται στον Εργολάβο, τότε ο
Εργολάβος έχει δικαίωµα µε ειδοποίηση προς τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, να
ζητήσει άδεια να προχωρήσει µε την εκτέλεση του Έργου εντός 28 ηµερών. Εάν η
άδεια δεν του δοθεί εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος, τότε ο Εργολάβος έχει
δικαίωµα να θεωρήσει την αναστολή ως αφαίρεση του µέρους του Έργου το οποίο
αφορά η αναστολή σύµφωνα µε το άρθρο 14. Εάν η αναστολή αυτή επηρεάζει το
σύνολο του Έργου, τότε ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να λύσει την εργοδότησή του,
σύµφωνα µε το εδάφιο 16.2.

Συνέχιση
Έργου

8.11

Αφού ο Εργολάβος λάβει άδεια ή έχει οδηγίες για να συνεχίσει, οφείλει µε ειδοποίηση
προς τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, και από κοινού µε αυτόν, να εξετάσουν το
Έργο, το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα Υλικά που επηρεάστηκαν από την αναστολή. Ο
Εργολάβος οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε φθορά ή ελάττωµα ή απώλεια του
Έργου, Μηχανικού Εξοπλισµού ή Υλικών που συνέβη κατά τη διάρκεια της
αναστολής.
Εάν ο Εργοδότης είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή την ευθύνη για το υπό αναστολή Έργο
σύµφωνα µε το εδάφιο 8.9, τότε ο κίνδυνος και η ευθύνη θα περιέλθουν πίσω στην
ευθύνη του Εργολάβου 14 ηµέρες µετά την παραλαβή άδειας ή οδηγίας για συνέχιση
εκτέλεσης του Έργου.
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9. ∆οκιµές κατά τη Συµπλήρωση
Υποχρεώσεις
Εργολάβου

9.1

Ο Εργολάβος οφείλει να διεξάγει τις Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο και το εδάφιο 7.4, αφού προηγουµένως παράσχει τα έγγραφα σύµφωνα
µε τα εδάφια 5.6 και 5.7. Ο Εργολάβος οφείλει να δώσει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη ειδοποίηση 21 ηµερών για την ηµεροµηνία µετά την οποία ο Εργολάβος θα
είναι έτοιµος να διεξαγάγει τις Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση. Εκτός και εάν
συµφωνηθεί διαφορετικά, οι Δοκιµές αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν εντός 14
ηµερών µετά την ηµεροµηνία αυτή, κατά την ηµέρα ή τις ηµέρες που θα υποδείξει µε
οδηγία του ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη.
Κατά τη µελέτη των αποτελεσµάτων των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις συνέπειες που είχε οποιαδήποτε
χρήση του Έργου από τον Εργοδότη στη λειτουργική απόδοση και άλλα χαρακτηριστικά του Έργου. Μόλις το Έργο, ή κάποιο Τµήµα, περάσουν τις Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση, ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη και στον
Εργοδότη πιστοποιηµένη αναφορά σχετικά µε τα αποτελέσµατα αυτών των Δοκιµών.

Καθυστερηµένες Δοκιµές

9.2

Εάν οι Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση καθυστερούν αδικαιολόγητα από τον Εργολάβο,
τότε ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα, µέσω ειδοποίησης, να ζητήσει
από τον Εργολάβο να διεξαγάγει αυτές τις Δοκιµές εντός περιόδου 21 ηµερών από
την παραλαβή της ειδοποίησης. Ο Εργολάβος οφείλει να διεξαγάγει αυτές τις Δοκιµές την ηµέρα ή τις ηµέρες που δυνατόν ο ίδιος να επιλέξει εντός της περιόδου αυτής
και να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για την ηµέρα ή ηµέρες αυτές.
Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να διεξαγάγει τις Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση εντός
των 21 ηµερών, τότε ο ίδιος ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα έχει δικαίωµα να
διεξαγάγει τις Δοκιµές. Όλες οι δοκιµές που διεξάγονται από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη θα συνιστούν κίνδυνο του Εργολάβου τον οποίο θα βαρύνουν και τα έξοδα
των δοκιµών αυτών. Αυτές οι Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση θα θεωρούνται ότι
έχουν διεξαχθεί στην παρουσία του Εργολάβου και τα αποτελέσµατα τους θα πρέπει
να γίνονται αποδεκτά ως ακριβή.

Επανέλεγχος

9.3

Εάν το Έργο, ή οποιοδήποτε Τµήµα, αποτύχει να περάσει τις Δοκιµές κατά τη
Συµπλήρωση, τότε θα εφαρµόζεται το εδάφιο 7.5, και ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
ή ο Εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να ζητήσουν όπως αυτές οι αποτυχηµένες
Δοκιµές, και οι Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση για οποιαδήποτε σχετική εργασία, να
επαναληφθούν κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Αποτυχία
των Δοκιµών
κατά τη
Συµπλήρωση

9.4

Εάν το Έργο, ή οποιοδήποτε Τµήµα, αποτύχει να περάσει τις Δοκιµές κατά τη
Συµπλήρωση που επαναλήφθηκαν σύµφωνα µε το εδάφιο 9.3, τότε ο Αντιπρόσωπος
του Εργοδότη θα έχει το δικαίωµα:
(α)
να διατάξει επιπλέον επανάληψη των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση
σύµφωνα µε το εδάφιο 9.3,
(β)
να απορρίψει το Έργο, ή το Τµήµα (ανάλογα µε την περίπτωση), και σ’ αυτή
την περίπτωση ο Εργοδότης θα δικαιούται να λάβει τα ίδια µέσα θεραπείας
έναντι του Εργολάβου όπως αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 15, ή
(γ)
να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής Έργου, εάν το ζητήσει ο Εργοδότης.
Σε αυτή την περίπτωση το Ποσό Συµβολαίου θα µειώνεται κατά τέτοιο
ποσό που θα συµφωνείται µεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου (µόνο
προς πλήρη κάλυψη της αποτυχίας αυτής), και ο Εργολάβος θα οφείλει στη
συνέχεια να προχωρήσει µε τις υπόλοιπες του υποχρεώσεις σύµφωνα µε το
Συµβόλαιο.
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10. Παραλαβή από τον Εργοδότη
Πιστοποιητικό
Παραλαβής

10.1

Εκτός όπως αναφέρεται στο εδάφιο 9.4, το Έργο θα πρέπει να παραλαµβάνεται από
τον Εργοδότη όταν θα έχει συµπληρωθεί σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (εκτός όπως
περιγράφεται στην παράγραφο (α) παρακάτω), θα έχει περάσει τις Δοκιµές κατά τη
Συµπλήρωση και θα έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Παραλαβής για το Έργο, ή θα
θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. Εάν το Έργο είναι
χωρισµένο σε Τµήµατα, ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να αιτηθεί Πιστοποιητικό
Παραλαβής για κάθε Τµήµα ξεχωριστά.
Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να αιτηθεί, µέσω ειδοποίησης, Πιστοποιητικό
Παραλαβής από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, όχι ενωρίτερα από 14 ηµέρες πριν
το Έργο ή το Τµήµα (ανάλογα µε την περίπτωση) θα είναι, κατά τη γνώµη του
Εργολάβου, συµπληρωµένο και έτοιµο για παραλαβή. Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
οφείλει, εντός 28 ηµερών µετά την παραλαβή της αίτησης του Εργολάβου:
(α)
να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής στον Εργολάβο, αναφέροντας την
ηµεροµηνία κατά την οποία το Έργο ή Τµήµα είχε συµπληρωθεί σύµφωνα µε
το Συµβόλαιο (εξαιρουµένων επουσιωδών ασυµπλήρωτων εργασιών που δεν
επηρεάζουν τη χρήση του Έργου ή Τµήµατός για το σκοπό που προορίζονται
να επιτελέσουν) περιλαµβανοµένης και της επιτυχίας στις Δοκιµές κατά τη
Συµπλήρωση, ή
(β)
να απορρίψει την αίτηση, δίνοντας τους λόγους του και προσδιορίζοντας την
εργασία που πρέπει να διεξαγάγει ο Εργολάβος ώστε να καταστεί δυνατή η
έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής• ο Εργολάβος οφείλει εν συνεχεία
να ολοκληρώσει την εργασία αυτή πριν την έκδοση άλλης ειδοποίησης
σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό.
Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη παραλείψει είτε να εκδώσει το Πιστοποιητικό
Παραλαβής είτε να απορρίψει την αίτηση του Εργολάβου εντός της περιόδου των 28
ηµερών, και εάν το Έργο ή Τµήµα (ανάλογα µε την περίπτωση), συνάδουν ουσιαστικά
µε το Συµβόλαιο, τότε το Πιστοποιητικό Παραλαβής όταν εκδοθεί θα θεωρείται ως
εκδοθέν την τελευταία ηµέρα της περιόδου αυτής.
Νοείται ότι, εάν το Έργο ή το Τµήµα (ανάλογα µε την περίπτωση) έχει συµπληρωθεί
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (εκτός όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω),
ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής,
έστω και εάν ο Εργολάβος δεν υποβάλει αίτηση για έκδοση τέτοιου Πιστοποιητικού.

Χρήση από τον
Εργοδότη

10.2

Ο Εργοδότης δεν πρέπει να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε µέρος του Έργου προτού ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για το µέρος αυτό,
εκτός εάν η χρήση αυτή προβλέπεται στο Συµβόλαιο ή έχει συµφωνηθεί µε τον
Εργολάβο ως προσωρινό µέτρο. Εάν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Παραλαβής για
οποιοδήποτε µέρος του Έργου (άλλου από Τµήµα), οι συµβατικά προκαθορισµένες
αποζηµιώσεις για καθυστέρηση στη συµπλήρωση του υπόλοιπου Έργου (και του
υπόλοιπου Τµήµατος του οποίου αποτελεί µέρος), θα πρέπει, για οποιαδήποτε
περίοδο καθυστέρησης µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό
Παραλαβής που έχει εκδοθεί, να µειώνονται σύµφωνα µε την αναλογία της αξίας του
µέρους που έχει παραληφθεί προς την αξία ολόκληρου του Έργου ή Τµήµατος
(ανάλογα µε την περίπτωση). Οι αξίες αυτές πρέπει να προσδιορίζονται από τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 3.5. Οι πρόνοιες
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της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται µόνον στο ηµερήσιο ποσό των συµβατικά
προκαθορισµένων αποζηµιώσεων βάσει του εδαφίου 8.6, και δεν επηρεάζουν το όριο
τέτοιων αποζηµιώσεων.
Εάν, παραταύτα, ο Εργοδότης χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε µέρος του Έργου πριν την
έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής, και νοουµένου ότι η χρήση αυτή δεν
προβλέπεται στο Συµβόλαιο ή δεν έχει συµφωνηθεί µε τον Εργολάβο ως προσωρινό
µέτρο, τότε:
(α)
το χρησιµοποιηµένο µέρος θα θεωρείται ότι παραλήφθηκε την ηµεροµηνία
που χρησιµοποιήθηκε,
(β)
ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει, όταν του ζητηθεί από τον Εργολάβο,
να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής ανάλογα, και
(γ)
ο Εργολάβος παύει πια να έχει ευθύνη για τη φροντίδα αυτού του µέρους
από την ηµεροµηνία εκείνη, και η ευθύνη περνά στον Εργοδότη.
Αµέσως µετά που ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα έχει εκδώσει Πιστοποιητικό
Παραλαβής για µέρος του Έργου, θα πρέπει να δοθεί στον Εργολάβο η ευκαιρία να
λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να διεξαγάγει τυχόν εκκρεµείς Δοκιµές κατά τη
Συµπλήρωση, και ο Εργολάβος θα οφείλει τότε να διεξαγάγει τέτοιες Δοκιµές το
συντοµότερο δυνατό, πριν τη λήξη της Περιόδου Συµβολαίου.
Παρέµβαση
στις Δοκιµές
κατά τη
Συµπλήρωση

10.3

Εάν ο Εργολάβος παρεµποδιστεί από τη διεξαγωγή των Δοκιµών κατά τη
Συµπλήρωση από αιτία για την οποία είναι υπεύθυνος ο Εργοδότης (ή άλλος
εργολάβος που εργοδοτείται από τον Εργοδότη), τότε θα θεωρείται ότι ο Εργοδότης
είχε παραλάβει το Έργο ή το Τµήµα (ανάλογα µε την περίπτωση) κατά την ηµεροµηνία
στην οποία θα είχαν συµπληρωθεί οι Δοκιµές εάν δεν υπήρχε η παρεµπόδιση αυτή. Ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει τότε ανάλογα να εκδώσει Πιστοποιητικό
Παραλαβής, και ο Εργολάβος να διεξαγάγει τις Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση το
συντοµότερο δυνατό, πριν τη λήξη της Περιόδου Συµβολαίου. Ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη οφείλει να ζητήσει τη διεξαγωγή των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση µε
ειδοποίηση 14 ηµερών και σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες του Συµβολαίου. Εάν ο
Εργολάβος επιβαρυνθεί µε επιπρόσθετα Έξοδα εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης στη
διεξαγωγή των Δοκιµών κατά τη Συµπλήρωση, τα Έξοδα αυτά, συν εύλογο κέρδος,
θα προσδιορίζονται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του εδαφίου 3.5 και θα προστίθενται στο Ποσό Συµβολαίου.
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11. ∆οκιµές µετά τη Συµπλήρωση
Υποχρεώσεις
Εργοδότη

11.1

Εάν οποιεσδήποτε Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση προσδιορίζονται στο Συµβόλαιο,
τότε εφαρµόζεται το παρόν άρθρο. Εκτός κι εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος
ΙΙ, ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργατικά, υλικά, ηλεκτρισµό,
καύσιµα και νερό, και να διεξαγάγει τις Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση σύµφωνα µε τα
εγχειρίδια που παρέχονται από τον Εργολάβο βάσει του εδαφίου 5.7 καθώς και
σύµφωνα µε τέτοια καθοδήγηση που ενδεχοµένως να ζητηθεί από τον Εργολάβο
όπως δώσει κατά τη διάρκεια των Δοκιµών αυτών
Οι Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση πρέπει να διεξάγονται το συντοµότερο δυνατό µετά
την παραλαβή από τον Εργοδότη του Έργου, ή Τµήµατος. Ο Εργοδότης οφείλει να
δώσει στον Εργολάβο ειδοποίηση 21 ηµερών για την ηµεροµηνία µετά την οποία θα
διεξαχθούν οι Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση. Εκτός και εάν συµφωνηθεί διαφορετικά,
οι Δοκιµές αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν εντός 14 ηµερών µετά την ηµεροµηνία
αυτή, κατά την ηµέρα ή τις ηµέρες που θα υποδείξει ο Εργοδότης. Εάν ο Εργολάβος
δεν παρευρεθεί στο χρόνο και το χώρο που έχει συµφωνηθεί, τότε ο Εργοδότης θα
έχει δικαίωµα να προχωρήσει µε τις Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση, οι οποίες θα
θεωρούνται ότι έχουν διεξαχθεί στην παρουσία του Εργολάβου, και ο Εργολάβος θα
οφείλει να αποδεχτεί τα αποτελέσµατα τους ως ακριβή.
Τα αποτελέσµατα των Δοκιµών µετά τη Συµπλήρωση θα ερµηνεύονται και
αξιολογούνται από τον Εργοδότη και τον Εργολάβο. Οποιαδήποτε επίδραση στα
αποτελέσµατα των Δοκιµών µετά τη Συµπλήρωση η οποία δυνατόν ευλόγως να
δειχθεί ότι οφείλεται στην προηγούµενη χρήση του Έργου από τον Εργοδότη πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.

