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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΠΑΣ
Η Συµφωνία αυτή γίνεται την ........... ηµέρα του µήνα ................ του έτους……….. µεταξύ του
............................................................. για και εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού (που από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Εργοδότης") από τη µια και
του……………………………………………….
.............................................................................
(που από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Ανάδοχος") από την άλλη.
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ο Εργοδότης προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τη Μελέτη και
Επίβλεψη των Εργασιών (που από τώρα και στο εξής θα καλούνται "οι Υπηρεσίες") για την
ανέγερση της κτιριακής υποδοµής του Πολιτιστικού Χωριού Λέµπας, (τίτλος ΄Εργου) (που
από τώρα και στο εξής θα καλείται "το Έργο"),
Σύντοµη περιγραφή του και εκτιµώµενη αξία του Έργου:
Ανέγερση της κτιριακής υποδοµής του Πολιτιστικού Χωριού Λέµπας αποτελούµενης από το Κέντρο
Εικαστικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Φιλοξενίας Καλλιτεχνών, και τους Ξενώνες για Φιλοξενία
Μαθητών και Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης. Η εκτιµώµενη αξία του έργου ανέρχεται στις
€1.800.000.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.

Η Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ή Σύµβαση), περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(α) Τη Συµφωνία
(β) Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Σύµβασης
(γ) Τα Παραρτήµατα “A” – “∆”
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης.

2.

(1)
Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την παροχή των
υπηρεσιών που καθορίζονται στη Σύµβαση, από Οµάδα Έργου που θα υλοποιήσει το
αντικείµενο της Σύµβασης και στην οποία θα µετέχουν υποχρεωτικά οι πιο κάτω Βασικοί
Μελετητές:
Βασικοί Μελετητές

Όνοµα

(α)

Υπεύθυνος Οµάδας Έργου

(β)

Μελετητής 1: Σύµβουλος Αρχιτέκτονας

(γ)

Μελετητής 2: Σύµβουλος Πολιτικός Μηχανικός

(δ)

Μελετητής 3: Σύµβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

(ε)

Μελετητής 4: Σύµβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

(στ)

Μελετητής 5: Σύµβουλος Επιµετρητής Ποσοτήτων

(2)
Για οποιαδήποτε αντικατάσταση των προαναφεροµένων προσώπων θα πρέπει να
εξασφαλίζεται εκ των προτέρων έγκριση του Εργοδότη.
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(3)
Ο Ανάδοχος ορίζει τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου ως το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
που θα τον αντιπροσωπεύει έναντι του Εργοδότη σε θέµατα σχετικά µε την παροχή των
Υπηρεσιών.
3.

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, να
αναθέσει ή να µεταβιβάσει όλο ή οποιοδήποτε µέρος των Υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του
όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση.

4.

Ο Εργοδότης συµφωνεί όπως καταβάλει στον Ανάδοχο για τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει
µε βάση την παρούσα Συµφωνία αµοιβή ίση προς ποσοστό 7,5% επί του
προϋπολογισθέντος κόστους. Η αµοιβή θα αναθεωρείται και θα αναπροσαρµόζεται
σύµφωνα µε το τελικό κόστος των εργασιών.
Η αµοιβή θα καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 και
το Παράρτηµα Α02 της παρούσας Σύµβασης.

5.

Η παρούσα Σύµβαση θα πρέπει να χαρτοσηµανθεί προ ή κατά την υπογραφή της και το
σχετικό τέλος θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο. Για σκοπούς χαρτοσήµανσης το ποσό της
Σύµβασης εκτιµάται στις €135.000 συν Φ.Π.Α.

6.

Ο Εργοδότης θα επιλέξει ξεχωριστά και θα αναθέσει σε Ειδικούς Συµβούλους την παροχή
των εξής εξειδικευµένων υπηρεσιών σε σχέση µε το Έργο:
(α)

Υπηρεσία
Ειδικοί Σύµβουλοι
Έκδοση
Πιστοποιητικού Μηχανολόγος Μηχανικός –
Ενεργειακής Απόδοσης
Εµπειρογνώµονας

Ειδικευµένος

(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(στ)
Η αµοιβή των Ειδικών Συµβούλων θα είναι επιπρόσθετη αυτής του Αναδόχου και θα
καταβάλλεται απ΄ ευθείας στους ιδίους από τον Εργοδότη.
7.

Εάν ο Ανάδοχος ή οποιοδήποτε µέλος της Οµάδας Έργου έχει οποιοδήποτε οικονοµικό ή
άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, σε σχέση µε οποιαδήποτε σκοπούµενη από αυτά
κατακύρωση Σύµβασης ∆ηµοσίου ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ΄
αίµατος ή εξ΄ αγχιστείας συγγένεια µέχρι τέταρτου βαθµού µε οποιοδήποτε πρόσωπο που
έχει πρόδηλο οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, οφείλει να αποκαλύψει το συµφέρον, τη σχέση
ή τη συγγένεια αυτή στον Εργοδότη.

8.

Σε περίπτωση που αναφύει οποιαδήποτε διαφορά ή αµφισβήτηση µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών στην παρούσα Σύµβαση (είτε κατά τη διάρκεια είτε µετά τη
συµπλήρωση ή την αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών και είτε πριν είτε µετά τη λύση
ή την ισχυριζόµενη λύση της εργοδότησης του Αναδόχου βάσει της παρούσας Συµφωνίας)
σχετικά µε την ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας ή για οτιδήποτε που περιλαµβάνεται σε
αυτή ή που προκύπτει λόγω αυτής της Συµφωνίας ή ως προς τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις
ή καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών, τότε η διαφορά αυτή θα επιλύεται σύµφωνα µε τη
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών που προδιαγράφεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους
αυτής της Σύµβασης.
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9.

Η παρούσα Σύµβαση θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους
νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
∆ικαστηρίων.

Η παρούσα Συµφωνία υπογράφεται,

∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Στην παρουσία των
(α) .........................................
(β) .........................................

.....................................
∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Στην παρουσία των
(α) .........................................
(β) .........................................

.....................................
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1.1

Ορισµοί
Στην παρούσα Σύµβαση, εκτός όπου ρητά καθορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες λέξεις και
εκφράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται πιο κάτω:
(α) “Ανάδοχος” σηµαίνει τον Αρχιτέκτονα που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε
τον Εργοδότη.
(β) “Βασικοί Μελετητές” σηµαίνει τα πρόσωπα που κατονοµάζονται στην Παράγραφο
2(1) της Συµφωνίας ως οι βασικοί µελετητές που θα παρέχουν εκ µέρους του
Αναδόχου τις Υπηρεσίες µελέτης και επίβλεψης.
(γ) “Εβδοµάδα” σηµαίνει ηµερολογιακή εβδοµάδα
(δ) "Ειδικοί Σύµβουλοι” σηµαίνει τους Σύµβουλους που κατονοµάζονται στη
παράγραφο 6 της Συµφωνίας στους οποίους ο Εργοδότης αναθέτει την παροχή
εξειδικευµένων υπηρεσιών .
(ε) “εκτιµώµενη αξία Έργου” σηµαίνει την κατασκευαστική αξία του Έργου, όπως αυτή
εκτιµάται από τον Εργοδότη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την ευθύνη υπολογισµού
της εκτιµώµενης αξίας του Έργου. Στην εκτιµώµενη αξία δεν θα υπολογίζονται τα
ακόλουθα:
-

Φ.Π.Α.

-

Έξοδα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

-

Αµοιβή του Αναδόχου µε βάση την παρούσα Σύµβαση,

-

Αµοιβές άλλων συµβούλων που ενδεχοµένως να εργοδοτήσει ο Εργοδότης για
να παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση µε το Έργο

-

Αξία γης

-

Έξοδα επίβλεψης και παρακολούθησης του Έργου εκ µέρους του Εργοδότη

-

Άλλα ποσά για εργασίες, εξοπλισµό και υπηρεσίες για τα οποία δεν θα
παρέχουν τις υπηρεσίες του ο Ανάδοχος, όπως π.χ. για εργασίες που θα
εκτελεστούν απ΄ ευθείας από τον Εργοδότη, Τµήµατα του Εργοδότη ή άλλους
που θα ορίσει ο Εργοδότης, από Ηµικρατικούς Οργανισµούς και Τοπικές Αρχές.

(στ) “Επιθεωρητής Εργοταξίου” σηµαίνει πρόσωπο που διορίζεται από τον Εργοδότη
κατά τη φάση εκτέλεσης του Έργου και που το όνοµά και τα καθήκοντά του
γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο.
(ζ) “Επίσηµη Γλώσσα” σηµαίνει την Ελληνική Γλώσσα. Η επίσηµη γλώσσα θα
χρησιµοποιείται σε όλα τα έγγραφα, την αλληλογραφία και τα σχέδια.
(η) “Εργοδότης” σηµαίνει την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τον Νόµο και τους
ισχύοντες Κανονισµούς.
(θ) “Εργολάβος” σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα του δηµοσίου ή
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών που προσφέρει την εκτέλεση
εργασιών ή/και έργων σε σχέση µε το Έργο.
(ι)

“Ηµέρα” σηµαίνει ηµερολογιακή ηµέρα

(ια) “Μήνας” σηµαίνει ηµερολογιακό µήνα
(ιβ) “Οµάδα Έργου” σηµαίνει τους Συµβούλους Μελετητές και κάθε άλλο επιστηµονικό
προσωπικό ή τεχνικό προσωπικό το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκ µέρους του
Αναδόχου για σκοπούς της παρούσας Σύµβασης.
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(ιγ) “Όροι Κατασκευαστικού Συµβολαίου” σηµαίνει το Μέρος Ι των “Όρων Συµβολαίου
για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων, έκδοση 1ης Σεπτεµβρίου 2006, όπως
τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί και το οποίο είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της αρµοδίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων, στο
Παράρτηµα του Κεφαλαίου 3 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.treasury.gov.cy/ppd).
(ιδ)

“που τυχόν να απαιτηθούν” σηµαίνει που τυχόν να απαιτηθούν από τον
Εργοδότη.

(ιε)

“Στάδια Εργασίας” σηµαίνει τα ακόλουθα στάδια παροχής Υπηρεσιών σε σχέση
µε τη µελέτη και τη διαχείριση του Έργου :
Στάδιο Α :

Προµελέτη: ∆ιαλαµβάνει την ετοιµασία των στοιχείων που θα
επιτρέψουν στον Εργοδότη να κατανοήσει και εγκρίνει τις προτάσεις
που στοχεύουν στην ικανοποίηση των επιδιώξεών του

Στάδιο Β :

Τελική Μελέτη: ∆ιαλαµβάνει την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της
µελέτης προς εξασφάλιση έγκρισης/συναίνεσης από τις αρµόδιες
αρχές

Στάδιο Γ :

Ετοιµασία Εγγράφων ∆ιαγωνισµού

Στάδιο ∆ :

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης,
Ανάθεση Σύµβασης Έργου

Στάδιο Ε:

Υλοποίηση/Κατασκευή Έργου

Στάδιο ΣΤ : Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωµάτων
Στάδιο Ζ :

Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός Έργου

Στάδιο Η :

Εκπνοή Περιόδου Ευθύνης Ελαττωµάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού

Στάδιο Θ :

Τελικός Λογαριασµός

(ιστ) “Σύµβαση έργου” σηµαίνει τη σύµβαση η οποία συνάπτεται µεταξύ του Εργοδότη
και του Εργολάβου για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την
επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό.
(ιζ)

“Σύµβαση” ή “Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών” σηµαίνει την παρούσα Σύµβαση
που υπογράφτηκε µεταξύ του Εργοδότη και του Ανάδοχου για την παροχή των
Υπηρεσιών.

(ιη)

“Συντονιστής Έργου” σηµαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Συντονιστής
Έργου από τον Εργοδότη και που το όνοµα του γνωστοποιείται στον Ανάδοχο. Οι
Όροι Εντολής του Συντονιστή Έργου καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" της
Σύµβασης αυτής.

(ιθ)

“Σύµβουλοι Μελετητές” (βασικοί και µη βασικοί) σηµαίνει τα µέλη της Οµάδας
Έργου τα οποία ασκούν επάγγελµα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήµης κατά την
έννοια του περί του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Νόµου.

(κ)

“Τελικός Λογαριασµός” σηµαίνει τον Τελικό Λογαριασµό κάθε συµπληρωθείσας
επιµέρους φάσης του Έργου σύµφωνα µε τις πρόνοιες της αντίστοιχης Σύµβασης
έργου.

(κα) "Υπεύθυνος Οµάδας Έργου” σηµαίνει το πρόσωπο που κατονοµάζεται στην
παράγραφο 2(1) της Συµφωνίας και του οποίου τα καθήκοντα είναι όπως
καθορίζονται στη Συµφωνία, στους Γενικούς Όρους Σύµβασης, στους Όρους
Εντολής και στα άλλα έγγραφα της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών.
(κβ) “Υπηρεσίες“ σηµαίνει όλες τις υπηρεσίες που οφείλει να παράσχει ο Ανάδοχος στα
πλαίσια της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών, και κάθε άλλη υποχρέωση του
Αναδόχου που χρειάζεται για το σχεδιασµό, την επίβλεψη της εκτέλεσης και
συµπλήρωσης του Έργου, την επίβλεψη της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων σε αυτό, και της διαχείρισης της Σύµβασης Έργου, στο βαθµό που η
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ανάγκη για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών καθορίζεται ή εύλογα
συµπεραίνεται από τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών.
(κγ) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούµενοι στο παρόν Μέρος Β των Εγγράφων
∆ιαγωνισµού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόµος, οι
Κανονισµοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού.
1.2

Εξασφάλιση Έγκρισης Εργοδότη
Για τα πιο κάτω θέµατα θα εξασφαλίζεται προηγουµένως η έγκριση του Εργοδότη. Νοείται
δε ότι ο Ανάδοχος θεωρείται ότι γνωρίζει τις διαδικασίες, µε βάση κανονισµούς ή άλλως
πως, που θα πρέπει να εφαρµόζει ο Εργοδότης, και τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται, πριν ο Εργοδότης παράσχει τέτοια έγκριση:
(α) Για τη µετάβαση από ένα Στάδιο Εργασίας σε άλλο.
(β) Κατά τη διαχείριση της Σύµβασης έργου, και κατά την άσκηση των εξουσιών και
αρµοδιοτήτων του ως ο «Μηχανικός» µε βάση τη σύµβαση αυτή, για τα πιο κάτω
θέµατα, όπου τα αναφερόµενα άρθρα και εδάφια αφορούν τους Όρους
Κατασκευαστικού Συµβολαίου:
(i)

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

(ii)

για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο άρθρο 40, µε

εξαίρεση την έκδοση οδηγιών στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και
(δ) του εδαφίου 40.1,
(iii)

για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου σύµφωνα µε το άρθρο

44,
(iv)

για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 48,

(v)

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

(vi)

για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και τον καθορισµό τιµών ή τιµών

µονάδος σύµφωνα µε το άρθρο 52,
(vii)

για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Εργολάβο

σύµφωνα µε το άρθρο 53, σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση,
(viii)

για την έκδοση οδηγιών σύµφωνα µε το εδάφιο 58.2,

(ix)

για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο σύµφωνα µε

το άρθρο 60,
(x)

για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων σύµφωνα µε

το άρθρο 62, και
(xi)

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

1.3

Γένη
Οι όροι και/ ή οι λέξεις στο αρσενικό γένος περιλαµβάνουν και το θηλυκό γένος.