Καθυστερηµένες Δοκιµές

11.2

Εάν ο Εργολάβος επιβαρυνθεί µε επιπρόσθετα Έξοδα ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε
αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκ µέρους του Εργοδότη στη διεξαγωγή των Δοκιµών
µετά τη Συµπλήρωση, τα Έξοδα αυτά, συν εύλογο κέρδος, θα προσδιορίζονται από
τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 3.5 και θα
προστίθενται στο Ποσό Συµβολαίου.
Εάν, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Εργολάβος, οποιαδήποτε Δοκιµή
µετά τη Συµπλήρωση στο Έργο ή σε Τµήµα δεν είναι δυνατόν να συµπληρωθεί κατά
τη διάρκεια της Περιόδου Συµβολαίου (ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο έχει συµφωνηθεί
ανάµεσα στον Εργοδότη και τον Εργολάβο), τότε το Έργο ή Τµήµα αυτό θα θεωρείται
ότι έχει περάσει αυτή τη Δοκιµή µετά τη Συµπλήρωση.

Επανέλεγχος

11.3

Εάν το Έργο, ή οποιοδήποτε Τµήµα, αποτύχει να περάσει τις Δοκιµές µετά τη
Συµπλήρωση, ο Εργοδότης ή ο Εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να ζητήσουν όπως
αυτές οι αποτυχηµένες Δοκιµές, και οι Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση για
οποιαδήποτε σχετική εργασία, επαναληφθούν κάτω από τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις. Εάν αυτή η αποτυχία και ο επανέλεγχος προκύπτουν εξ’ υπαιτιότητας
του Εργολάβου και προκαλέσουν στον Εργοδότη επιπρόσθετα έξοδα, τότε τα έξοδα
αυτά θα πρέπει να ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου και θα µπορούν
να αφαιρεθούν από ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο.
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Αποτυχία
των Δοκιµών
µετά τη
Συµπλήρωση

11.4

Εάν ισχύουν οι παρακάτω καταστάσεις, συγκεκριµένα:
(α)
το Έργο, ή οποιοδήποτε Τµήµα, αποτύχει να περάσει οποιαδήποτε ή όλες
τις Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση,
(β)
το σχετικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί ως συµβατικά προκαθορισµένη
αποζηµίωση για αυτή την αποτυχία αναφέρεται (ή η µέθοδος υπολογισµού
του ορίζεται) στο Παράρτηµα Προσφοράς, και
(γ)
ο Εργολάβος πληρώσει αυτό το σχετικό ποσό στον Εργοδότη κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Συµβολαίου,
τότε το Έργο ή Τµήµα αυτό θα θεωρείται ότι έχει περάσει αυτή τη Δοκιµή µετά τη
Συµπλήρωση.
Εάν το Έργο ή οποιοδήποτε Τµήµα, αποτύχει να περάσει οποιαδήποτε Δοκιµή µετά
τη Συµπλήρωση και στη συνέχεια ο Εργολάβος προτείνει κάποια ρύθµιση ή
διαφοροποίηση στη Δοκιµή αυτή, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να
ενηµερώσει τον Εργολάβο, ότι ο Εργοδότης δεν επιθυµεί να γίνει τέτοια ρύθµιση ή
αλλαγή µέχρις ότου η στιγµή να είναι κατάλληλη για τον Εργοδότη. Σ’ αυτή την
περίπτωση ο Εργολάβος θα παραµείνει υπόχρεος να διεξαγάγει τη ρύθµιση ή
διαφοροποίηση αυτή και να επιτύχει στη Δοκιµή αυτή εντός ενός εύλογου χρονικού
διαστήµατος µετά που θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη. Εάν, ωστόσο, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη παραλείψει να δώσει
οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συµβολαίου, ο
Εργολάβος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση και το Έργο ή το
Τµήµα (ανάλογα µε την περίπτωση) θα θεωρούνται ότι έχουν περάσει τη Δοκιµή µετά
τη Συµπλήρωση.
Εάν ο Εργολάβος επιβαρυνθεί µε επιπρόσθετα Έξοδα ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε
αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκ µέρους του Εργοδότη στο να επιτρέψει πρόσβαση
του Εργολάβου στο Έργο ή στο Μηχανικό Εξοπλισµό, είτε για να διερευνήσει τις
αιτίες της αποτυχίας στις Δοκιµές µετά τη Συµπλήρωση, είτε για να διεξαγάγει
οποιεσδήποτε ρυθµίσεις ή διαφοροποιήσεις, τότε ο Εργολάβος θα πρέπει να
πληρωθεί τα επιπρόσθετα Έξοδα, συν εύλογο κέρδος, που προκλήθηκαν από αυτή
την καθυστέρηση.
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12. Ευθύνη Ελαττωµάτων
Ολοκλήρωση
παραµενουσών
εργασιών και
επιδιόρθωση
ελαττωµάτων

12.1

Με σκοπό να είναι τα Κατασκευαστικά Έγγραφα και το Έργο στην κατάσταση που
απαιτείται από το Συµβόλαιο (εξαιρουµένης της φυσικής φθοράς) κατά την Περίοδο
Ευθύνης Ελαττωµάτων και κατά, ή το συντοµότερο δυνατό µετά, τη λήξη της
Περιόδου Συµβολαίου, ο Εργολάβος οφείλει:
(α)
να ολοκληρώσει οποιεσδήποτε εργασίες παρέµειναν ασυµπλήρωτες κατά την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής, το συντοµότερο
δυνατό µετά την ηµεροµηνία αυτή, και
(β)
να εκτελεί κάθε εργασία τροποποίησης, ανακατασκευής, και επιδιόρθωσης
ελαττωµάτων ή βλαβών, όπως δυνατόν να ζητηθεί από τον Εργοδότη ή τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συµβολαίου.
Εάν εµφανιστούν τέτοια ελαττώµατα ή εάν προκληθούν τέτοιες βλάβες, ο Εργοδότης
ή ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλουν να ειδοποιήσουν άµεσα και γραπτώς τον
Εργολάβο.

Έξοδα για την
Επιδιόρθωση
Ελαττωµάτων

12.2

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο εδάφιο 12.1(β) θα πρέπει να εκτελούνται από
τον Εργολάβο µε δικά του έξοδα, εάν η αναγκαιότητα για εκτέλεση των εργασιών
αυτών προέκυψε λόγω:
(α)
της µελέτης του Έργου,
(β)
του γεγονότος ότι ο Μηχανικός Εξοπλισµός, τα Υλικά, ή η τεχνουργία δεν
ήταν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ή
(γ)
παράλειψης του Εργολάβου να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του.
Εάν η αναγκαιότητα αυτή οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη οφείλει να ειδοποιεί ανάλογα τον Εργολάβο και να προσπαθήσει να επιτύχει
συµφωνία σχετικά µε διευθέτηση του Ποσού Συµβολαίου. Σ’ αυτή την περίπτωση, για
την εργασία αυτή θα εφαρµόζεται το εδάφιο 14.3.

Παράταση της
Περιόδου
Συµβολαίου

12.3

Η Περίοδος Συµβολαίου θα πρέπει να παρατείνεται για περίοδο ίση προς το
άθροισµα οποιωνδήποτε περιόδων, µετά την παραλαβή του Έργου, κατά τις οποίες το
Έργο ή οποιοδήποτε Τµήµα ή αντικείµενο Μηχανικού Εξοπλισµού δεν µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί, για το σκοπό που προορίζεται να επιτελέσει, εξαιτίας ελαττώµατος ή
βλάβης. Νοείται ότι η Περίοδος Συµβολαίου δεν θα πρέπει να παρατείνεται για
περισσότερο από δύο χρόνια.
Όταν αναστέλλεται η παράδοση Μηχανικού Εξοπλισµού και/ή Υλικών, ή η
εγκατάσταση Μηχανικού Εξοπλισµού ή Υλικών, σύµφωνα µε το εδάφιο 8.7, οι
υποχρεώσεις του Εργολάβου σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο δεν θα εφαρµόζονται
αναφορικά µε οποιαδήποτε ελαττώµατα ή βλάβες που συµβαίνουν πέραν των τριών
χρόνων µετά που ο Μηχανικός Εξοπλισµός ή τα Υλικά θα είχαν παραδοθεί,
εγκατασταθεί και παραληφθεί εάν δεν συνέβαινε η αναστολή αυτή.

Παράλειψη
Επιδιόρθωσης
Ελαττωµάτων

12.4

Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να επιδιορθώσει οποιοδήποτε ελάττωµα ή βλάβη εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος, τότε ο Εργοδότης µπορεί να ορίσει ηµεροµηνία κατά
την οποία ή µέχρι την οποία θα επιδιορθωθεί το ελάττωµα ή η βλάβη, και να δώσει
εύλογη ειδοποίηση στον Εργολάβο για την ηµεροµηνία αυτή.
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Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να επιδιορθώσει το ελάττωµα ή τη βλάβη µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή και η αναγκαιότητα για αυτή την εργασία οφείλεται σε αιτία που
αναφέρεται στο εδάφιο 12.2 (α), (β) ή (γ), τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα (κατά την
απόλυτη κρίση του) :
(α)
να εκτελέσει την εργασία ο ίδιος ή εργοδοτώντας άλλους, µε εύλογο τρόπο
και µε κίνδυνο και έξοδα του Εργολάβου, όµως ο Εργολάβος δεν θα φέρει
καµία ευθύνη για την εργασία αυτή. Τα έξοδα που καταλλήλως θα υποστεί ο
Εργοδότης κατά την επιδιόρθωση του ελαττώµατος ή της βλάβης, θα πρέπει
να ανακτώνται από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου,
(β)
να καθορίσει µια εύλογη µείωση στο Ποσό Συµβολαίου η οποία θα πρέπει να
ανακτηθεί από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου, ή
(γ)
εάν το ελάττωµα ή η βλάβη είναι τέτοια που ο Εργοδότης στερήθηκε
ουσιαστικά όλο το όφελος του Έργου ή µερών του, να λύσει το Συµβόλαιο
αναφορικά µε αυτά τα µέρη του Έργου καθώς δεν θα µπορούν να
επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ο Εργοδότης θα έχει στη
συνέχεια το δικαίωµα να ανακτήσει όλα τα ποσά που είχε πληρώσει γι’ αυτά
τα µέρη του Έργου, µαζί µε τα έξοδα κατεδάφισης και αποσυναρµολόγησης,
καθαρισµού του Εργοταξίου και επιστροφής του Μηχανικού Εξοπλισµού και
των Υλικών στον Εργολάβο, και το εδάφιο 15.1 δεν θα εφαρµόζεται.
Αποµάκρυνση
Ελαττωµατικής
Εργασίας

12.5

Εάν το ελάττωµα ή η βλάβη είναι τέτοια που δεν µπορούν να διορθωθούν άµεσα στο
Εργοτάξιο, τότε ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, µε τη συναίνεση του Εργοδότη, να
αποµακρύνει από το Εργοτάξιο µε σκοπό την επιδιόρθωση οποιοδήποτε µέρος του
Έργου που είναι ελαττωµατικό ή καταστραµµένο και αφού το επιδιορθώσει να το
επαναφέρει.

Πρόσθετες
Δοκιµές

12.6

Εάν η επιδιόρθωση οποιουδήποτε ελαττώµατος ή βλάβης είναι τέτοια που να
επηρεάζει τη λειτουργική απόδοση του Έργου, τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να
απαιτήσει την επανάληψη, στον αναγκαίο βαθµό, των Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση ή
των Δοκιµών µετά τη Συµπλήρωση, ή και των δύο. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να
γίνεται µε ειδοποίηση εντός 28 ηµερών µετά την επιδιόρθωση του ελαττώµατος ή της
βλάβης. Οι Δοκιµές αυτές θα πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 ή το
άρθρο 11 (ανάλογα µε την περίπτωση).

Δικαίωµα
Πρόσβασης

12.7

Μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, ο Εργολάβος θα έχει το
δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα µέρη του Έργου και στα αρχεία εργασίας και
λειτουργικής απόδοσης του Έργου, εκτός στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα ήταν
ασυµβίβαστο µε οποιουσδήποτε εύλογους περιορισµούς ασφαλείας που θέτει ο
οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Έργου.

Ο Εργολάβος
να Ερευνά

12.8

Ο Εργολάβος οφείλει, εάν τούτο ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, να
διερευνά την αιτία οποιουδήποτε ελαττώµατος ή βλάβης, υπό την καθοδήγηση του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη. Εκτός εάν για το ελάττωµα ευθύνεται ο Εργολάβος, τα
Έξοδα τέτοιας έρευνας, συν εύλογο κέρδος, θα προστίθενται στο Ποσό Συµβολαίου.