1.4

Ενικός και Πληθυντικός
Λέξεις στον ενικό περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, όπου το κείµενο το
απαιτεί.

1.5

Έξοδα
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Η λέξη «Έξοδα» σηµαίνει την πραγµατική δαπάνη πλέον τα γενικά έξοδα του Αναδόχου.
1.6

Επικεφαλίδες
Οι επικεφαλίδες δεν περιορίζουν, αλλάζουν, τροποποιούν ή επηρεάζουν την ερµηνεία των
Όρων της Σύµβασης.

1.7

Αλληλογραφία
Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή οδηγία ή επιστολή απαιτείται ή επιτρέπεται να δοθεί ή
συνταχθεί βάσει της παρούσας Σύµβασης θα γράφεται στη γλώσσα που διέπει τη
Σύµβαση. Η επικοινωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε σηµείωσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο απαιτείται από τη
Σύµβαση, θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Επικοινωνία η οποία δεν γίνεται γραπτώς δεν
έχει οποιαδήποτε ισχύ. Νοείται ότι επίσηµα πρακτικά συνεδρίας σχετικής µε το Έργο
αποτελούν γραπτή επικοινωνία και δεσµεύουν τα µέρη.

2.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

2.1

Η παροχή Υπηρεσιών εκ µέρους των Συµβούλων Μελετητών υπόκειται στους περί
∆εοντολογίας των Μελών του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου
Κανονισµούς. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των µελών του Επιστηµονικού Τεχνικού
Επιµελητηρίου Κύπρου που καθορίζονται στους εν λόγω Κανονισµούς θα θεωρείται ότι
συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις των Συµβούλων Μελετητών ως εργοδοτουµένων ή
αντιπροσώπων του Αναδόχου και κάθε παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων θα
θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση από τον Ανάδοχο συµβατικών υποχρεώσεων του.

2.2

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε βάση τις πρόνοιες της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών.

2.3

Ο Ανάδοχος οφείλει:
(α)
(β)

να ενεργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ουδεµία πράξη ή παράλειψη του να συνιστά,
προκαλεί ή συµβάλλει σε οποιαδήποτε παραβίαση από τον Εργοδότη
οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του µε βάση τη Σύµβαση Έργου, και
να αναλαµβάνει και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Μηχανικού
(κατά την έννοια των Όρων Κατασκευαστικού Συµβολαίου) µε βάση τη Σύµβαση
Έργου.

Νοείται ότι εάν ο Ανάδοχος παραβεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις του αυτές τότε
θα οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από οποιαδήποτε έξοδα και
αποζηµιώσεις για τα οποία ο Εργοδότης καθίσταται υπεύθυνος σύµφωνα µε τη Σύµβαση
Έργου για τις παραβάσεις αυτές.
2.4

Ο Ανάδοχος οφείλει:
(α)

Να συνεργάζεται µε το Συντονιστή Έργου και να του παρέχει απόψεις και
συµβουλές πάνω σε θέµατα που αφορούν τις παρεχόµενες Υπηρεσίες.

(β)

Να συνεργάζεται µε τους Ειδικούς Σύµβουλους καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου µε
στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι η απόδοση οποιουδήποτε
Ειδικού Συµβούλου δεν είναι ικανοποιητική, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
πρόβληµα στην οµαλή παροχή των Υπηρεσιών, τότε οφείλει να υποβάλει στον
Εργοδότη, το ταχύτερο δυνατό, λεπτοµερή έκθεση µε συγκεκριµένες εισηγήσεις για
επίλυση του προβλήµατος.
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(γ)

Να εργοδοτεί έµπειρο και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων του, ανάληψη των ευθυνών του και διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων
του.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν είναι ικανοποιηµένος από την
εργασία οποιουδήποτε µέλους της Οµάδας Έργου, ο Εργοδότης θα δικαιούται να
ζητήσει από τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει το εν λόγω µέλος µε άλλο έµπειρο και
κατάλληλο, χωρίς επιπλέον αµοιβή ή αποζηµιώσεις. Το εν λόγω δικαίωµα του
Εργοδότη δεν θα ασκείται παράλογα ή αναίτια.

(δ)

Να ενηµερώνεται και εφαρµόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες της
Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση µε τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων, έγκρισης αλλαγών και απαιτήσεων, κλπ και να
συµµορφώνεται πλήρως τις διαδικασίες. Αντίγραφα σχετικών εγκυκλίων και άλλων
εγγράφων στα οποία καταγράφονται οι διαδικασίες αυτές θα παρέχονται στον
Ανάδοχο από τον Συντονιστή Έργου.

(ε)

Να µεριµνά ώστε οι Σύµβουλοι Μελετητές να ασκούν τα επαγγελµατικά τους
καθήκοντα µε πλήρη συναίσθηση της επαγγελµατικής τους ευθύνης την οποία
επέχουν έναντι του και έναντι του Εργοδότη και να διασφαλίζει ότι οι Σύµβουλοι
Μελετητές δεν θα απαλλάσσονται από την ευθύνη αυτή λόγω εκχώρησης των
υποχρεώσεων τους ή άλλως πως.

(στ)

Να µεριµνά ώστε οι Σύµβουλοι Μελετητές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε τέτοια
επιµέλεια και επιδεξιότητα όπως ένα λογικό και συνετό πρόσωπο που έχει τα
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού θα κατέβαλλε υπό τις
περιστάσεις.

(στ)

Να µεριµνά ώστε οι Σύµβουλοι Μελετητές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τηρώντας το επαγγελµατικό απόρρητο.

(ζ)

Να υποστηρίζει τα νόµιµα συµφέροντα του Εργοδότη.

2.5

Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρεί µε οποιαδήποτε αλλαγή και/ή προσθήκη και/ή παράλειψη σε
σχέση µε τις Υπηρεσίες ή σε σχέση µε µελέτη που έχει τύχει της έγκρισης του Εργοδότη
χωρίς να ενηµερώνει και να εξασφαλίζει εκ των προτέρων την έγκριση του Εργοδότη.

2.6

Ο Ανάδοχος οφείλει:
(α)

να συντονίζει µεταξύ τους, τούς Συµβούλους Μελετητές και τα άλλα µέλη της Οµάδας
Έργου στην παροχή των Υπηρεσιών και να µεριµνά ώστε αυτοί να συνεργάζονται και
να παρέχονται επαρκώς οι Υπηρεσίες, και

(β)

να µεριµνά ώστε ο κάθε Σύµβουλος Μελετητής να παρέχει Υπηρεσίες στην ειδικότητα
του και ώστε να µην επεµβαίνει στο επιστηµονικό έργο µελών της Οµάδας Έργου
άλλων ειδικοτήτων.

2.7

Ουδεµία έγκριση / συγκατάθεση του Εργοδότη δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση.

2.8

Οποιαδήποτε επίσηµη επικοινωνία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη θα γίνεται µέσω του
Υπεύθυνου Οµάδας Έργου.

2.9

Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου και οποιοσδήποτε
άλλος εκ της Οµάδας του Έργου, όταν τους ζητηθεί, θα παρουσιάζονται ενώπιον των
αρµοδίων επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, συµβουλίων προσφορών, επιτροπών
εξέτασης αλλαγών και απαιτήσεων και άλλων αρµοδίων οργάνων για υποστήριξη των
εισηγήσεων τους και παροχή διευκρινήσεων.
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2.10

Εάν ο Ανάδοχος παραβεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις πιο πάνω υποχρεώσεις του και
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών,
τότε θα οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από οποιαδήποτε βλάβη ή
αποζηµίωση, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις
οποιασδήποτε µορφής στο βαθµό που θα οφείλονται στην παραβίαση αυτή. Σε τέτοια
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Εργοδότης υποστεί
οποιαδήποτε βλάβη, αποζηµίωση, ζηµιά, έξοδα ή χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής λόγω
πράξεων ή παραλείψεων του Αναδόχου, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ο
Εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρεί το ποσό της βλάβης, αποζηµίωσης, ζηµιάς, εξόδων και
χρεώσεων αυτών από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Ανάδοχο, χωρίς
βλάβη του δικαιώµατος του για ανάκτηση των ποσών αυτών µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο.

3.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

3.1

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα παρουσίας στο εργοτάξιο µε δικούς του λειτουργούς,
συµπεριλαµβανοµένων και Επιθεωρητών Εργοταξίου (κατά την έννοια των Όρων
Κατασκευαστικού Συµβολαίου ή και άλλως πως), και/ή να προβαίνει σε περιοδικές
επισκέψεις στο εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος δεν θα απαλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, λόγω της
παρουσίας στο εργοτάξιο των λειτουργών αυτών ή Επιθεωρητών Εργοταξίων, είτε και λόγω
οποιασδήποτε τέτοιας επίσκεψης και/ή επιθεώρησης από αυτούς.

3.2

Τα έγγραφα διαγωνισµού που θα χρησιµοποιηθούν για την προσφοροδότηση και εκτέλεση
του Έργου θα βασίζονται στα πρότυπα Έγγραφα που ετοιµάζονται από τον Εργοδότη για
δηµόσιες συµβάσεις έργων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" της παρούσας Σύµβασης). Τα δικαιώµατα
πώλησης τέτοιων εγγράφων θα τα επωφελείται ο Εργοδότης.

3.4

Ο Εργοδότης θα κατονοµάζει και θα ενηµερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου
για το πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί ως Συντονιστής Έργου στην παρούσα Σύµβαση
και µέσω του οποίου θα δίδονται όλες οι σχετικές µε τη Σύµβαση οδηγίες και εγκρίσεις.

3.5

Ο Εργοδότης θα κοινοποιεί αποφάσεις και εγκρίσεις, όπως κατά καιρούς θα ζητούνται από
τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου, εντός χρονικών πλαισίων που θα επιτρέπουν στον Ανάδοχο
να παρέχει τις Υπηρεσίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα παροχής των Υπηρεσιών του.

3.6

Ο Εργοδότης δύναται να εκδίδει στον Ανάδοχο, µέσω του Υπεύθυνου Οµάδας Έργου,
οδηγίες σε σχέση µε τις παρεχόµενες Υπηρεσίες, νοείται δε ότι ο Ανάδοχος δεν έχει
δικαίωµα να αρνείται χωρίς λόγο την εκτέλεση τέτοιων οδηγιών.

3.7

Σε ότι αφορά την ανάθεση εργασιών και/ή υπηρεσιών από µέρους του Εργοδότη, σε σχέση
µε το Έργο, οι οποίες εκτελούνται ή θα εκτελούνται από άλλους εκτός του Αναδόχου, ο
Εργοδότης θα :
(α) είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις τέτοιων προσώπων και για
ικανότητα και απόδοση τους σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχουν,

την

(β) διασφαλίζει ότι τέτοια άτοµα θα συνεργάζονται, στο βαθµό που τούτο είναι εύλογα
αναγκαίο, µε τον Ανάδοχο και ότι θα παρέχουν τέτοια σχέδια και πληροφορίες όπως
λογικά θα απαιτούνται για την ορθή και έγκαιρη παροχή των Υπηρεσιών εκ µέρους του
Αναδόχου, και
(γ) διασφαλίζει ότι τέτοια άτοµα, εφόσον τούτο προβλέπεται στη Σύµβαση Παροχής
Υπηρεσιών, θα υποβάλουν έγκαιρα σχόλια επί των παραδοτέων του Αναδόχου ώστε
να παρέχεται σε αυτόν επαρκής χρόνος για λήψη των αναγκαίων διορθωτικών
ενεργειών.
4.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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4.1

Η αµοιβή για την παροχή των Υπηρεσιών θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται σύµφωνα
µε την Παράγραφο 4 της Συµφωνίας και το Παράρτηµα Α02 της παρούσας Σύµβασης.

4.2

Σε περίπτωση που, πριν την υπογραφή της Σύµβασης Έργου, για λόγους που οφείλονται
σε πράξεις ή παραλείψεις του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ο
Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες πέραν των Υπηρεσιών που προκύπτουν µε βάση τη
Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών και/ή υποστεί επιπλέον έξοδα για τα οποία δεν θα
αποζηµιώνεται διαφορετικά, τότε ο Ανάδοχος θα δικαιούται πρόσθετη πληρωµή για τις
πρόσθετες αυτές υπηρεσίες και/ή τα επιπλέον αυτά έξοδα. Νοείται ότι ουδεµίας πρόσθετης
πληρωµής θα δικαιούται ο Ανάδοχος εάν η εκτιµώµενη Αξία του Έργου και/ή ο εκτιµώµενος
Χρόνος Αποπεράτωσης του Έργου µεταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο που προέκυψε
πριν την υπογραφή της Σύµβασης Έργου αφού θεωρείται ότι σε αυτή την περίπτωση η
αµοιβή που προσδιορίζεται µε βάση το εδάφιο 1.1 πιο πάνω καλύπτει επαρκώς την αµοιβή
που θα πρέπει να λάβει ο Ανάδοχος.

4.3

Σε περίπτωση που, µετά τη υπογραφή της Σύµβασης Έργου
(α)
ο Χρόνος Αποπεράτωσης του Έργου αυξηθεί για λόγους που οφείλονται σε πράξεις
ή παραλείψεις του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, αλλά όχι για λόγους
Ανωτέρας Βίας, ούτε για λόγους που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου,
εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ούτε και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και/ή
(β)
το Καθαρό Ποσό της Σύµβασης Έργου αυξηθεί στα πλαίσια της εκτέλεσης του
Έργου, εκτός εάν η αύξηση αυτή οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου,
εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του,
τότε ο Ανάδοχος θα δικαιούται πρόσθετη πληρωµή η οποία θα υπολογίζεται και θα
καταβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α02 της παρούσας Σύµβασης. Ουδεµίας άλλης
πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο Ανάδοχος στις περιπτώσεις αυτές.

4.4

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια της παρούσας Σύµβασης, εάν ο Ανάδοχος
προτίθεται να απαιτήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
εδαφίου 4.2, οφείλει να δώσει στον Συντονιστή Έργου ειδοποίηση της πρόθεσής του αυτής
εντός 28 ηµερών αφότου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το γεγονός στο οποίο βασίζεται
η απαίτηση.