Πιστοποιητικό
Πιστής
Εκτέλεσης

12.9

Το Συµβόλαιο δεν θα πρέπει να θεωρείται συµπληρωµένο µέχρι το Πιστοποιητικό
Πιστής Εκτέλεσης να υπογραφεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη και να
παραδοθεί στον Εργολάβο, δηλώνοντας την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εργολάβος
έχει συµπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς ικανοποίηση του Αντιπροσώπου του
Εργοδότη.
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Το Πιστοποιητικό Πιστής Εκτέλεσης θα πρέπει να εκδίδεται από τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη εντός 28 ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Συµβολαίου, ή το
συντοµότερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία αυτή όταν ο Εργολάβος θα έχει παράσχει
όλα τα Κατασκευαστικά Έγγραφα και θα έχει συµπληρώσει και ελέγξει µέσω δοκιµών
όλο το Έργο, περιλαµβανοµένης και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων.
Μόνο το Πιστοποιητικό Πιστής Εκτέλεσης θα θεωρείται ότι αποτελεί έγκριση του
Έργου.
Μη
εκπληρωθείσες
Υποχρεώσεις

12.10

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, ο Εργολάβος και ο
Εργοδότης θα παραµένουν υπεύθυνοι για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης
παραµένει µη εκπληρωθείσα τη χρονική στιγµή έκδοσης του Πιστοποιητικού Πιστής
Εκτέλεσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της φύσης και έκτασης της υποχρέωσης
αυτής, το Συµβόλαιο θα θεωρείται ότι παραµένει σε ισχύ.
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13. Ποσό Συµβολαίου και Πληρωµές
Το Ποσό
Συµβολαίου

13.1

Εκτός κι εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ:
(α)
η πληρωµή για το Έργο θα πρέπει να γίνεται στη βάση ενός σταθερού κατ’
αποκοπή ποσού,
(β)
το Ποσό Συµβολαίου δεν θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται λόγω
διαφοροποίησης του εργατικού κόστους ή του κόστους των υλικών ή άλλων
παραγόντων, εκτός όπως αναφέρεται στο εδάφιο 13.15 πιο κάτω (εάν
εφαρµόζεται),
(γ)
ο Εργολάβος οφείλει να πληρώνει όλους τους δασµούς και φόρους που
προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και το
Ποσό Συµβολαίου δεν θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται λόγω τέτοιων
εξόδων, εκτός όπως αναφέρεται στο εδάφιο 13.16,
(δ)
οποιεσδήποτε ποσότητες δυνατόν να αναφέρονται στους Καταλόγους
Εργολάβου είναι µόνον κατά προσέγγιση ποσότητες και δεν πρέπει να
εκλαµβάνονται ως οι πραγµατικές και ορθές ποσότητες του Έργου που θα
εκτελεστεί από τον Εργολάβο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και
(ε)
οποιεσδήποτε ποσότητες, τιµές ή ποσοστά πληρωµών ανά µονάδα
ποσότητας δυνατόν να αναφέρονται στους Καταλόγους Εργολάβου, θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στους
καταλόγους αυτούς.
Εάν οποιοδήποτε µέρος του Έργου πρόκειται να πληρωθεί µε βάση την ποσότητα που
παρασχέθηκε ή την εργασία που εκτελέστηκε, οι πρόνοιες που θα εφαρµόζονται για
µέτρηση και κοστολόγηση, θα είναι αυτές που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ.

Προκαταβολή

13.2

Νοουµένου ότι τούτο καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, ο Εργοδότης θα
καταβάλει στον Εργολάβο άτοκη προκαταβολική πληρωµή για την κινητοποίηση και τη
µελέτη του Έργου. Το ποσό της προκαταβολικής αυτής πληρωµής θα πρέπει να είναι
ως αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, πληρωτέο µε βάση τις αναλογίες των
νοµισµάτων στις οποίες είναι πληρωτέο το Ποσό Συµβολαίου. Ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη θα πρέπει να εκδώσει Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής για την
προκαταβολική αυτή πληρωµή, αφού πρώτα ο Εργολάβος θα έχει παραδώσει στον
Εργοδότη την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου σύµφωνα µε το εδάφιο 4.2,
καθώς και τραπεζική εγγύηση από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της έγκρισης του
Εργοδότη, στο ποσό (και σε νοµίσµατα) που ισούται µε την προκαταβολική αυτή
πληρωµή, και στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους, ή
οποιαδήποτε άλλη µορφή της έγκρισης του Εργοδότη. Αυτή η τραπεζική εγγύηση θα
πρέπει να παραµείνει σε ισχύ µέχρι την εξόφληση της προκαταβολικής πληρωµής, το
ποσό της όµως θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά το ποσό που έχει
αποπληρωθεί από τον Εργολάβο, όπως αυτό δεικνύεται στα Πιστοποιητικά
Ενδιάµεσης Πληρωµής. Νοείται ότι στο ποσό της προκαταβολικής αυτής πληρωµής και
στο ποσό της τραπεζικής εγγύησης θα προστίθεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Η προκαταβολική πληρωµή θα πρέπει να αποπληρώνεται µέσω µειώσεων των
Πιστοποιητικών Ενδιάµεσης Πληρωµής που πιστοποιούνται από τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Εκτός κι εάν αναφέρεται διαφορετικό
ποσοστό στο Παράρτηµα Προσφοράς:
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(α)

(β)

οι µειώσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν στο Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης
Πληρωµής στο οποίο το σύνολο όλων των πιστοποιηµένων ενδιάµεσων
πληρωµών (εξαιρουµένης της προκαταβολικής πληρωµής και αφαιρέσεων
και αποπληρωµών της κράτησης) θα ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%)
του Ποσού Συµβολαίου µείον τα Ποσά Προνοίας, και
οι µειώσεις θα πρέπει να γίνονται, υπό τη µορφή ισόποσων δόσεων
αποπληρωµής, στις ποσοστιαίες αναλογίες των νοµισµάτων της
προκαταβολικής πληρωµής, µέχρι την αποπληρωµή της προκαταβολικής
πληρωµής, και θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε η αποπληρωµή να έχει
ολοκληρωθεί εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης για το Έργο, µη
λαµβανόµενης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει παραχωρηθεί µε
βάση το εδάφιο 8.3.

Εάν η προκαταβολική πληρωµή δεν έχουν αποπληρωθεί πριν την έκδοση του
Πιστοποιητικού Παραλαβής για το Έργο ή πριν τη λύση σύµφωνα µε τa άρθρα 15, 16
ή 19 (ανάλογα µε την περίπτωση), ολόκληρο το υπόλοιπο που παραµένει εκκρεµές θα
πρέπει να θεωρείται άµεσα ληξιπρόθεσµο και εξοφλητέο από τον Εργολάβο στον
Εργοδότη.
Αίτηση για το
Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης
Πληρωµής

13.3

Εάν στον Κατάλογο Πληρωµών καθορίζεται ότι θα γίνονται ενδιάµεσες πληρωµές ανά
συγκεκριµένη χρονική περίοδο πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής, τότε
ο Εργολάβος οφείλει, µετά το πέρας κάθε τέτοιας περιόδου, να υποβάλλει στον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σε έξι αντίγραφα λογαριασµό, σε µορφή της έγκρισης του
Αντιπροσώπου του Εργοδότη, στον οποίο θα παρουσιάζονται τα ποσά τα οποία ο
Εργολάβος θεωρεί ότι δικαιούται αναφορικά µε τη µελέτη και κατασκευή του Έργου,
και ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα που θα πρέπει να
περιλαµβάνουν τη λεπτοµερή έκθεση προόδου κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύµφωνα µε το εδάφιο 4.15. Ο λογαριασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω
ποσά, όπου εφαρµόζεται, τα οποία θα πρέπει να εκφράζονται στα διάφορα νοµίσµατα
στα οποία είναι πληρωτέο το Συµβόλαιο, µε τη σειρά που παρατίθενται πιο κάτω:
(α)
την υπολογιζόµενη συµβατική αξία των Κατασκευαστικών Εγγράφων που
παράχθηκαν και του Έργου που εκτελέστηκε µέχρι το πέρας της περιόδου
(περιλαµβανόµενων των Τροποποιήσεων, εξαιρουµένων όµως των ποσών
που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (β) έως (η) παρακάτω),
(β)
οποιαδήποτε ποσά τα οποία θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν για
αυξοµειώσεις τιµών σύµφωνα µε το εδάφιο 13.15, εάν αυτό εφαρµόζεται,
(γ)
οποιαδήποτε ποσά τα οποία θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν
εξαιτίας αλλαγών στη νοµοθεσία σύµφωνα µε το εδάφιο 13.16,
(δ)
οποιοδήποτε ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί για κράτηση, το οποίο θα
υπολογίζεται εφαρµόζοντας το ποσοστό κράτησης που αναφέρεται στο
Παράρτηµα Προσφοράς στο σύνολο των παραπάνω ποσών, µέχρις ότου το
ποσό που θα κρατείται µε αυτό τον τρόπο από τον Εργολάβο φτάσει το όριο
του Ποσού Κράτησης (εάν υπάρχει) που αναφέρεται στο Παράρτηµα
Προσφοράς,
(ε)
οποιαδήποτε ποσά τα οποία θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν για
την προκαταβολική πληρωµή και αποπληρωµές σύµφωνα µε το εδάφιο 13.2,
(στ)
οποιαδήποτε ποσά τα οποία θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν για
Μηχανικό Εξοπλισµό και Υλικά σύµφωνα µε το εδάφιο 13.5, εάν αυτό
εφαρµόζεται,
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(ζ)

(η)

οποιεσδήποτε άλλες προσθέσεις και αφαιρέσεις οι οποίες δυνατόν να έχουν
καταστεί οφειλόµενες σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και
εκείνων σύµφωνα µε το άρθρο 20), άλλων από αυτές που προκύπτουν
σύµφωνα µε το εδάφιο 8.6, και
την αφαίρεση ποσών που πιστοποιήθηκαν σε όλα τα προηγούµενα
Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής.

Κατάλογος
Πληρωµών

13.4

Εάν στον Κατάλογο Πληρωµών καθορίζονται δόσεις ως ποσοστό του Ποσού
Συµβολαίου στις οποίες θα πληρωθεί το Ποσό Συµβολαίου, είτε σε συσχετισµό µε
συµπλήρωση σταδίων (milestones) εκτέλεσης του Έργου είτε σε προκαθορισµένους
χρόνους από το Χρόνο Έναρξης, τότε, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον
κατάλογο:
(α)
οι δόσεις που αναγράφονται στον Κατάλογο Πληρωµών θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για προσδιορισµό της συµβατικής αξίας για σκοπούς της
παραγράφου (α) του εδαφίου 13.3,
(β)
το εδάφιο 13.5 δεν θα εφαρµόζεται, και
(γ)
εάν οι δόσεις δίνονται σε προκαθορισµένους χρόνους από το Χρόνο
Έναρξης χωρίς συσχετισµό µε την πραγµατική πρόοδο που επιτεύχθηκε
κατά την εκτέλεση του Έργου, τότε ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα έχει
δικαίωµα να διαφοροποιήσει τον Κατάλογο Πληρωµών. Η διαφοροποίηση του
καταλόγου θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 3.5
και θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το βαθµό στον οποίο η πραγµατικώς
επιτευχθείσα πρόοδος υπολείπεται αυτής στην οποία βασίζονται οι δόσεις
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο.

Μηχανικός
Εξοπλισµός και
Υλικά για τα
Μόνιµα Έργα

13.5

Εάν το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται, τότε τα Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής θα
πρέπει να περιλαµβάνουν (i) πρόσθετο ποσό για Μηχανικό Εξοπλισµό και Υλικά τα
οποία παραδόθηκαν στο Εργοτάξιο για να ενσωµατωθούν στα Μόνιµα Έργα, και (ii)
αφαίρεση ποσού αφότου αυτά ενσωµατωθούν στα Μόνιµα Έργα. Ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη θα πρέπει να προσδιορίζει κάθε τέτοιο πρόσθετο ποσό και αφαίρεση ποσού
σύµφωνα µε τις ακόλουθες πρόνοιες:
(α)
ουδένα πρόσθετο ποσό θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα Πιστοποιητικά
Ενδιάµεσης Πληρωµής, εκτός εάν κατά τη γνώµη του Αντιπροσώπου του
Εργοδότη:
(i)
ο Μηχανικός Εξοπλισµός και τα Υλικά θεωρούνται ότι συνάδουν µε το
Συµβόλαιο,
(ii) ο Μηχανικός Εξοπλισµός και τα Υλικά έχουν παραδοθεί στο
Εργοτάξιο και είναι κατάλληλα αποθηκευµένα σ’ αυτό και
προστατευµένα από οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιά ή φθορά,
(iii) τα αρχεία του Εργολάβου σχετικά µε τις απαιτήσεις, τις οδηγίες, τις
παραλαβές και χρήση του Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών,
τηρούνται σε µορφή που εγκρίνει ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, και
είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση από αυτόν,
(iv) ο Εργολάβος έχει υποβάλει λογαριασµό µε τα Έξοδα απόκτησης και
παράδοσης του Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών στο Εργοτάξιο,
µαζί τα αναγκαία έγγραφα που δυνατόν να απαιτηθούν για τεκµηρίωση
των Εξόδων αυτών,
(v) ο Μηχανικός Εξοπλισµός και τα Υλικά είναι εκείνα που αναφέρονται
στο Παράρτηµα Προσφοράς,
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(β)

(γ)

(δ)

Έκδοση
Πιστοποιητικών Ενδιάµεσης Πληρωµής

13.6

το προς πιστοποίηση πρόσθετο ποσό θα πρέπει να είναι ισοδύναµο µε το
ογδόντα πέντε τοις εκατό του κόστους του Μηχανικού Εξοπλισµού και
Υλικών που έχουν παραδοθεί στο Εργοτάξιο, όπως το κόστος αυτό
καθορίζεται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη µετά από εξέταση των
εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, λαµβάνοντας
υπόψη τη συµβατική αξία αυτού του Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών
όπως αυτή προσδιορίζεται και θεωρείται κατάλληλη από τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη,
το ποσό αφαίρεσης για οποιοδήποτε Μηχανικό Εξοπλισµό και Υλικά που
έχουν ενσωµατωθεί στα Μόνιµα Έργα θα πρέπει να είναι ισοδύναµο µε το
πρόσθετο ποσό που είχε προηγουµένως πιστοποιηθεί από τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη για το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα Υλικά αυτά σύµφωνα µε την
παράγραφο (β) πιο πάνω, και
τα νοµίσµατα από τα οποία θα αποτελούνται το πρόσθετο ποσό και το ποσό
αφαίρεσης θα πρέπει να προσδιορίζονται από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη όπως αναφέρεται παρακάτω:
(i)
στην περίπτωση του κάθε πρόσθετου ποσού, τα νοµίσµατα θα πρέπει
να είναι εκείνα στα οποία η πληρωµή θα καταστεί τελικά οφειλόµενη
για το σχετικό αντικείµενο του Μηχανικού Εξοπλισµού ή Υλικών, όταν
αυτό ενσωµατωθεί στα Μόνιµα Έργα, και
(ii) στην περίπτωση του ποσού αφαίρεσης, τα νοµίσµατα θα πρέπει να
είναι εκείνα στα οποία είχε προηγουµένως πιστοποιηθεί το πρόσθετο
ποσό για το αντίστοιχο αντικείµενο Μηχανικού Εξοπλισµού ή Υλικών.

Ουδένα ποσό θα πιστοποιείται ή θα πληρώνεται µέχρις ότου ο Εργοδότης λάβει και
εγκρίνει, την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου σύµφωνα µε το εδάφιο 4.2. Στη
συνέχεια, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει, εντός 35 ηµερών από την
παραλαβή του λογαριασµού και των υποστηρικτικών εγγράφων, να παραδίδει στον
Εργοδότη, µε αντίγραφο στον Εργολάβο, Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής στο
οποίο θα παρουσιάζεται το ποσό πληρωµής, το οποίο ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
θεωρεί οφειλόµενο στον Εργολάβο. Εάν ουδένα ποσό θεωρείται οφειλόµενο, τότε ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα τον Εργολάβο ανάλογα.
Νοείται ότι ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δεν θα είναι υποχρεωµένος να
πιστοποιήσει οποιαδήποτε πληρωµή σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, εάν το καθαρό
ποσό που πρόκειται να πιστοποιηθεί (µετά την κράτηση και άλλες αφαιρέσεις) θα
ήταν λιγότερο από το ελάχιστο ποσό Πιστοποιητικού Ενδιάµεσης Πληρωµής (εάν
υπάρχει) που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
Το Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής δεν θα πρέπει να κατακρατείται εξαιτίας:
(α)
ελαττωµάτων: εάν οποιοδήποτε αντικείµενο που παρασχέθηκε ή εργασία
που εκτελέστηκε από τον Εργολάβο δεν συνάδει µε το Συµβόλαιο, τα έξοδα
επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης θα πρέπει να αφαιρούνται από τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη από οποιοδήποτε ποσό θα ήταν διαφορετικά
οφειλόµενο,
(β)
του γεγονότος ότι µέρος (µόνον) της πληρωµής αµφισβητείται: στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό πληρωµής για το
αδιαµφισβήτητο ποσό.
Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα σε κάθε πιστοποιητικό πληρωµής να
προβαίνει σε οποιαδήποτε διόρθωση ή διαφοροποίηση που κανονικά θα έπρεπε να
γινόταν σε οποιοδήποτε προηγούµενο πιστοποιητικό.
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Πληρωµές

13.7

Εκτός κι εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ,
(α)
ο Εργοδότης οφείλει να πληρώνει το ποσό το οποίο έχει πιστοποιηθεί σε
κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής εντός 56 ηµερών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη παρέλαβε το
λογαριασµό και τα υποστηρικτικά έγγραφα του Εργολάβου, και
(β)

ο Εργοδότης οφείλει να πληρώνει το ποσό το οποίο έχει πιστοποιηθεί στο
Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής εντός 56 ηµερών από την ηµεροµηνία
έκδοσης του Πιστοποιητικού.

Οι πληρωµές θα πρέπει να γίνονται σε τραπεζικό λογαριασµό, που ορίζεται από τον
Εργολάβο, στη χώρα πληρωµής που καθορίζεται στο Συµβόλαιο. Εάν οι πληρωµές θα
πρέπει να γίνουν σε περισσότερα του ενός νοµίσµατα, τότε ο Εργολάβος έχει
δικαίωµα να καθορίσει διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασµούς για κάθε νόµισµα,
και οι πληρωµές θα γίνονται τότε από τον Εργοδότη ανάλογα.
Καθυστερηµένες Πληρωµές

13.8

Εάν η πληρωµή οποιουδήποτε ποσού που είναι πληρωτέο σύµφωνα µε το εδάφιο 13.7
καθυστερεί, τότε ο Εργολάβος θα δικαιούται να λαµβάνει χρηµατοδοτικά έξοδα που
θα υπολογίζονται στο απλήρωτο ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου καθυστέρησης.
Εκτός κι εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, τα χρηµατοδοτικά αυτά έξοδα θα
πρέπει να υπολογίζονται χωρίς ανατοκισµό, µε ετήσιο 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 Δηµοκρατίας. Ο Εργολάβος θα δικαιούται την πληρωµή αυτή
χωρίς να επηρεαστεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωµά του ή θεραπεία.

Επιστροφή της
Κράτησης

13.9

Όταν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη εκδώσει το Πιστοποιητικό Παραλαβής για το
Έργο, και το Έργο έχει περάσει όλες τις καθορισµένες δοκιµές (περιλαµβανοµένων
και των Δοκιµών µετά τη Συµπλήρωση, εάν υπάρχουν), το πρώτο µισό του Ποσού
Κράτησης θα πρέπει να πιστοποιείται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για
πληρωµή στον Εργολάβο. Εάν το Έργο έχει παραληφθεί σε Τµήµατα, το ποσοστό του
πρώτου µισού του Ποσού Κράτησης που αποδεσµεύεται µετά την έκδοση του
Πιστοποιητικού Παραλαβής για κάθε Τµήµα, και αφού περάσει όλες τις δοκιµές, θα
πρέπει να είναι ανάλογο της εκατοστιαίας αξίας του Τµήµατος, όπως αυτή θα
προσδιορίζεται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
εδαφίου 3.5.
Με τη λήξη της Περιόδου Συµβολαίου, το υπόλοιπο µισό του Ποσού Κράτησης
πρέπει να πιστοποιείται από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη για πληρωµή στον
Εργολάβο. Νοείται ότι, εάν µέχρι αυτή τη χρονική στιγµή παραµένουν εργασίες προς
εκτέλεση σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12, τότε ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα
δικαιούται να καθυστερεί την πιστοποίηση, µέχρι τη συµπλήρωση αυτών των
εργασιών, τέτοιου µέρους του υπόλοιπου µισού της Κράτησης το οποίο θα
αντιπροσωπεύει τα έξοδα για εκτέλεση των παραµενουσών εργασιών.

Προσωρινός
Τελικός
Λογαριασµός

13.10

Όχι αργότερα από 84 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για το
Έργο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη δώδεκα
αντίγραφα ενός προσωρινού τελικού λογαριασµού µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα
παρουσιάζουν µε λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη σύµφωνα µε το εδάφιο 13.3:
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(α)

(β)
(γ)

την τελική αξία όλης της εργασίας που έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε το
Συµβόλαιο µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό
Παραλαβής,
οποιαδήποτε επιπλέον ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ως οφειλόµενα σ’
αυτόν, και
εκτίµηση των ποσών που ο Εργολάβος θεωρεί ότι θα καταστούν οφειλόµενα
σε αυτόν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

Τα κατ’ εκτίµηση ποσά πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά στο λογαριασµό αυτό. Ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να πιστοποιεί πληρωµή σύµφωνα µε το εδάφιο
13.6.
Αίτηση για το
Πιστοποιητικό
Τελικής
Πληρωµής

13.11

Όχι αργότερα από 56 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Πιστής
Εκτέλεσης, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη έξι
αντίγραφα ενός προσχεδίου του τελικού λογαριασµού µε υποστηρικτικά έγγραφα που
θα παρουσιάζουν µε λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Αντιπρόσωπος
του Εργοδότη:
(α)
την αξία όλης της εργασίας που έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε το Συµβόλαιο,
και
(β)
οποιαδήποτε επιπλέον ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί οφειλόµενα σ’ αυτόν
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.
Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη διαφωνεί µε ή δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει
οποιοδήποτε µέρος του προσχεδίου του τελικού λογαριασµού, τότε ο Εργολάβος
οφείλει να υποβάλλει τέτοια επιπρόσθετα στοιχεία όπως ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη δυνατόν εύλογα να ζητήσει και οφείλει να κάνει τέτοιες αλλαγές στο
προσχέδιο του τελικού λογαριασµού, όπως δυνατόν να συµφωνηθεί µεταξύ τους. Στη
συνέχεια, ο Εργολάβος οφείλει να ετοιµάσει και να υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη τον τελικό λογαριασµό όπως έχει συµφωνηθεί (που για σκοπούς των
παρόντων Όρων θα αναφέρεται ως «Τελικός Λογαριασµός»).
Εάν, µετά από συζητήσεις µεταξύ του Αντιπροσώπου του Εργοδότη και του
Εργολάβου και µετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στο προσχέδιο του τελικού
λογαριασµού που δυνατόν να έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των δύο, διαφανεί ότι
υφίσταται διαφωνία, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να παραδώσει στον
Εργοδότη (µε αντίγραφο στον Εργολάβο) ένα Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής
για αυτά τα µέρη του προσχεδίου του τελικού λογαριασµού για τα οποία δεν υπάρχει
διαφωνία. Η διαφωνία δυνατόν τότε να διευθετηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 20, και
στην περίπτωση αυτή ο Εργολάβος θα οφείλει να ετοιµάσει και να υποβάλει στον
Εργοδότη (µε αντίγραφο στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη) ένα Τελικό Λογαριασµό
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν εκ της διαφωνίας.

Δήλωση
Εξόφλησης

13.12

Με την υποβολή του Τελικού Λογαριασµού, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει γραπτή
δήλωση εξόφλησης στην οποία θα επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο του Τελικού
Λογαριασµού αντιπροσωπεύει πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των χρηµάτων που
οφείλονται στον Εργολάβο σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Νοείται ότι στη δήλωση
δυνατόν να περιέχεται αναφορά ότι αυτή καθίσταται ενεργός µόνο µετά που τα
οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής θα έχουν
πληρωθεί και η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που αναφέρεται στο εδάφιο
4.2 θα έχει επιστραφεί στον Εργολάβο.
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Έκδοση του
Πιστοποιητικού Τελικής
Πληρωµής

13.13

Εντός 84 ηµερών µετά την παραλαβή του Τελικού Λογαριασµού και της γραπτής
δήλωσης εξόφλησης σύµφωνα µε τα εδάφιο 13.11 και 13.12, ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη οφείλει να εκδώσει στον Εργοδότη, µε αντίγραφο στον Εργολάβο, το
Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής στο οποίο θα αναφέρεται:
(α)
το ποσό το οποίο είναι τελικά οφειλόµενο, και
(β)
µετά που θα πιστωθεί ο Εργοδότης µε όλα τα ποσά που έχουν
προηγουµένως πληρωθεί από αυτόν και µε όλα τα ποσά τα οποία δικαιούται,
εκτός αυτών σύµφωνα µε το εδάφιο 8.6, το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, που
οφείλεται από τον Εργοδότη στον Εργολάβο ή από τον Εργολάβο στον
Εργοδότη ανάλογα µε την περίπτωση.
Εάν ο Εργολάβος δεν έχει υποβάλει αίτηση για Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής
σύµφωνα µε τα εδάφια 13.11 και 13.12, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να
ζητήσει από τον Εργολάβο να το πράξει. Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να υποβάλει
την αίτηση αυτή εντός περιόδου 28 ηµερών, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα
οφείλει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής για τέτοιο ποσό όπως ο
ίδιος θα θεωρεί ως οφειλόµενο.

Τερµατισµός
της Ευθύνης
Εργοδότη

13.14

Ο Εργοδότης δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα
ή θέµα που προκύπτει από (ή σε σχέση µε) το Συµβόλαιο ή την εκτέλεση του Έργου,
εκτός εάν ο Εργολάβος είχε περιλάβει σχετική απαίτηση στον Τελικό Λογαριασµό και
(εκτός για ζητήµατα ή θέµατα που προκύπτουν µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού
Παραλαβής για το Έργο) στον προσωρινό τελικό λογαριασµό που αναφέρεται στο
εδάφιο 13.10.

Αυξοµειώσεις
Τιµών

13.15

Εάν στο Παράρτηµα Προσφοράς καθορίζεται ότι το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται, τότε
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
λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 13.6, στον Προσωρινό Τελικό
Λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 13.10 και στον Τελικό
Λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 13.11. Η αναπροσαρµογή αυτή θα
γίνεται σε περίπτωση µεταβολής των δεικτών, όπως αυτοί εκδίδονται επίσηµα από τη
Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δηµοκρατίας, 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 13.16, 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.
(α) Τύπος αναπροσαρµογής τιµών
Εάν, µετά την Ηµεροµηνία Βάσης 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 τους πιο κάτω τύπους αναπροσαρµογής
των τιµών, οι οποίοι θα εφαρµόζονται όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
παρόντος εδαφίου.
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Τύπος 1
Διαφοροποίηση τιµών για πληρωµές σύµφωνα µε το εδάφιο 13.3

Lc
C
F
St
VOPc = Pc [(0,40 + 0,40 --- + 0,08 --- + 0,04 --- + 0,08 --- ) - 1]
Lco
Co
Fo
Sto

όπου,
Pc =

η αξία που προκύπτει µε βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου 13.3, στο βαθµό που
τυγχάνει αναπροσαρµογής τιµών σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του παρόντος
εδαφίου,

VOPc=

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

Lco =

ο δείκτης του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών που ίσχυε κατά την
Ηµεροµηνία Βάσης,

Lc =

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

Co =

ο δείκτης τιµών έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C30, που ίσχυε κατά την
Ηµεροµηνία Βάσης,

C=

ο δείκτης τιµών έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C30, που ίσχυε κατά την
ηµεροµηνία 28 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
Βάσης,

F=

ο δείκτης τιµών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ), που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 28
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 Βάσης,

St =

ο δείκτης τιµών σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής διαµέτρου από 12mm και πάνω,
προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 28 ηµέρες πριν
την τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία εκτελέστηκε,

Οι αξίες των δεικτών Lc, Lco, C, Co, F, Fo, St, Sto, Lm και Lmo θα είναι αυτές που
εκδίδονται επίσηµα από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τις
αντίστοιχες ηµεροµηνίες. Νοείται ότι για τον υπολογισµό των δεικτών δεν λαµβάνεται
υπόψη ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας.
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(β) Εργασία που θα αναπροσαρµόζεται
Για σκοπούς αναπροσαρµογής των τιµών, η αξία της εργασίας που θα
αναπροσαρµόζεται θα αφορά το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο
(α) του εδαφίου 13.3, εξαιρουµένων εργασιών που αφορούν Ποσά Προνοίας.
Νοείται ότι θα εξαιρούνται επίσης οι εργασίες Τροποποιήσεων εκτός εάν η
αναπροσαρµογή στο Ποσό Συµβολαίου που έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε το εδάφιο
14.3 έχει βασιστεί στην αξία και/ή σε τιµές αγοράς οι οποίες ίσχυαν κατά την
ηµεροµηνία 28 ηµέρες πριν την Ηµεροµηνία Βάσης.
Μεταγενέστερη
Νοµοθεσία

13.16

Το Ποσό Συµβολαίου θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται για να λάβει υπόψη
οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση στα Έξοδα που προκύπτει από τις αλλαγές στη
νοµοθεσία της Χώρας, οι οποίες προκύπτουν µετά την Ηµεροµηνία Βάσης. Τέτοια
νοµοθεσία σηµαίνει οποιοδήποτε νόµο, διάταγµα, κανονισµό ή εσωτερικό κανονισµό
που έχει την ισχύ του νόµου, περιλαµβανοµένων περιορισµών συναλλάγµατος, που
επηρεάζει τον Εργολάβο στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
Εάν ο Εργολάβος υποστεί (ή θα υποστεί) καθυστέρηση και/ή επιπλέον Έξοδα που
προκύπτουν από τέτοιες αλλαγές στη νοµοθεσία, µετά την Ηµεροµηνία Βάσης, οφείλει
να δώσει ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Μετά την παραλαβή της
ειδοποίησης αυτής, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα
µε το εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει:
(α)
την παράταση του χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το
εδάφιο 8.3, και
(β)
τα Έξοδα αυτά, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου
και να ενηµερώσει αναλόγως τον Εργολάβο.
Ανάλογη διαδικασία θα εφαρµόζεται και από τον Εργοδότη σε περίπτωση που από
τέτοιες αλλαγές στη νοµοθεσία, µετά την Ηµεροµηνία Βάσης, προκύψει µείωση στα
Έξοδα του Εργολάβου.
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14. Τροποποιήσεις
Δικαίωµα για
Τροποποιήσεις

14.1

Τροποποιήσεις µπορούν να ξεκινήσουν από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη
οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του Συµβολαίου, είτε µε σχετική οδηγία είτε
ζητώντας από τον Εργολάβο να υποβάλει κάποια πρόταση. Εάν ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη ζητήσει από τον Εργολάβο να υποβάλει πρόταση και στη συνέχεια
αποφασίσει να µην προχωρήσει µε την αλλαγή αυτή, ο Εργολάβος θα πρέπει να
αποζηµιωθεί για τα Έξοδα που υπέστη, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών
µελέτης.
Σε ουδεµία αλλαγή και/ή διαφοροποίηση του Έργου θα πρέπει να προχωρήσει ο
Εργολάβος, εκτός και µέχρις ότου ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δώσει σχετική
οδηγία ή εγκρίνει τέτοια Τροποποίηση. Εάν τα Κατασκευαστικά Έγγραφα ή το Έργο
δεν συνάδουν µε το Συµβόλαιο, η διόρθωση δεν θα συνιστά Τροποποίηση.