4.5

Κατά τη χρονική διάρκεια του γεγονότος που αναφέρεται στο εδάφιο 4.4 πιο πάνω, ο
Ανάδοχος οφείλει να τηρεί συνεχώς εκείνα τα στοιχεία που εύλογα θα είναι αναγκαία για την
τεκµηρίωση οποιασδήποτε απαίτησης που ενδεχοµένως να υποβάλει στη συνέχεια. Χωρίς
τούτο να σηµαίνει παραδοχή ευθύνης του Εργοδότη, ο Συντονιστής Έργου οφείλει, µε τη
λήψη ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 4.4, να επιθεωρεί τα στοιχεία αυτά και να δίνει,
εάν επιθυµεί, οδηγίες στον Ανάδοχο για τήρηση οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων που
είναι εύλογα και που ενδεχοµένως να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό για την απαίτηση για
την οποία έχει δοθεί ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει στο Συντονιστή Έργου
να επιθεωρεί όλα τα στοιχεία που τηρούνται σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο και να του
παρέχει αντίγραφο αυτών, όπως και όποτε ζητήσει ο Συντονιστής Έργου.

4.6

Εντός 56 ηµερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο 4.4 πιο πάνω, ή
εντός τέτοιου άλλου εύλογου χρονικού διαστήµατος που θα συµφωνήσει ο Συντονιστής
Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στον Συντονιστή Έργου έκθεση µε δικαιολογητικά
στοιχεία για το ποσό που απαιτείται και για τα ερείσµατα στα οποία εδράζεται η απαίτηση.
Εάν το γεγονός στο οποίο βασίστηκε η απαίτηση έχει συνεχή αποτελέσµατα, τότε η έκθεση
αυτή θα θεωρείται ενδιάµεση και ο Ανάδοχος θα οφείλει να υποβάλλει, σε διαστήµατα που
εύλογα θα ζητήσει ο Συντονιστής Έργου, περαιτέρω ενδιάµεσες εκθέσεις στις οποίες να
παρουσιάζονται συσσωρευτικά τα απαιτούµενα ποσά και οποιαδήποτε πρόσθετα
ερείσµατα στα οποία εδράζεται η απαίτηση. Στις περιπτώσεις υποβολής ενδιάµεσων
εκθέσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τελική έκθεση εντός 56 ηµερών από το πέρας
των συνεπειών του γεγονότος αυτού.
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4.7

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να υποβάλει την απαίτηση για πρόσθετη
πληρωµή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, τότε ο Ανάδοχος δεν θα
δικαιούται οποιασδήποτε τέτοιας πρόσθετης πληρωµής και ο Εργοδότης θα απαλλάσσεται
της ευθύνης του σχετικά µε την απαίτηση αυτή. Νοείται ότι, εάν ο Ανάδοχος αποτύχει να
συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου αναφορικά µε
οποιαδήποτε απαίτηση την οποία έχει ή προτίθεται να υποβάλει και παραταύτα ο
Εργοδότης έχει τη γνώµη ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί, τότε το ποσό που θα
δικαιούται ο Ανάδοχος αναφορικά µε την απαίτηση αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό που
µπορεί να τεκµηριωθεί µε βάση επιβεβαιωµένα στοιχεία τα οποία τηρήθηκαν κατά την
εποχή που συνέβησαν τα σχετικά γεγονότα (είτε τα στοιχεία αυτά είχαν τεθεί υπόψη του
Υπεύθυνου Συντονιστή όπως αναφέρεται στα εδάφια 4.5 και 4.6 είτε όχι). Νοείται
περαιτέρω ότι το ποσό που δικαιούται ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τα πιο πάνω πρέπει να
µειώνεται κατάλληλα ώστε να µην υπερβαίνει το ποσό που θα προέκυπτε εάν ο Ανάδοχος
είχε συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου και ο Εργοδότης είχε προβεί σε
εύλογες ενέργειες για ελαχιστοποίηση των εξόδων του.

4.8

Σε περίπτωση που τα δύο µέρη κρίνουν ως κατάλληλο τον υπολογισµό οποιασδήποτε
πρόσθετης πληρωµής σε ωριαία βάση, και νοούµενου ότι µε βάση το εδάφιο 4.5 ο
Ανάδοχος τηρούσε συνεχώς εκείνα τα στοιχεία απασχόλησης του προσωπικού του και
παρείχε στον Εργοδότη την ευκαιρία να επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά, τότε θα
χρησιµοποιούνται οι ωριαίες χρεώσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα Α02.

4.9

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α02 της παρούσας Σύµβασης και
αφού ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου υποβάλει σχετική αίτηση πληρωµής στον Εργοδότη.

4.10

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρέχει µόνο µέρος των Υπηρεσιών του, τότε θα δικαιούται
πληρωµή µόνο για το µέρος των Υπηρεσιών του που ολοκλήρωσε, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Α02.

4.11

Σε περίπτωση παράλειψης του Εργοδότη να πληρώσει εντός των χρονικών προθεσµιών
που αναφέρονται πιο πάνω, ο Εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο τόκο
υπερηµερίας, µε το εκάστοτε καθοριζόµενο από την Αρµοδία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
µε σχετική εγκύκλιο της, για όλα τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί από την ηµεροµηνία
που τα ποσά αυτά θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί. Ο τόκος υπερηµερίας δεν θα
ανατοκίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

4.12

Χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών που
προκύπτουν από την παρούσα Σύµβαση, σε περίπτωση που ο Εργοδότης και/ή ο
Ανάδοχος αναστείλουν την παροχή των Υπηρεσιών ή λύσουν την εργοδότηση του
Αναδόχου µε βάση την παρούσα Σύµβαση, ο Ανάδοχος δικαιούται να πληρωθεί το µέρος
της αµοιβής ή άλλα ποσά που του οφείλονται κατά την ηµέρα αναστολής/λύσης.

4.14

Οι αµοιβές/πληρωµές που προκύπτουν από την παρούσα Σύµβαση, δεν περιλαµβάνουν
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Εργοδότης θα καταβάλλει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

5.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ / Ή ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

5.1

Αναστολή

5.1.1 Ο Εργοδότης δύναται να αναστείλει την παροχή µέρους ή όλων των Υπηρεσιών που
παρέχονται από τον Ανάδοχο, δίνοντας ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ηµερών στον Υπεύθυνο
Οµάδας Έργου. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τις Υπηρεσίες που επηρεάζονται.
5.1.2 Χωρίς βλάβη του δικαιώµατος του Αναδόχου για επιτόκιο υπερηµερίας σύµφωνα µε το
εδάφιο 4.11 και για λύση της εργοδότησης του σύµφωνα µε το εδάφιο 5.2, ο Ανάδοχος έχει
δικαίωµα, εάν ο Εργοδότης παραλείψει να του καταβάλει οποιοδήποτε ποσό που είναι
οφειλόµενο εντός 28 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο εδάφιο 4.9
ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, και αφού δώσει στον Εργοδότη ειδοποίηση 28
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ηµερών, να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών του. Νοείται ότι εάν στη συνέχεια ο
Εργοδότης καταβάλει το οφειλόµενο ποσό, περιλαµβανοµένου επιτοκίου υπερηµερίας
σύµφωνα µε το εδάφιο 4.11, το δικαίωµα του Αναδόχου για λύση της εργοδότησης του µε
βάση το εδάφιο 5.2 χάνεται εάν δεν έχει δοθεί ειδοποίηση για λύση, και ο Ανάδοχος οφείλει
να επαναρχίσει κανονικά την παροχή των Υπηρεσιών του το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό.
5.1.3 Ο Ανάδοχος δύναται να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών του, δίνοντας ειδοποίηση
τουλάχιστον 28 ηµερών στον Εργοδότη, σε περίπτωση που ο Εργοδότης, όχι εξ’
υπαιτιότητας του Αναδόχου, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, αδυνατεί να
συµµορφωθεί µε πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του 19962003, 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 .
5.1.4

Εάν, τηρουµένων των χρονικών ορίων για ειδοποιήσεις, οποιαδήποτε περίοδος αναστολής
βάσει των παραγράφων 5.1.1 έως 5.1.3, υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, ο Ανάδοχος έχει
δικαίωµα να ζητήσει από τον Εργοδότη να εκδώσει σχετικές οδηγίες.
Εάν ο Εργοδότης δεν ανταποκριθεί εντός 30 ηµερών, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να
θεωρήσει ότι η εργοδότηση του µε βάση τη Σύµβαση έχει λυθεί.