Προτάσεις
Εργολάβου για
Τροποποίηση

14.2

Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή, να υποβάλει στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη, γραπτή πρόταση η οποία κατά τη γνώµη του θα µειώσει τα έξοδα
κατασκευής, συντήρησης ή λειτουργίας του Έργου, ή θα βελτιώσει για τον Εργοδότη
την αποδοτικότητα ή την αξία του συµπληρωµένου Έργου, ή µε άλλο τρόπο θα είναι
προς όφελος του Εργοδότη. Κάθε τέτοια πρόταση θα ετοιµάζεται µε έξοδα του
Εργολάβου και θα πρέπει να περιλαµβάνει τα θέµατα που αναφέρονται στο Εδάφιο
14.3.

Διαδικασία
Τροποποίησης

14.3

Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, προτού δώσει οδηγία για Τροποποίηση, ζητήσει
υποβολή πρότασης, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει το πρακτικά συντοµότερο
δυνατό:
(α)
περιγραφή της προτεινόµενης µελέτης και/ή εργασίας που πρόκειται να
εκτελεστεί και πρόγραµµα για την εκτέλεσή της,
(β)
την πρόταση του Εργολάβου για οποιεσδήποτε αναγκαίες διαφοροποιήσεις
στο πρόγραµµα σύµφωνα µε το εδάφιο 4.14, και
(γ)
την πρόταση του Εργολάβου για αναπροσαρµογή του Ποσού Συµβολαίου, του
Χρόνου Αποπεράτωσης και/ή για διαφοροποιήσεις στο Συµβόλαιο.
Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει το πρακτικά συντοµότερο δυνατό, µετά την
παραλαβή των προτάσεων αυτών, να απαντήσει µε αποδοχή, απόρριψη ή µε σχόλια.
Εάν ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη δώσει σχετική οδηγία ή εγκρίνει κάποια
Τροποποίηση, οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5, ώστε να
συµφωνήσει ή να προσδιορίσει αναπροσαρµογές στο Ποσό Συµβολαίου, στο Χρόνο
Αποπεράτωσης και στον Κατάλογο Πληρωµών. Η αναπροσαρµογή του Ποσού
Συµβολαίου θα περιλαµβάνει εύλογο κέρδος, και θα λαµβάνει υπόψη τις υποβολές
του Εργολάβου σύµφωνα µε το εδάφιο 14.2, εάν εφαρµόζεται.

Ανάκτηση ή
επιπλέον
απώλεια
γενικών
εξόδων

14.4

Εάν, κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο,
διαπιστωθεί ότι ως αποτέλεσµα των Τροποποιήσεων 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) τότε, σε αυτή την περίπτωση (και
αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε ενέργεια έχει ήδη γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες
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οποιουδήποτε άλλου εδαφίου του παρόντος άρθρου), ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη
οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή να
προσδιορίσει, τη συνεπαγόµενη (λόγω της αύξησης) ανάκτηση των εξόδων
Εργοταξίου και γενικών εξόδων διαχείρισης και κέρδους του Εργολάβου για το
Συµβόλαιο η οποία θα 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
αποζηµίωση αυτή προκύψει αρνητική τότε αυτή θα λαµβάνεται ίση µε µηδέν.
Επίσης, εάν κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο,
διαπιστωθεί ότι ως αποτέλεσµα των Τροποποιήσεων, 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), ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα
µε το εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει το ποσό που θα πρέπει να
προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου 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.
Πληρωµή στο
Κατάλληλο
Νόµισµα

14.5

Εάν το Συµβόλαιο προβλέπει για πληρωµή του Ποσού Συµβολαίου σε περισσότερα
του ενός νοµίσµατα, και εάν συµφωνηθεί ή οριστεί αναπροσαρµογή όπως αναφέρεται
πιο πάνω, το πληρωτέο ποσό σε κάθε εφαρµοστέο νόµισµα θα πρέπει να
προσδιορίζεται όταν συµφωνείται ή ορίζεται η αναπροσαρµογή. Για τον καθορισµό του
ποσού σε κάθε νόµισµα, ο Εργολάβος και ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη (ή, εάν
υπάρχει ασυµφωνία, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη) θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
τις πραγµατικές ή αναµενόµενες νοµισµατικές αναλογίες των Εξόδων της
τροποποιηθείσας εργασίας, χωρίς να δεσµεύονται από τις αναλογίες των διάφορων
νοµισµάτων που καθορίζονται για πληρωµή του Ποσού Συµβολαίου.

Ποσά
Προνοίας

14.6

Το κάθε Ποσό Προνοίας θα πρέπει να χρησιµοποιείται, ολόκληρο ή µέρος του, µόνο
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Αντιπροσώπου του Εργοδότη. Το συνολικό ποσό που θα
πληρώνεται στον Εργολάβο θα πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τέτοια ποσά για εργασία,
προµήθειες ή υπηρεσίες µε τα οποία σχετίζεται το Ποσό Προνοίας όπως το έχει
ζητήσει µε την οδηγία του ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη. Για κάθε Ποσό Προνοίας,
ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να ζητήσει:
(α)
να εκτελεστεί από τον Εργολάβο εργασία (περιλαµβανοµένου Μηχανικού
Εξοπλισµού, Υλικών ή υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν) και να
κοστολογηθεί σύµφωνα µε το εδάφιο 14.3,
(β)
να αγοραστεί από τον Εργολάβο Μηχανικός Εξοπλισµός, Υλικά ή υπηρεσίες,
για τα οποία η πληρωµή θα γίνεται ως παρακάτω:
(i)
η πραγµατική τιµή που πληρώθηκε (ή που πρέπει να πληρωθεί) από
τον Εργολάβο, και
(ii) ποσοστό επί τοις εκατό της πραγµατικής τιµής που πληρώθηκε (ή που
πρέπει να πληρωθεί), όπως καθορίζεται στην Προσφορά, για να
καλύψει όλα τα άλλα έξοδα, χρεώσεις και κέρδος.
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(γ)

να εκτελεστεί εργασία ή να παρασχεθεί προµήθεια ή υπηρεσίες από τον
Εργοδότη, οποιαδήποτε νοµοτύπως συσταθείσα αρµόδια αρχή, ή άλλο
εργολάβο ή προµηθευτή που θα επιλέξει και θα πληρώνει απευθείας ο
Εργοδότης. Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη έχει δικαίωµα να δώσει οδηγίες
στον Εργολάβο να πληρώνει τους εργολάβους ή προµηθευτές αυτούς. Με
εξαίρεση το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε το εδάφιο 14.3
αναφορικά µε τυχόν έξοδα τα οποία έχει υποστεί ο Εργολάβος για εργασία
που εκτέλεσε µε βάση οδηγίες του Αντιπροσώπου του Εργοδότη, ουδεµίας
πρόσθετης πληρωµής, πέραν δηλαδή της πραγµατικής πληρωµής που θα
καταβάλλει στους εργολάβους ή προµηθευτές αυτούς, θα δικαιούται ο
Εργολάβος στην περίπτωση αυτή.

Ο Εργολάβος οφείλει, όταν του ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, να του
παρουσιάζει ως αποδεικτικά στοιχεία τις προσφορές που έχει λάβει, και τα σχετικά
τιµολόγια, δελτία και λογαριασµούς ή αποδείξεις εισπράξεων.
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15. Υπαίτιος ο Εργολάβος
Ειδοποίηση για
συµµόρφωση

15.1

Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του, ή εάν ο
Εργολάβος δεν εκτελεί το Έργο σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη έχει δικαίωµα να δώσει ειδοποίηση στον Εργολάβο ζητώντας από αυτόν να
αποκαταστήσει την παράλειψη αυτή και να επανορθώσει εντός συγκεκριµένου
εύλογου χρονικού διαστήµατος.

Λύση της
Εργοδότησης
του Εργολάβου
από τον
Εργοδότη

15.2

Εάν ο Εργολάβος:
(α)
παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο 15.1,
(β)
εγκαταλείψει ή υπαναχωρήσει από το Συµβόλαιο,
(γ)
χωρίς εύλογη δικαιολογία παραλείψει να:
(i)
ξεκινήσει το Έργο σύµφωνα µε το εδάφιο 8.1,
(ii) προχωρεί µε την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 8, ή
(iii) δείξει ότι κατά τη µελέτη του Έργου χρησιµοποιήθηκε επαρκής
ικανότητα µελέτης ώστε να επιτευχθεί η συµπλήρωσή του Έργου
εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης,
(δ)
πτωχεύσει ή χρεοκοπήσει, περιέλθει σε κατάσταση εκκαθάρισης, έχει
εκδοθεί δικαστικό διάταγµα εναντίον του, προβαίνει σε διευθετήσεις µε τους
πιστωτές του, ή συνεχίζει τις εργασίες του υπό την επίβλεψη διαχειριστή,
κηδεµόνα ή εκκαθαριστή προς όφελος των πιστωτών του, ή εάν γίνει
οποιαδήποτε ενέργεια ή συµβεί οποιοδήποτε γεγονός (δυνάµει
οποιουδήποτε ισχύοντος νόµου) που να έχει παρόµοια αποτελέσµατα µε
οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες ή γεγονότα,
(ε)
παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση που δόθηκε σύµφωνα µε το
εδάφιο 7.5 εντός 28 ηµερών από την παραλαβή της, ή
(στ)
έχει εκχωρήσει το Συµβόλαιο ή αναθέσει υπεργολαβικά το Έργο χωρίς να
έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση,
τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον Εργολάβο ειδοποίηση 14 ηµερών,
να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου µε βάση το Συµβόλαιο και να τον εκδιώξει
από το Εργοτάξιο. Ο Εργολάβος θα οφείλει τότε να παραδώσει όλα τα
Κατασκευαστικά Έγγραφα και άλλα έγγραφα µελέτης που είχαν ετοιµαστεί από ή για
αυτόν, στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Ο Εργολάβος δεν θα απαλλάσσεται από
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του που απορρέουν από το Συµβόλαιο.
Τα δικαιώµατα και οι εξουσίες που παρέχονται στον Εργοδότη και τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη από το Συµβόλαιο δεν θα επηρεάζονται.
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα µε τη λύση της εργοδότησης του Εργολάβου να
συµπληρώσει το Έργο µόνος του και/ή µε οποιοδήποτε άλλο εργολάβο. Ο Εργοδότης
ή ο άλλος αυτός εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν για τη
συµπλήρωση αυτή τόσο µέρος των Κατασκευαστικών Εγγράφων, άλλων εγγράφων
µελέτης που είχαν ετοιµαστεί από ή για τον Εργολάβο, Μηχανηµάτων Εργολάβου,
Προσωρινών Έργων, Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών, όσο αυτοί θεωρήσουν
σκόπιµο. Με τη συµπλήρωση του Έργου ή ενωρίτερα εάν ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη θεωρήσει τούτο κατάλληλο, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα πρέπει να
δώσει ειδοποίηση στον Εργολάβο ότι τα Μηχανήµατα Εργολάβου και τα Προσωρινά
Έργα θα παραδοθούν στον Εργολάβο κοντά ή στο Εργοτάξιο. Ο Εργολάβος οφείλει να
αποµακρύνει ή να διευθετήσει την αποµάκρυνση των παραπάνω από το µέρος αυτό
χωρίς καθυστερήσεις και µε δικά του έξοδα.
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Αξία Έργου
κατά τη
Ηµεροµηνία
Λύσης

15.3

Ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει, το συντοµότερο δυνατό µετά τη λύση
σύµφωνα µε το εδάφιο 15.2, να προσδιορίσει και να ενηµερώσει τον Εργολάβο σχετικά
µε την αξία των Κατασκευαστικών Εγγράφων, Μηχανικού Εξοπλισµού, Υλικών,
Μηχανηµάτων Εργολάβου και Έργου και για όλα τα ποσά που θα οφείλονται στον
Εργολάβο κατά την ηµεροµηνία λύσης.

Πληρωµή µετά
τη Λύση

15.4

Μετά τη λύση σύµφωνα µε το εδάφιο 15.2, ο Εργοδότης δεν θα είναι υπεύθυνος να
κάνει οποιεσδήποτε επιπλέον πληρωµές στον Εργολάβο, έως ότου εξακριβωθούν τα
έξοδα µελέτης, εκτέλεσης, συµπλήρωσης και επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων, αποζηµιώσεων για καθυστερήσεις στη συµπλήρωση (εάν υπάρχουν),
και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει υποστεί ο Εργοδότης.
Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωµα ανάκτησης από τον Εργολάβο των επιπρόσθετων
εξόδων, εάν υπάρχουν, για τη συµπλήρωση του Έργου, αφού ληφθεί υπόψη και
οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό προς τον Εργολάβο σύµφωνα µε το εδάφιο 15.3. Εάν
δεν υπάρχουν τέτοια επιπρόσθετα έξοδα, ο Εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει
οποιοδήποτε υπόλοιπο στον Εργολάβο.

Δωροδοκία

15.5

Εάν ο Εργολάβος, ή οποιοσδήποτε από τους Υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή
εργοδοτουµένους τους δώσει, προβεί, ή προσφερθεί να δώσει ή να προβεί, σε
οποιοδήποτε πρόσωπο δωροδοκία, δώρο, φιλοδώρηµα ή προµήθεια ως ανταµοιβή ή
κίνητρο:
(α)
για να κάνει ή για να απέχει από οποιαδήποτε πράξη σχετίζεται µε το
Συµβόλαιο ή µε οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µε τον Εργοδότη, ή
(β)
επειδή επέδειξε ή απέφυγε να επιδείξει εύνοια ή δυσµένεια προς
οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται µε το Συµβόλαιο ή µε οποιαδήποτε άλλη
σύµβαση µε τον Εργοδότη,
τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει ειδοποίηση 14 ηµερών στον Εργολάβο,
να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου µε βάση το Συµβόλαιο και να τον εκδιώξει
από το Εργοτάξιο, και οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ισχύουν ως µια
τέτοια λύση εργοδότησης και τέτοια εκδίωξη να γίνονταν σύµφωνα µε το εδάφιο 15.2.

- 59 -

16. Υπαίτιος ο Εργοδότης
Δικαίωµα
Εργολάβου για
Αναστολή
Εργασιών

16.1

Εάν ο Εργοδότης παραλείψει να πληρώσει στον Εργολάβο το οφειλόµενο ποσό
σύµφωνα µε την πιστοποίηση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη, και παραλείψει να
εξηγήσει γιατί ο Εργολάβος δεν δικαιούται ένα τέτοιο ποσό, εντός 56 ηµερών µετά τη
λήξη του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο εδάφιο 13.7 εντός του οποίου η
πληρωµή θα έπρεπε να είχε πραγµατοποιηθεί, µε εξαίρεση οποιοδήποτε ποσό
δικαιούται να αφαιρέσει ο Εργοδότης σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ο Εργολάβος έχει
δικαίωµα να αναστείλει την εργασία ή να µειώσει το ρυθµό εργασίας, αφού
προηγουµένως δώσει στον Εργοδότη (µε αντίγραφο στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη)
ειδοποίηση όχι µικρότερη των 7 ηµερών. Η ενέργεια αυτή του Εργολάβου δεν θίγει τα
δικαιώµατά του για πληρωµές, σύµφωνα µε το εδάφιο 13.8 και για λύση σύµφωνα µε
το εδάφιο 16.2.
Εάν ο Εργολάβος αναστείλει την εργασία ή µειώσει το ρυθµό εργασίας, και στη
συνέχεια ο Εργοδότης πληρώσει το οφειλόµενο ποσό (περιλαµβανοµένης πληρωµής
σύµφωνα µε το εδάφιο 13.8), τότε το δικαίωµα που είχε ο Εργολάβος σύµφωνα µε το
εδάφιο 16.2 αναφορικά µε αυτή την καθυστερηµένη πληρωµή εκλείπει, και ο
Εργολάβος οφείλει να συνεχίσει κανονικά την εργασία του το ευλόγως συντοµότερο
δυνατό.
Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή Έξοδα ως αποτέλεσµα της αναστολής
των εργασιών ή της µείωσης του ρυθµού εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε το
παρόν εδάφιο, οφείλει να δώσει ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Μετά
την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να
προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5 ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει:
(α)
την παράταση του χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το
εδάφιο 8.3, και
(β)
τα Έξοδα αυτά, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου
και να ενηµερώσει αναλόγως τον Εργολάβο.

Λύση της
Εργοδότησης
του Εργολάβου
από τον
Εργολάβο

16.2

Εάν ο Εργοδότης:
(α)
παραλείψει να πληρώσει στον Εργολάβο το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε την
πιστοποίηση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη εντός 56 ηµερών µετά τη
λήξη του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο εδάφιο 13.7 εντός του
οποίου η πληρωµή θα έπρεπε να είχε πραγµατοποιηθεί, µε εξαίρεση
οποιοδήποτε ποσό δικαιούται να αφαιρέσει ο Εργοδότης σύµφωνα µε το
Συµβόλαιο, ή
(β)
συστηµατικά παραλείπει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του Εργοδότη
σύµφωνα µε το Συµβόλαιο,
ή, εάν µια παρατεταµένη αναστολή επηρεάζει όλο το Έργο όπως περιγράφεται στο
εδάφιο 8.10,
τότε ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να λύσει την εργοδότησή του µε βάση το Συµβόλαιο,
ειδοποιώντας τον Εργοδότη, µε αντίγραφο στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Η
ειδοποίηση αυτή θα τίθεται σε ισχύ 14 ηµέρες µετά την παράδοση της.
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Τερµατισµός
εργασιών
και
αποµάκρυνση
Μηχανηµάτων
Εργολάβου

16.3

Μετά τη λύση εργοδότησης σύµφωνα µε το εδάφιο 2.4 ή το εδάφιο 16.2, ο Εργολάβος
οφείλει:
(α)
να τερµατίσει κάθε περαιτέρω εργασία, εκτός εκείνων των εργασιών που
κρίνονται αναγκαίες και ζητούνται µε οδηγία από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη µε σκοπό να καταστούν ασφαλή ή να προστατευτούν τα µέρη
εκείνα του Έργου που έχουν ήδη εκτελεστεί, και οποιαδήποτε άλλη εργασία
απαιτείται ώστε να παραµείνει το Εργοτάξιο σε καθαρή και ασφαλή
κατάσταση,
(β)
να παραδώσει όλα τα Κατασκευαστικά Έγγραφα, Μηχανικό Εξοπλισµό και
Υλικά για τα οποία έχει πληρωθεί,
(γ)
να παραδώσει όλα εκείνα τα µέρη του Έργου που εκτελέστηκαν από τον
Εργολάβο µέχρι την ηµεροµηνία λύσης, και
(δ)
να αποµακρύνει όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου που βρίσκονται στο
Εργοτάξιο και να επαναπατρίσει όλο το προσωπικό και εργάτες του από το
Εργοτάξιο.
Οποιαδήποτε τέτοια λύση εργοδότησης θα γίνεται χωρίς επηρεασµό οποιουδήποτε
άλλου δικαιώµατος του Εργολάβου σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.

Πληρωµή κατά
τη λύση

16.4

Μετά τη λύση σύµφωνα µε το εδάφιο 16.2, ο Εργοδότης οφείλει να επιστρέψει την
Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου, και να πληρώσει στον Εργολάβο το ποσό
που υπολογίστηκε και πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο 19.6 συν το ποσό
οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς, περιλαµβανοµένης απώλειας κέρδους, που δυνατόν
να έχει υποστεί ο Εργολάβος ως αποτέλεσµα της λύσης.
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17. Κίνδυνοι και Ευθύνες
Κάλυψη και
Εξασφάλιση

17.1

Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη, τον Αντιπρόσωπο
του Εργοδότη, τους εργολάβους, αντιπροσώπους και εργοδοτουµένους τους από και
έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, ζηµιών, απωλειών και εξόδων που προκύπτουν
από ή είναι αποτελέσµατα του Έργου, περιλαµβανοµένων και επαγγελµατικών
υπηρεσιών που παρέχονται από τον Εργολάβο.
Αυτές οι υποχρεώσεις για κάλυψη και εξασφάλιση θα πρέπει να περιορίζονται σε
απαιτήσεις, ζηµιές, απώλειες και έξοδα που θα οφείλονται σε σωµατική βλάβη,
αρρώστια, ασθένεια ή θάνατο, ή σε βλάβη ή καταστροφή φυσικής περιουσίας (άλλης
από το Έργο), περιλαµβανοµένης και τυχόν συνεπαγόµενης απώλειας χρήσης.
Τέτοιες υποχρεώσεις θα πρέπει επίσης να περιορίζονται στο βαθµό που τέτοιες
απαιτήσεις, ζηµιές, απώλειες και έξοδα είναι εν µέρει ή εν όλω αποτέλεσµα
παραβίασης υποχρέωσης επιµέλειας που υπέχει, και η οποία επιβάλλεται διά νόµου,
στον Εργολάβο ή σε οποιονδήποτε που, άµεσα ή έµµεσα, εργοδοτείται από αυτόν.

Φροντίδα
Έργου από τον
Εργολάβο

17.2

Ο Εργολάβος οφείλει να αναλαµβάνει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα του Έργου από
την Ηµεροµηνία Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού
Παραλαβής, οπόταν η ευθύνη περνά στον Εργοδότη. Εάν ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ή µέρος του
Έργου, ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του συγκεκριµένου
Τµήµατος ή µέρους του Έργου από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού
Παραλαβής, οπόταν η ευθύνη θα περάσει στον Εργοδότη.
Ο Εργολάβος οφείλει επίσης να αναλαµβάνει ευθύνη για τη φροντίδα οποιασδήποτε
εργασίας που εκτελεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητάς του µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, περιλαµβανοµένων και
των εργασιών και δραστηριοτήτων εκείνων σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ευθύνης του Εργολάβου, το Έργο υποστεί
οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά, ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε αιτίας άλλης από τους
κινδύνους του Εργοδότη που αναφέρονται στο εδάφιο 17.3, τότε ο Εργολάβος
οφείλει να επανορθώσει οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή ζηµιά, µε δικά του έξοδα,
ούτως ώστε το Έργο να συνάδει µε το Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος θα είναι επίσης
υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά στο Έργο που προκαλείται από
οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται από τον Εργολάβο µετά την ηµεροµηνία έκδοσης
του Πιστοποιητικού Παραλαβής.

Κίνδυνοι του
Εργοδότη

17.3

Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι:
(α)
πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος ή όχι), εισβολή και
ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε
εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνησή
της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο,
(β)
εξέγερση, επανάσταση, ανταρσία, παράνοµη κατάληψη εξουσίας ή
στρατιωτικό πραξικόπηµα, ή εµφύλιος πόλεµος, εντός της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο,
(γ)
ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά, ή
από πυρηνικά απόβλητα από την καύση πυρηνικών υλικών, τοξικά
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(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

Συνέπειες των
Κινδύνων
Εργοδότη

17.4

ραδιενεργά εκρηκτικά, ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε
πυρηνικού εκρηκτικού µηχανισµού ή µέρους τέτοιου πυρηνικού µηχανισµού,
εντός της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής
Δηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσµατικό
έλεγχο,
κύµατα πιέσεων από αεροσκάφη ή άλλα αεριωθούµενα που ταξιδεύουν µε
ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε
εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνησή
της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο,
βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, εκτός εάν αυτή
περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων
του και προκύπτει από διεξαγωγή του Έργου,
απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη οποιουδήποτε
Τµήµατος ή µέρους του Έργου, εκτός στο βαθµό που δυνατόν τούτο να
προβλέπεται στο Συµβόλαιο, και
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.

Ο Εργολάβος οφείλει, µόλις προβλέψει ότι θα επέλθει, ή λάβει γνώση κάποιου
κινδύνου του Εργοδότη, να δίνει ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Εάν
κάποιος κίνδυνος του Εργοδότη έχει ως αποτέλεσµα απώλεια ή ζηµιά, ο Εργολάβος
οφείλει να επανορθώσει αυτή την απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που τούτο απαιτείται
από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή
Έξοδα ως αποτέλεσµα των κινδύνων του Εργοδότη, οφείλει να δώσει ειδοποίηση
στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Μετά την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής, ο
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει να προχωρήσει σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5
ώστε να συµφωνήσει ή να προσδιορίσει:
(α)
την παράταση του χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το
εδάφιο 8.3, και
(β)
τα Έξοδα αυτά, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου
και να ενηµερώσει αναλόγως τον Εργολάβο.

Κίνδυνοι του
Εργολάβου

17.5

Οι κίνδυνοι του Εργολάβου είναι όλοι οι κίνδυνοι πλην των κινδύνων του Εργοδότη
που αναφέρονται στο εδάφιο 17.3.

Περιορισµός
Ευθύνης
Εργολάβου

17.6

Σε ουδεµία περίπτωση θα έχει ο Εργολάβος ευθύνη έναντι του Εργοδότη, υπό την
έννοια της κάλυψης ή εξασφάλισης ή λόγω παραβίασης του Συµβολαίου ή ως αστική
ευθύνη ή άλλως πως, για απώλεια στη χρήση οποιουδήποτε µέρους (ή όλου) του
Έργου ή για απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους ή απώλεια σύναψης
οποιασδήποτε σύµβασης ή για οποιεσδήποτε ειδικές ή έµµεσες απώλειες ή ζηµιές
που δυνατόν να υποστεί ο Εργοδότης σε σχέση µε το Συµβόλαιο. Η συνολική ευθύνη
του Εργολάβου προς τον Εργοδότη σύµφωνα µε το Συµβόλαιο δεν πρέπει να
ξεπερνά το Ποσό Συµβολαίου. Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν περιορίζει την
ευθύνη του Εργολάβου:
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(α)
(β)
(γ)
(δ)

Περιορισµός
Ευθύνης
Εργοδότη

17.7

σύµφωνα µε τα εδάφια 4.19, 4.20, 5.9, 8.6 και 11.4,
σύµφωνα µε οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του Συµβολαίου οι οποίες ρητά
επιβάλλουν µεγαλύτερη ευθύνη,
σε περιπτώσεις απάτης, σκόπιµης κακής διαχείρισης ή παράνοµων ή
έκνοµων πράξεων, ή
σε περιπτώσεις πράξεων ή παραλείψεων του Εργολάβου που είναι αντίθετες
µε τους πιο βασικούς κανόνες επιµέλειας τους οποίους ένας ευσυνείδητος
Εργολάβος θα ακολουθούσε σε παρόµοιες καταστάσεις.

Σε ουδεµία περίπτωση θα έχει ο Εργοδότης ευθύνη έναντι του Εργολάβου, υπό την
έννοια της κάλυψης ή εξασφάλισης ή λόγω παραβίασης του Συµβολαίου ή ως αστική
ευθύνη ή άλλως πως, για απώλεια στη χρήση οποιουδήποτε µέρους (ή όλου) του
Έργου ή για απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους ή απώλεια σύναψης
οποιασδήποτε σύµβασης ή για οποιεσδήποτε ειδικές ή έµµεσες απώλειες ή ζηµιές
που δυνατόν να υποστεί ο Εργολάβος σε σχέση µε το Συµβόλαιο. Νοείται ότι το
παρόν εδάφιο δεν περιορίζει την ευθύνη του Εργοδότη σε περιπτώσεις απάτης,
σκόπιµης κακής διαχείρισης ή παράνοµων ή έκνοµων πράξεων.
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18. Ασφάλειες
Ασφάλιση
Μελέτης

18.1

Ο Εργολάβος οφείλει να θέτει σε ισχύ ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης, η οποία θα
ασφαλίζει την ευθύνη του έναντι λόγων επαγγελµατικής αµέλειας κατά τη µελέτη του
Έργου. Η ασφάλεια αυτή θα πρέπει να έχει όριο ασφαλιζόµενου ποσού όχι λιγότερο
του ποσού που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.
Ο Εργολάβος οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί την
ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης σε πλήρη ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων
ευθύνης του, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο και τους νόµους της Χώρας. Ο Εργολάβος
αναλαµβάνει να δίνει στον Εργοδότη εύλογη ειδοποίηση σε περίπτωση δυσκολίας (εάν
υπάρχει) για την παράταση, ανανέωση ή επαναφορά της ασφάλειας αυτής.