5.1.5

Τηρουµένων των χρονικών ορίων για ειδοποιήσεις, οποιαδήποτε περίοδος αναστολής
βάσει των παραγράφων 5.1.1 έως 5.1.3, δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό των
συµβατικών χρόνων παροχής Υπηρεσιών που καθορίζονται στο άρθρο 7 πιο κάτω.

5.2

Λύση της εργοδότησης του Αναδόχου

5.2.1

Τηρουµένων των προνοιών της παραγράφου 5.2.2. πιο κάτω, ο Εργοδότης έχει δικαίωµα,
αφού δώσει στον Ανάδοχο γραπτή ειδοποίηση 14 ηµερών, να λύσει την εργοδότηση του
Αναδόχου.

5.2.2

Η εργοδότηση του Αναδόχου δύναται να λυθεί ως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.1 στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

πτώχευσης ή χρεοκοπίας του Αναδόχου,

(β)

θανάτου του Αναδόχου, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ή θανάτου οποιουδήποτε εκ των
Βασικών Μελετητών,

(γ)

ως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.4 πιο πάνω

(δ)

αδικαιολόγητης καθυστέρησης από µέρους του Αναδόχου στην εκτέλεση των
καθηκόντων του,

(ε)

ανάθεσης ή εκχώρησης από µέρους του Αναδόχου µέρους ή όλης της Σύµβασης σε
τρίτους χωρίς την έγκριση του Εργοδότη,

(στ) αντικατάστασης των Βασικών Μελετητών χωρίς την έγκριση του Εργοδότη, ή
(ζ)
5.2.3

ανεπαρκούς απόδοσης του Ανάδοχου σε σχέση µε τις παρεχόµενες Υπηρεσίες.

Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον Εργοδότη γραπτή ειδοποίηση 28 ηµερών, να
λύσει την εργοδότηση του µε βάση τη Σύµβαση, στην περίπτωση που καθορίζεται στην
παράγραφο 5.1.4 πιο πάνω.
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5.2.4

Σε περίπτωση λύσης της εργοδότησης του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει στον Εργοδότη αντίγραφα όλων των σχεδίων/εγγράφων που ετοιµάστηκαν από
τον Ανάδοχο µε βάση την παρούσα Σύµβαση

5.2.5

Η λύση της εργοδότησης του Αναδόχου µε βάση τη Σύµβαση, θα γίνεται µε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων των µερών.

6.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1

Για διασφάλιση των δικαιωµάτων του Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 14 ηµερών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης να εξασφαλίσει και να διατηρεί Ασφάλεια
Επαγγελµατικής Ευθύνης για τις Υπηρεσίες που ανέλαβε, η οποία θα καλύπτει µέχρι πέντε
απαιτήσεις η κάθε µια, για αποζηµιώσεις ποσού µεγαλύτερου των €10.000 και µέχρι
ποσού ίσου µε ποσοστό 10% της εκτιµώµενης αξίας του Έργου. Η συνολική απαίτηση για
αποζηµιώσεις θα είναι µέχρι ποσού ίσου µε το τριπλάσιο του ορίου για κάθε απαίτηση. Η
Ασφάλεια Επαγγελµατικής Ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει περίοδο 3 χρόνων από την
εκπνοή της Περιόδου Ευθύνης Ελαττωµάτων µε βάση τους Όρους Κατασκευαστικού
Συµβολαίου. Οι όροι της Ασφάλειας Επαγγελµατικής Ευθύνης θα τύχουν της έγκρισης του
Εργοδότη.

6.2

Το κόστος της Ασφάλειας Επαγγελµατικής Ευθύνης θα αναληφθεί από τον Εργοδότη όταν
και εφόσον ο Ανάδοχος παρουσιάσει στοιχεία ότι έχει τωόντι ασφαλιστεί.

7.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

7.1

Το πλήρες χρονοδιάγραµµα παροχής Υπηρεσιών και υλοποίησης του Έργου στο οποίο
περιλαµβάνονται και οι χρονικές περίοδοι που απαιτούνται για την εξασφάλιση της
συγκατάθεσης του Εργοδότη προς µετάβαση στο επόµενο Στάδιο Εργασίας επισυνάπτεται
στο Παράρτηµα “Α01”.

7.2

Σε περίπτωση που λόγω εφαρµογής των προνοιών του άρθρου 5 της Σύµβασης, ή σε
περίπτωση που λόγω:
(α)

πράξεων ή παραλείψεων του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του,

(β)

Ανωτέρας Βίας, ή

(γ)

άλλων ειδικών συνθηκών που ενδεχοµένως να προκύψουν, εξαιρουµένων αυτών
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή σε παράβαση της Σύµβασης από
τον Ανάδοχο ή για τις οποίες ευθύνεται ο Ανάδοχος,

δικαιολογείται η παραχώρηση στον Ανάδοχο παράτασης του χρόνου παροχής των
Υπηρεσιών, τότε ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να αιτηθεί παράταση του χρονοδιαγράµµατος
παροχής Υπηρεσιών.
7.3

Για σκοπούς των παρόντων Όρων, Ανωτέρα Βία σηµαίνει ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα συµβάντα, νοουµένου ότι αυτά συµβαίνουν εντός της Κύπρου, µε εξαίρεση τις
περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο:
Πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή και ενέργεια εχθρικών
δυνάµεων, εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος πόλεµος ή
παράνοµη κατάληψη εξουσίας, βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία, αναταραχή,
απεργία, εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Αναδόχου και προκύπτει
από τη παροχή των Υπηρεσιών, και οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης την
οποία ένα συνετό και λογικό πρόσωπο δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει.

7.4

Ο Εργοδότης θα εξετάζει το αίτηµα του Ανάδοχου για παράταση χρόνου και θα τον
ειδοποιεί σχετικά.
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Νοείται ότι ο Εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να εξετάσει τέτοιο αίτηµα για παράταση
χρόνου, για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν ο Ανάδοχος:
(α)
τον ειδοποιήσει εντός 28 ηµέρων, αφότου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η αιτία
αυτή,
(β)
έχει υποβάλει εντός 56 ηµερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση αυτή ή εντός τέτοιου
εύλογου χρονικού διαστήµατος που θα συµφωνήσει ο Εργοδότης ώστε η υποβολή αυτή να
µπορεί να µελετηθεί και αξιολογηθεί έγκαιρα, πλήρως τεκµηριωµένα δικαιολογητικά
στοιχεία για την παράταση χρόνου που θεωρεί ότι δικαιούται.
7.5

Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωµα να καθορίσει / διαφοροποιήσει το χρόνο προκήρυξης
διαγωνισµού, εκτέλεσης και περιόδου ευθύνης για ελαττώµατα του Έργου.

7.6

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτύχει να ολοκληρώσει την παροχή Υπηρεσιών του
µέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στη Σύµβαση («ο συµβατικός Χρόνος
Συµπλήρωσης»), ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνει τον Εργοδότη για κάθε ηµέρα που περνά
µεταξύ του συµβατικού Χρόνου Συµπλήρωσης και της πραγµατικής ηµεροµηνίας
ολοκλήρωσης της παροχής των Υπηρεσιών του, µε το ποσό που καθορίζεται στο
Παράρτηµα Α02. Ο Εργοδότης θα αφαιρεί τις αποζηµιώσεις αυτές από ποσά που
οφείλονται ή θα οφείλονται στον Ανάδοχο. Η αφαίρεση των αποζηµιώσεων ουδόλως
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του για την ολοκλήρωση της παροχής των
Υπηρεσιών ή από τις άλλες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση. Νοείται
ότι, µετά την πάροδο του συµβατικού Χρόνου Συµπλήρωσης, το ποσό ανά ηµέρα
καθυστέρησης θα είναι άµεσα και πάραυτα οφειλόµενο και πληρωτέο από τον Ανάδοχο
στον Εργοδότη, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει το ποσό αυτό και
χωρίς ο Εργοδότης να έχει υποχρέωση να αποδείξει οποιαδήποτε ζηµιά. Νοείται
περαιτέρω ότι το συνολικό ποσό τέτοιων αποζηµιώσεων δεν πρέπει να υπερβεί το ποσό
που ισούται µε το είκοσι (20) τοις εκατό του ποσού της Σύµβασης που καθορίζεται στην
παράγραφο 5 της Συµφωνίας.

8.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

8.1

Η παρούσα Σύµβαση θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους
νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
∆ικαστηρίων.

8.2

Η προσοχή του Αναδόχου επισύρεται ιδιαίτερα στις πρόνοιες των ακόλουθων Νόµων και
Κανονισµών, περιλαµβανοµένου κάθε Νόµου ή Κανονισµού που τους τροποποιεί ή τους
αντικαθιστά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος (N.224/90)
Ο Περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος (N.81(I)/99)
Ο Κυπριακός Νόµος Περί Ηλεκτρισµού Κεφ. 170 και Περί Ηλεκτρισµού Κανονισµοί
1941 – 1990
Ο Περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων
Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος (Ν12(Ι)/2006)
Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισµοί (Κ∆Π 201/2007)
Ο Περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας
Νόµος (N.112(I)/2002) και οι περί της Εκτέλεσης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και
Υπηρεσίες) Κανονισµοί (K∆Π 115/2004)
Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας Νόµος (N.227/1990) και οι Κανονισµοί Κ∆Π 172/2002
Ο Περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµος του 2006
Οι Περί Οδών και Οικοδοµών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισµοί του 2006
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9.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

9.1

Όλα τα έγγραφα, σχέδια και µελέτες που ετοιµάζονται από τους Σύµβουλους Μελετητές, µε
βάση τις Υπηρεσίες που προνοεί η Σύµβαση είναι και παραµένουν ιδιοκτησία του
Εργοδότη. Ο Εργοδότης δυνατό να χρησιµοποιήσει άµεσα ή έµµεσα τα πιο πάνω
έγγραφα, σχέδια και µελέτες για την εκτέλεση του Έργου για το οποίο έχουν ετοιµαστεί. Σε
περίπτωση λύσης της εργοδότησης του Αναδόχου µε βάση τη Σύµβαση, ο Εργοδότης θα
δύναται να χρησιµοποιήσει τα έγγραφα, σχέδια και µελέτες που έχει ετοιµάσει ο Ανάδοχος
και να αναθέσει σ΄ άλλους τη συµπλήρωσή τους.

9.2

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, χωρίς την έγκριση του Εργοδότη, να δηµοσιεύσει
περιγραφικά άρθρα, µε/ή χωρίς εικόνες, για τις Υπηρεσίες που προσφέρει, είτε για
λογαριασµό του είτε σε συνεργασία µε άλλους.

10.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

10.1

Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Αναδόχου ως αναδόχου σύµβασης δηµοσίου,
η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα, µετά τη συµπλήρωση των παρεχοµένων Υπηρεσιών,
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή, να ετοιµάζει έκθεση αξιολόγησης της
απόδοσης του Αναδόχου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α03. Η αξιολόγηση του Αναδόχου θα
γίνεται µε βάση την απόδοση του και τα αποτελέσµατα των ελέγχων κατά τη διεκπεραίωση
των διαφόρων Σταδίων Εργασίας, και θα πρέπει να υποστηρίζεται µε γραπτά στοιχεία,
όπως έντυπα και εκθέσεις ελέγχου και άλλες αναφορές και αλληλογραφία. Κάθε τέτοια
έκθεση πρέπει να κοινοποιείται στον Ανάδοχο.

11.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

11.1

Εάν προκύψει κάποια διαφορά µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε σχέση
µε, ή ως αποτέλεσµα της Σύµβασης ή της εκτέλεσης της, είτε κατά τη διάρκεια ή µετά την
εκτέλεση της, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από
οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη ή οδηγία του Υπεύθυνου Συντονιστή, τότε είτε η
Αναθέτουσα Αρχή είτε ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσουν το άλλο µέρος σχετικά, µε
κοινοποίηση στον Υπεύθυνο Συντονιστή. Σε τέτοια περίπτωση και τα δύο µέρη θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διευθετήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή εντός των
επόµενων πενήντα έξι (56) ηµερών. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι
υποβάλλεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

11.2

Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία δεν έχει επιτευχθεί φιλικός
διακανονισµός, εντός πενήντα έξι (56) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της πιο πάνω
ειδοποίησης, είναι τα ∆ικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

12.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας έχει κάθε δικαίωµα που του παρέχει το Σύνταγµα να
ελέγξει τις Υπηρεσίες που παρέχονται. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση , µέσω του Συντονιστή
Έργου, να παρέχει κάθε βοήθεια, πληροφορία και τεκµηρίωση, για πλήρη ενηµέρωση και
κατανόηση των στοιχείων σε σχέση µε τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, ώστε να
διευκολύνει το έργο του Συντονιστή Έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 -

Πληρωµές στον Ανάδοχο / Αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις
∆είγµα Έκθεσης Αξιολόγησης Απόδοσης Αναδόχου Σύµβασης
Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α01

ΚΕΝΗ ΣΕΛΙ∆Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α01 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
1.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1.1

Οι Πληρωµές από τον Εργοδότη θα γίνονται σταδιακά και εντός 30 ηµερών από την
ολοκλήρωση των Σταδίων Εργασίας που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ
ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

55%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΑΜΟΙΒΗ

Α

Έγκριση Προµελέτης

15%

Επί της εκτιµώµενης
αξίας Έργου

Β

Έγκριση Τελικής Μελέτης

25%

Επί του τελικού
αναλυτικού
προγράµµατος
δαπανών

Γ

Έγκριση εγγράφων διαγωνισµού
(περιλαµβανοµένων εγγράφων
διορισµένων υπεργολαβιών) *

10%

Επί της τελικής
εκτίµησης του
συνολικού κόστους
υλοποίησης

∆

Υπογραφή σύµβασης οικοδοµικού έργου
για υλοποίηση του Έργου
(περιλαµβανοµένων των συµβάσεων
διορισµένων υπεργολαβιών)**