Ασφάλιση του
Έργου και των
Μηχανηµάτων
Εργολάβου

18.2

Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίζει τα Κατασκευαστικά Έγγραφα, το Μηχανικό
Εξοπλισµό, τα Υλικά και το Έργο από κοινού στα ονόµατα του Εργοδότη, του
Εργολάβου και των Υπεργολάβων, έναντι οποιαδήποτε απώλειας ή ζηµιάς. Η
ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει απώλεια ή ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία, πλην των
κινδύνων του Εργοδότη που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του
εδαφίου 17.3 στο βαθµό που τέτοια ασφάλεια δεν θα είναι άµεσα εφικτή. Η ασφάλεια
αυτή θα πρέπει να έχει όριο ασφαλιζοµένου ποσού όχι λιγότερο των εξόδων πλήρους
αντικατάστασης (περιλαµβανοµένου και κέρδους) και θα πρέπει να καλύπτει επίσης
τα έξοδα κατεδάφισης και αποµάκρυνσης των ερειπίων. Η ασφάλεια αυτή θα πρέπει
να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε ο Εργοδότης και ο Εργολάβος να καλύπτονται από
την ηµεροµηνία που προσκοµίζονται αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε το εδάφιο 18.5
(α), µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής για το Έργο. Ο
Εργολάβος οφείλει να παρατείνει την ασφάλεια αυτή για να παρέχει κάλυψη µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, έναντι απώλειας ή
ζηµιάς για την οποία θα θεωρείται υπεύθυνος ο Εργολάβος και που θα προκύπτει
από αιτία που έλαβε χώρα πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής, και
έναντι απώλειας ή ζηµιάς που προκαλείται από τον Εργολάβο ή τους Υπεργολάβους
κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε άλλων
δραστηριοτήτων (περιλαµβανοµένων και εκείνων σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12).
Στην ασφάλεια θα πρέπει να καθορίζεται ότι οι πληρωµές από την ασφάλεια θα
γίνονται στον Εργοδότη.
Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίζει τα Μηχανήµατα Εργολάβου έναντι οποιασδήποτε
απώλειας ή ζηµιάς. Η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει απώλεια ή ζηµιά από
οποιαδήποτε αιτία, πλην των κινδύνων του Εργοδότη που αναφέρονται στις
παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 17.3 στο βαθµό που τέτοια ασφάλεια
δεν θα είναι άµεσα εφικτή. Η ασφάλεια αυτή θα πρέπει να έχει όριο ασφαλιζόµενου
ποσού όχι λιγότερο της πλήρους αξίας αντικατάστασης των Μηχανηµάτων Εργολάβου
(περιλαµβανοµένης παράδοσης στο Εργοτάξιο). Η ασφάλεια αυτή θα πρέπει να γίνεται
µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε αντικείµενο των µηχανηµάτων να είναι ασφαλισµένο
καθώς θα µεταφέρεται στο Εργοτάξιο και καθ’ όλη την περίοδο που θα βρίσκεται ή
θα είναι πλησίον του Εργοταξίου.
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Ασφάλιση για
Τραυµατισµό
Προσώπων και
Ζηµιές σε
Περιουσίες

18.3

Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλιστεί έναντι ευθύνης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, από
κοινού στα ονόµατα του Εργοδότη, του Εργολάβου και των Υπεργολάβων, για
απώλεια, ζηµιά, θάνατο ή σωµατικό τραυµατισµό που δυνατόν να συµβούν σε
οποιαδήποτε φυσική περιουσία (εξαιρουµένων αντικειµένων που ασφαλίστηκαν
σύµφωνα µε το εδάφιο 18.2 αλλά περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη
άλλης από το Έργο) ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρουµένων προσώπων που
ασφαλίστηκαν σύµφωνα µε το εδάφιο 18.4), και που δυνατόν να προκύψουν κατά την
εκτέλεση του Συµβολαίου και πριν από την έκδοση του Πιστοποιητικού Πιστής
Εκτέλεσης. Η ασφάλεια αυτή πρέπει να έχει όριο ασφαλιζόµενου ποσού όχι λιγότερο
του ποσού που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.

Ασφάλιση
Εργαζοµένων

18.4

Ο Εργολάβος οφείλει να θέτει και να διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια έναντι απωλειών και
απαιτήσεων που προκύπτουν από το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου
εργοδοτείται από εκείνον ή οποιοδήποτε Υπεργολάβο, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο
Εργοδότης και ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη να καλύπτονται και εξασφαλίζονται µε
βάση το ασφαλιστήριο έγγραφο. Για τους εργοδοτουµένους κάποιου Υπεργολάβου, η
ασφάλιση αυτή δυνατόν να γίνει από τον Υπεργολάβο, ο Εργολάβος όµως θα
παραµείνει υπεύθυνος για τη συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.

Γενικές
Απαιτήσεις για
Ασφάλειες

18.5

Κάθε ασφαλιστήριο έγγραφο θα πρέπει να σύµφωνο µε τους γενικούς όρους που θα
έχουν συµφωνηθεί γραπτώς πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, και η συµφωνία
αυτή θα έχει προτεραιότητα έναντι των προνοιών του παρόντος άρθρου.
Ο Εργολάβος οφείλει, εντός των σχετικών περιόδων που δηλώνονται στο Παράρτηµα
Προσφοράς (που υπολογίζονται από το Χρόνο Έναρξης), να υποβάλει στον Εργοδότη:
(α)
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ασφάλειες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο
έχουν γίνει, και
(β)
αντίγραφα των ασφαλιστηρίων εγγράφων που περιγράφονται στα εδάφια 18.2
και 18.3.
Μετά την πληρωµή του κάθε ασφαλίστρου, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει
αντίγραφα των αποδείξεων στον Εργοδότη. Ο Εργολάβος οφείλει επίσης, κατά την
παρουσίαση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων, ασφαλιστηρίων εγγράφων και
αποδείξεων στον Εργοδότη, να ειδοποιεί τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη ότι έπραξε
τούτο.
Ο Εργολάβος οφείλει να θέτει σε ισχύ όλες τις ασφάλειες για τις οποίες έχει την
ευθύνη, µε ασφαλιστές και όρους της έγκρισης του Εργοδότη. Κάθε ασφαλιστήριο
έγγραφο για ασφάλεια έναντι απώλειας ή ζηµιάς θα πρέπει να προνοεί όπως οι
πληρωµές γίνονται στα νοµίσµατα που απαιτούνται για την επανόρθωση της απώλειας
ή της ζηµιάς. Οι πληρωµές που θα λαµβάνονται από τους ασφαλιστές θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για την επανόρθωση των απωλειών ή ζηµιών αυτών. Νοείται ότι
στην ασφάλεια της πρώτης παραγράφου του εδαφίου 18.2 θα πρέπει να καθορίζεται
ότι οι πληρωµές από την ασφάλεια θα γίνονται στον Εργοδότη.
Ο Εργολάβος (και, εάν είναι πρέπον, ο Εργοδότης) οφείλει να συµµορφώνεται µε τους
όρους που ορίζονται σε κάθε ένα ασφαλιστήριο έγγραφο. Νοείται ότι στην περίπτωση
που ο Εργολάβος ή ο Εργοδότης παραλείψουν να συµµορφωθούν µε τους όρους
αυτούς, το κάθε µέρος θα καλύπτει και εξασφαλίζει το άλλο µέρος για κάθε απώλεια
ή απαίτηση που προκύπτει από την παράλειψη αυτή. Νοείται περαιτέρω ότι σε
ουδεµία ουσιαστική αλλαγή στους όρους οποιασδήποτε ασφάλειας θα πρέπει να
προβαίνει ο Εργολάβος χωρίς προηγούµενη έγκριση του Εργοδότη. Εάν κάποιος
ασφαλιστής προβεί (ή προτίθεται να προβεί) σε κάποια αλλαγή, ο Εργολάβος οφείλει
να ειδοποιήσει αµέσως τον Εργοδότη.
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Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και να διατηρήσει σε ισχύ οποιαδήποτε από τις
ασφάλειες που απαιτούνται µε βάση το Συµβόλαιο, ή παραλείψει να παράσχει
ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία, ασφαλιστήρια έγγραφα και αποδείξεις σύµφωνα
µε το παρόν εδάφιο, ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, χωρίς να επηρεάζεται οποιοδήποτε
άλλο δικαίωµα του ή θεραπεία, να θέτει ο ίδιος σε ισχύ ασφάλεια για να καλύψει την
παράλειψη αυτή, και να πληρώνει τα οφειλόµενα ασφάλιστρα. Οι πληρωµές αυτές θα
πρέπει να ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου, και θα µπορούν να
αφαιρεθούν από ποσά που οφείλονται ή που θα οφείλονται στον Εργολάβο.
Τίποτα σ’ αυτό το άρθρο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα του
Εργολάβου ή του Εργοδότη, σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους του Συµβολαίου ή
άλλως πως. Οποιαδήποτε ποσά δεν ασφαλίστηκαν ή δεν ανακτήθηκαν από τους
ασφαλιστές, θα βαρύνουν τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη ανάλογα. 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 την
αµέσως προηγούµενη παράγραφο 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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19. Ανωτέρα Βία
Ορισµός
Ανωτέρας Βίας

19.1

Σ’ αυτό το άρθρο, «ανωτέρα βία» σηµαίνει κάποιο γεγονός πέραν από τον έλεγχο του
Εργοδότη και του Εργολάβου, το οποία καθίστα αδύνατο ή παράνοµο σε κάποιο µέρος
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και το οποίο περιλαµβάνει αλλά δεν
περιορίζεται σε:
(α)
φυσικές καταστροφές όπως σεισµός, έκρηξη ηφαιστείου, ή τυφώνας,
(β)
πόλεµο, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος ή όχι), εισβολή και
ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε
εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνησή
της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο,
(γ)
εξέγερση, επανάσταση, ανταρσία, παράνοµη κατάληψη εξουσίας ή
στρατιωτικό πραξικόπηµα, ή εµφύλιο πόλεµος, εντός της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο,
(δ)
µόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα
από την καύση πυρηνικών υλικών, τοξικά ραδιενεργά εκρηκτικά, ή άλλες
επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε πυρηνικού εκρηκτικού µηχανισµού ή
µέρους τέτοιου πυρηνικού µηχανισµού, εντός της Κυπριακής Δηµοκρατίας
µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις οποίες η
Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο,
(ε)
βίαιη διατάραξη της τάξης, ή οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, εκτός εάν αυτή
περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων
του.

Αποτελέσµατα
Ανωτέρας Βίας

19.2

Ούτε ο Εργοδότης ούτε ο Εργολάβος θα θεωρούνται ότι είναι υπαίτιοι ή ότι
παραβιάζουν το Συµβόλαιο στο βαθµό που η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
παρεµποδίζεται από γεγονότα ανωτέρας βίας που λαµβάνουν χώρα µετά την
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος.

Ευθύνες
Εργολάβου

19.3

Μόλις συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο θεωρείται από τον Εργολάβο ως ανωτέρα βία
και το οποίο επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο Εργολάβος οφείλει
να ειδοποιήσει άµεσα τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο βαθµό που
τούτο είναι ευλόγως πρακτικό. Οφείλει επίσης να ειδοποιεί τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη για οποιεσδήποτε προτάσεις, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε
εναλλακτικών τρόπων εκπλήρωσης, δεν πρέπει όµως να εφαρµόζει τέτοιες
προτάσεις χωρίς τη συναίνεση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη.

Ευθύνες
Εργοδότη

19.4

Μόλις συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο θεωρείται από τον Εργοδότη ως ανωτέρα βία
και το οποίο επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο Εργοδότης οφείλει
να ειδοποιήσει άµεσα τον Εργολάβο και τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του στο βαθµό που τούτο είναι ευλόγως πρακτικό. Οφείλει επίσης να
ειδοποιεί τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη και τον Εργολάβο για οποιεσδήποτε
προτάσεις, που σκοπό έχουν τη συµπλήρωση του Έργου και το µετριασµό
οποιωνδήποτε αυξηµένων εξόδων για τον Εργοδότη και τον Εργολάβο.
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Πληρωµές
στον Εργολάβο

19.5

Εάν, ως αποτέλεσµα ανωτέρας βίας, το Έργο υποστεί απώλεια ή ζηµιά, ο Εργολάβος
θα δικαιούται να έχει συµπεριλάβει, σε κάποιο Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής,
τα Έξοδα της εργασίας που εκτελέστηκε σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, πριν συµβεί το
γεγονός ανωτέρας βίας. Εάν ο Εργολάβος υποστεί επιπλέον Έξοδα για τη
συµµόρφωσή του µε το εδάφιο 19.3, τα Έξοδα αυτά θα προσδιορίζονται από τον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 3.5 και θα
προστίθενται στο Ποσό Συµβολαίου.

Προαιρετική
Λύση,
Πληρωµή και
Αποδέσµευση

19.6

Ανεξάρτητα οποιασδήποτε παράτασης χρόνου, εάν προκύψει κάποιο γεγονός
ανωτέρας βίας και οι συνέπειες τους συνεχιστούν για περίοδο 182 ηµερών, είτε ο
Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν δικαίωµα να δώσουν στο άλλο µέρος ειδοποίηση
για λύση, η οποία θα τίθεται σε ισχύ 28 ηµέρες µετά την παράδοσή της. Εάν, στο
τέλος της περιόδου των 28 ηµερών, οι συνέπειες της ανωτέρας βίας συνεχίζονται, το
Συµβόλαιο θα λύεται. Εάν το Συµβόλαιο λυθεί σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, το
εδάφιο 2.4 ή το εδάφιο 16.2, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη θα οφείλει να
προσδιορίσει την αξία της εκτελεσθείσας εργασίας και:
(α)
τα πληρωτέα ποσά για οποιαδήποτε εργασία που εκτελέστηκε και για την
οποία η τιµή αναφέρεται στο Συµβόλαιο,
(β)
τα Έξοδα του Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών που παραγγέλθηκαν για το
Έργο και παραδόθηκαν στον Εργολάβο, ή για τα οποία ο Εργολάβος έχει
ευθύνη για την παραλαβή τους: ο Μηχανικός Εξοπλισµός και τα Υλικά αυτά
θα αποτελούν περιουσία του (και θα συνιστούν κίνδυνο για τον) Εργοδότη
όταν πληρώσει γι’ αυτά, και ο Εργολάβος θα πρέπει να θέτει τον εν λόγω
Μηχανικό Εξοπλισµό και Υλικά στη διάθεση του Εργοδότη,
(γ)
οποιαδήποτε άλλα Έξοδα ή υποχρεώσεις που υπό τις περιστάσεις ευλόγως
υπέστη ο Εργολάβο στην αναµονή της συµπλήρωσης του Έργου,
(δ)
τα εύλογα Έξοδα αποµάκρυνσης των Προσωρινών Έργων και Μηχανηµάτων
Εργολάβου από το Εργοτάξιο και επιστροφής τέτοιων αντικειµένων στις
εγκαταστάσεις του Εργολάβου στη χώρα του (ή, χωρίς επιπρόσθετα έξοδα,
σε οποιοδήποτε άλλο προορισµό), και
(ε)
τα εύλογα Έξοδα επαναπατρισµού του προσωπικού και εργοδοτουµένων του
Εργολάβου που εργοδοτούνταν αποκλειστικά στο Έργο κατά την ηµεροµηνία
λύσης,
και να εκδώσει Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 13.

Απαλλαγή από
την
Υποχρέωση
Εκπλήρωσης

19.7

Εάν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει το Συµβόλαιο ο Εργοδότης και ο Εργολάβος
αποδεσµευτούν από την εκπλήρωση οποιασδήποτε περαιτέρω υποχρέωσης, το
πληρωτέο ποσό από τον Εργοδότη στον Εργολάβο θα πρέπει να είναι το ίδιο όπως θα
ήταν σύµφωνα µε το εδάφιο 19.6 εάν το Συµβόλαιο είχε λυθεί σύµφωνα µε εκείνο το
εδάφιο.

- 69 -

20. Απαιτήσεις, ∆ιαφορές, Επίλυση διαφορών
Διαδικασία
Απαιτήσεων

20.1

Εάν ο Εργολάβος προτίθεται να απαιτήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληρωµή
σύµφωνα µε οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων ή άλλως πως, οφείλει να δώσει
ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε
περίπτωση εντός 28 ηµερών αφότου παρουσιάστηκε για πρώτη φόρα η αιτία που
προκάλεσε την απαίτηση.
Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί τέτοια σύγχρονα στοιχεία όπως θα είναι αναγκαίο για
να τεκµηριώσει οποιαδήποτε απαίτηση, είτε στο Εργοτάξιο, είτε σε άλλη τοποθεσία
την οποία αποδέχεται ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη. Χωρίς τούτο να σηµαίνει
αποδοχή τυχόν ευθύνης του Εργοδότη, ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη οφείλει, µε
την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης, να επιθεωρεί τα αρχεία αυτά και έχει δικαίωµα
να ζητήσει από τον Εργολάβο να κρατήσει επιπλέον αρχεία. Ο Εργολάβος οφείλει να
επιτρέπει στον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη να επιθεωρεί κάθε τέτοιο στοιχείο, και
να του παρέχει αντίτυπα εάν αυτός το ζητήσει.
Εντός 28 ηµερών από την ειδοποίηση αυτή, ή σε τέτοιο χρόνο που δυνατόν να
αποδεχθεί ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, ο Εργολάβος οφείλει να αποστείλει στον
Αντιπρόσωπο του Εργοδότη κατάσταση, στην οποία να περιλαµβάνονται λεπτοµερή
στοιχεία του ποσού και της βάσης στην οποία εδράζεται η απαίτηση. Στην περίπτωση
που το γεγονός που προκαλεί την απαίτηση έχει συνεχιζόµενο χαρακτήρα, η
κατάσταση θα πρέπει να θεωρείται ως ενδιάµεση. Ο Εργολάβος οφείλει τότε, ανά
διαστήµατα που δυνατόν ευλόγως να απαιτήσει ο Αντιπρόσωπος του Εργοδότη, να
αποστέλλει περαιτέρω ενδιάµεσες καταστάσεις που θα αναγράφουν το εκάστοτε
συσσωρευµένο ποσό της απαίτησης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Στην περίπτωση
που τέτοιες ενδιάµεσες καταστάσεις αποστέλλονται στον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη, ο Εργολάβος οφείλει να αποστείλει µία τελική κατάσταση εντός 28 ηµερών
από το τέλος των συνεπειών που προκαλούνται από το γεγονός.
Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να συµµορφωθεί µε το παρόν εδάφιο, δεν θα δικαιούται
επιπρόσθετη πληρωµή.

Πληρωµή
Απαιτήσεων

20.2

Ο Εργολάβος θα δικαιούται να έχει περιλάβει σε οποιοδήποτε Πιστοποιητικό
Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό για οποιαδήποτε απαίτηση που ο Αντιπρόσωπος του
Εργοδότη έχει θεωρήσει ως οφειλόµενο. Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί δεν
είναι επαρκή για να τεκµηριώσουν όλη την απαίτηση, ο Εργολάβος θα δικαιούται
πληρωµή για το µέρος της απαίτησης που τεκµηριώνεται.

Ειδοποίηση για
ύπαρξη
διαφοράς

20.3

Εάν προκύψει διαφορά ανάµεσα στον Εργοδότη και τον Εργολάβο σχετικά µε το
Συµβόλαιο ή που να απορρέει από το Συµβόλαιο ή την εκτέλεση του Έργου,
περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφορά σχετικά µε κάποια άποψη, οδηγία,
προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη, τότε είτε ο
Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος,
για τη διαφορά αυτή. Στην ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να δηλώνεται ότι έγινε
σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο.
Εκτός εάν υπήρξε υπαναχώρηση από το Συµβόλαιο ή αυτό έχει ήδη λυθεί, ο
Εργολάβος οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να συνεχίζει µε την εκτέλεση του Έργου µε
κάθε απαραίτητη επιµέλεια.
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Φιλικός
Διακανονισµός

20.4

Σε περίπτωση που έχει δοθεί ειδοποίηση για ύπαρξη διαφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο
20.3, τα µέρη οφείλουν να προσπαθήσουν να επιλύσουν φιλικά τη διαφορά πριν την
έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Νοείται ότι, εκτός εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει
διαφορετικά, η δικαστική διαδικασία είναι δυνατόν να αρχίσει κατά ή µετά την
πεντηκοστή έκτη ηµέρα µετά την ηµέρα κατά την οποία δίνεται ειδοποίηση για ύπαρξη
διαφοράς, ακόµα κι εάν ουδεµία προσπάθεια φιλικού διακανονισµού της διαφοράς είχε
γίνει.

Δικαστική
διαδικασία

20.5

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 Δικαστήριο της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Ουδένα µέρος θα περιορίζεται κατά τη δικαστική διαδικασία στα αποδεικτικά στοιχεία
ή επιχειρήµατα που είχε προηγουµένως θέσει ενώπιον του Αντιπρόσωπου του
Εργοδότη.
Η δικαστική διαδικασία είναι δυνατόν να αρχίζει πριν ή µετά τη συµπλήρωση του
Έργου. Οι υποχρεώσεις των µερών δεν θα αλλάζουν λόγω της διεξαγωγής της
δικαστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια προόδου του Έργου.
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21. Αξιολόγηση Απόδοσης Εργολάβου
Αξιολόγηση
Απόδοσης
Εργολάβου

21.1

Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Εργολάβου ως αναδόχου σύµβασης
δηµοσίου, ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, µετά την έκδοση από τον Αντιπρόσωπο του
Εργοδότη του Πιστοποιητικού Πιστής Εκτέλεσης, 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.

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 µελέτη και κατασκευή του ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (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.

Β2

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 Δηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
Δικαστηρίων.
Διατελούµε,
[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 µελέτη και κατασκευή του --------------------------------------------------------------------------------------------- (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 2 του άρθρου 13 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 άρθρο 13 των Όρων Συµβολαίου.

Β4

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 Δηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
Δικαστηρίων.
Διατελούµε,

[Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα]
(υπογραφή και σφραγίδα)

{

Επικολλήστε εδώ Χαρτόσηµα

}
Ηµεροµηνία: ………………………………….
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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, τη µελέτη, την 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 του 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 Απαιτήσεις Εργοδότη,
(δ) οι Κατάλογοι Εργολάβου,
(ε) η Πρόταση Εργολάβου και
(ζ) 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, να µελετήσει,
εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου από κάθε άποψη.
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4.
Ο Εργοδότης συµφωνεί να πληρώσει στον Εργολάβο σε αντάλλαγµα της ανάληψης,
µελέτης, 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 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ
--------------------------------------------

(διά -------------------------------------)
[να αναφερθεί η Αναθέτουσα Αρχή]

Μάρτυρες
1. ------------------------------------2. -------------------------------------

* Τα έξοδα χαρτοσήµανσης βαρύνουν τον Εργολάβο

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

{Επικολλήστε εδώ Χαρτόσηµα*}
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 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 Αντιπροσώπου του Εργοδότη
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………..
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):______________
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(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

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

Πολύ ικανοποιητική
Αρκετά ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μη Ικανοποιητική

Δ. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.
2.
3.

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Ηµεροµηνία: …………………………………

Υπογραφή: ………………………………
Υπογραφή: ………………………………
Υπογραφή: ………………………………

Ικανοποιητική

Μη
Ικανοποιητική
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(∆είγµα)
Εργοδότης
Αντιπρόσωπος του Εργοδότη

1.1.2.1 &
1.8
1.1.2.3

Χρόνος Αποπεράτωσης
Περίοδος Ευθύνης Ελαττωµάτων
Ξένο Νόµισµα

1.1.3.4.
1.1.3.5
1.1.5.3

Τµήµα
Νοµοθεσία του Συµβολαίου

1.1.6.9
1.4

Επικρατούσα γλώσσα
Γλώσσα επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνίας
Εµπιστευτικές Λεπτοµέρειες
Χρόνος για παροχή δικαιώµατος πρόσβασης
και κατοχής του Εργοταξίου
Ποσό Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης
Συµβολαίου
Χρόνος για υποβολή προγράµµατος
Κανονικό Ωράριο Εργασίας

1.4
1.4
1.8
1.12
2.2.

Διευθυντής Τµήµατος Δηµοσίων Έργων,
Λεωφόρος Στροβόλου 165, Λευκωσία
Ο Λειτουργός του Τµήµατος Δηµοσίων Έργων που θα οριστεί
από τον Εργοδότη
...... µήνες
5 έτη
Δεν εφαρµόζεται. Όλες οι πληρωµές θα πρέπει να γίνονται στο
Τοπικό Νόµισµα
Δεν εφαρµόζεται
Το Συµβόλαιο διέπεται από και πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα
µε τους νόµους της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Η Ελληνική γλώσσα
Η Ελληνική γλώσσα
Δεν εφαρµόζεται
Δεν εφαρµόζεται
14 ηµέρες από το Χρόνο Έναρξης

4.2

10 % του Ποσού Συµβολαίου, στο Τοπικό Νόµισµα

Χρόνος για έκδοση της εντολής έναρξης
Συµβατικά προκαθορισµένες αποζηµιώσεις

8.1
8.6

Όριο των συµβατικά προκαθορισµένων
αποζηµιώσεων
Προκαταβολική Πληρωµή

8.6

Ποσοστό Κράτησης
Όριο Ποσού Κράτησης
Πληρωµή Μηχανικού Εξοπλισµού και Υλικών

13.3
13.3
13.5

10 % του Ποσού Συµβολαίου αφαιρουµένων των ποσών
Προνοίας [εάν δεν καθορίζεται, δεν εφαρµόζεται]
10 %
4 % του Ποσού Συµβολαίου
Εφαρµόζεται / Δεν εφαρµόζεται

Ελάχιστο ποσό Πιστοποιητικού Ενδιάµεσης
Πληρωµής
Αυξοµειώσεις Τιµών

13.6

Δεν εφαρµόζεται

4.14
6.6

13.2

28 ηµέρες από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος
Αυτό που έχει συµφωνηθεί και ορίζεται στις συλλογικές
συµβάσεις στον κατασκευαστικό τοµέα εργασίας στην Κυπριακή
Δηµοκρατία.
14 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας
€ ------ ανά ηµέρα καθυστέρησης
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10% του λόγου του Ποσού
Συµβολαίου διά του Χρόνου Αποπεράτωσης σε ηµέρες]
20 % του Ποσού Συµβολαίου

[Εάν δεν καθορίζεται, δεν εφαρµόζεται]
[εάν δε καθορίζεται θα είναι 2% του Ποσού Συµβολαίου]
13.15

Εφαρµόζεται / Δεν εφαρµόζεται

[εάν δεν καθορίζεται, δεν εφαρµόζεται]
Ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης για τη
µελέτη
Ασφάλεια για τραυµατισµό προσώπων και
ζηµιές σε περιουσίες

18.1

10 % του Ποσού Συµβολαίου

Υποβολή αποδεικτικών στοιχείων για
ασφάλειες
Υποβολή αντιγράφων των ασφαλιστηρίων
εγγράφων

18.5(α)

Το αργότερο µέχρι το Χρόνο Έναρξης

18.5(β)

Εντός 42 ηµερών από το Χρόνο Έναρξης

[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10%]
18.3

€ 500.000 για κάθε περιστατικό, για απεριόριστο αριθµό
περιστατικών

[εάν δεν καθορίζεται θα είναι € 500.000]
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Κατάλογος Πληρωµών

Αρ.
Σταδίου

Περιγραφή
σταδίου για
ενδιάµεση
πληρωµή

1

2

Πληρωµές

Προκαταβολή σύµφωνα µε το εδάφιο 13.2

Χρόνος
Έναρξης µέχρι
την έκδοση του
Πιστοποιητικού
Παραλαβής

Μηνιαίες πληρωµές σύµφωνα µε το εδάφιο 13.3.

3

Επιστροφή
Κράτησης

Σύµφωνα µε το άρθρο 13

4

Πιστοποιητικό
Τελικής
Πληρωµής

Σύµφωνα µε το άρθρο 13

Σε κάθε πληρωµή το ποσό της παραγράφου 13.3(α) [αλλά εξαιρουµένων των
Τροποποιήσεων που υπολογίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο 14] υπολογίζεται µε βάση το
διάγραµµα χρηµατικής ροής που υποβάλλει ο Εργολάβος µε βάση το εδάφιο 4.14,
νοουµένου ότι η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών συνάδει µε το υποβληθέν πρόγραµµα
του εδαφίου 4.14. Διαφορετικά, η πληρωµή προσαρµόζεται στην πρόοδο εκτέλεσης των
εργασιών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 3.5.