5%

Επί του Καθαρού
Ποσού της Σύµβασης
έργου

Η αµοιβή για τα Στάδια Υπηρεσιών Γ και ∆ θα αναπροσαρµόζεται µε εφαρµογή του ποσοστού του
15% (10% και 5%) επί του ποσού του Καθαρού Ποσού (χωρίς ΦΠΑ) της Σύµβασης έργου επί του
Ποσοστού Αµοιβής Αναδόχου

Ε

Κατασκευή του Έργου (Τριµηνιαίες
πληρωµές)

30%

Επί
του
Καθαρού
Ποσού της Σύµβασης
έργου

Στ

Παραλαβή έργου – Έναρξη Περιόδου
Ευθύνης για Ελαττώµατα

5%

Επί
του
Καθαρού
Ποσού της Σύµβασης
έργου

Ζ

Έγκριση Προσωρινού Τελικού
Λογαριασµού από τον Εργοδότη

5%

Επί του Καθαρού
Ποσού της Σύµβασης
έργου

Η

Έκδοση Πιστοποιητικού Ευθύνης
Ελαττωµάτων

3%

Επί του Καθαρού
Ποσού της Σύµβασης
έργου

Θ

Έγκριση Τελικού Λογαριασµού
από τον Εργοδότη

2%

Επί του Καθαρού
Ποσού της Σύµβασης
έργου για την
υλοποίηση κάθε
επιµέρους φάσης
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45%
Σε όλες ανεξαίρετα τις πιο πάνω πληρωµές η αναφορά σε «Καθαρό Ποσό της Σύµβασης έργου» θα
σηµαίνει την Καθαρή Αξία της Σύµβασης που υπογράφεται για την υλοποίηση κάθε επιµέρους φάσης
του Έργου κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της.

1.2

*

Η αµοιβή θα καταβάλλεται µετά την παράδοση και αποδοχή από τον Εργοδότη των Εγγράφων
∆ιαγωνισµού της τελευταίας σύµβασης διορισµένης υπεργολαβίας.

**

Η αµοιβή θα καταβάλλεται µετά την υπογραφή της τελευταίας σύµβασης διορισµένης υπεργολαβίας.

Αµοιβή σε περίπτωση αύξησης του Καθαρού Ποσού Σύµβασης Έργου και/ή του Χρόνου
Αποπεράτωσης του Έργου
Σε περίπτωση αύξησης του Καθαρού Ποσού Σύµβασης Έργου και/ή του Χρόνου
Αποπεράτωσης του Έργου, η αµοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα παρέχει µετά
την υπογραφή της Σύµβασης Έργου υπολογίζεται ως ακολούθως:
Α = Η αµοιβή για υπηρεσίες µετά την υπογραφή της Σύµβασης Έργου
Αc = Σταθερό µέρος της Αµοιβής Α, δηλαδή το µέρος της αµοιβής που δεν εξαρτάται από το
µέγεθος των εργασιών που εκτελεί ο Εργολάβος στα πλαίσια της Σύµβασης Έργου, ούτε και
από τη διάρκεια κατασκευής του Έργου, και το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό Κc της
Αµοιβής Α. Το ποσοστό Κc καθορίζεται ίσο µε 20%.
Αq = Μέρος της Αµοιβής Α που εξαρτάται µόνο από το µέγεθος των εργασιών που εκτελεί ο
Εργολάβος στα πλαίσια της Σύµβασης Έργου (Ογκο-εξαρτώµενο µέρος Αµοιβής), και το
οποίο εκφράζεται ως ποσοστό Κq της Αµοιβής Α. Το ποσοστό Κq καθορίζεται ίσο µε 35%.
Αt = Μέρος της Αµοιβής Α που εξαρτάται µόνο από τη διάρκεια κατασκευής του Έργου
(Χρονο-εξαρτώµενο µέρος Αµοιβής), και το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό Κt της Αµοιβής Α.
Το ποσοστό Κt καθορίζεται ίσο µε 45%.
και νοουµένου ότι
Kc + Kq + Kt = 100
τότε,
Η Αµοιβή Α προκύπτει ως το άθροισµα:
Α = Αc + Aq + At,
όπου
Αc = 45% x Ποσοστό Αµοιβής Αναδόχου x Κc x ΠΣο
Aq = 45% x Ποσοστό Αµοιβής Αναδόχου x Κq x ΠΣτ
At = 45% x Ποσοστό Αµοιβής Αναδόχου x Κt x ΠΣο x (Tο+∆Τ) / Το
ΠΣο = Καθαρό Ποσό της Σύµβασης έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης,
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ΠΣτ = Το ποσό Τελικού Λογαριασµού (χωρίς ΦΠΑ), εξαιρουµένων ποσών για εργασίες για
τις οποίες ο Σύµβουλος δεν έχει παράσχει υπηρεσίες, και εξαιρουµένων ποσών που
αφορούν οικονοµικές αποζηµιώσεις που έχουν δοθεί στον Εργολάβο για οποιαδήποτε αιτία.
Νοείται ότι στον όρο «οικονοµικές αποζηµιώσεις» δεν περιλαµβάνονται πληρωµές για
πρόσθετες ή επί έλαττον εργασίες.
Το = Χρόνος Αποπεράτωσης του Έργου κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
∆Τ = Οι παρατάσεις στο Χρόνο Αποπεράτωσης του Έργου που έχουν δοθεί για λόγους που
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του,
αλλά όχι για λόγους Ανωτέρας Βίας.
Εάν το Α προκύψει µικρότερο από το Αmin = 45% x Ποσοστό Αµοιβής Αναδόχου x ΠΣο, τότε
ως Α θα λαµβάνεται το Αmin.
1.3

Ωριαίες Αµοιβές
1.
Σε περίπτωση που µε βάση το εδάφιο 4.9 των Όρων της Σύµβασης, τα δύο µέρη
κρίνουν ως κατάλληλο τον υπολογισµό οποιασδήποτε πρόσθετης πληρωµής σε ωριαία
βάση, και νοούµενου ότι µε βάση το εδάφιο 4.6 ο Ανάδοχος τηρούσε συνεχώς εκείνα τα
στοιχεία απασχόλησης του προσωπικού του και παρείχε στον Εργοδότη την ευκαιρία να
επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά, τότε θα χρησιµοποιούνται οι ωριαίες χρεώσεις που φαίνονται
πιο κάτω:
Κατηγορία Προσωπικού

∆ιευθυντές/Συνεταίροι γραφείων
µελετών
Επιστηµονικό Προσωπικό
(Αρχιτέκτονες, Πολ. Μηχανικοί,
Ηλεκτροµηχανολόγοι, Επιµετρητές
Ποσοτήτων)
Τεχνικό Προσωπικό
Γραφειακό Προσωπικό

Χρόνια στη συγκεκριµένη θέση
5 ή λιγότερα
20 ή περισσότερα
(στήλη Α5)
(στήλη Α20)
€45

€65

€25

€45

€15
€25
Περιλαµβάνεται στις πιο πάνω ωριαίες αµοιβές

2.
Οι πιο πάνω αµοιβές είναι ολικές και σ΄ αυτές περιλαµβάνονται τα γενικά έξοδα
γραφείου (λειτουργικά και διοικητικά) και οι σταθερές συνδροµές του Εργοδότη (όπως 13ος /
14ος µισθός, εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης,
Ταµείο Προνοίας, Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, Ταµείο Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού κλπ))
3.
Για χρόνια στη συγκεκριµένη θέση µεταξύ των 5 και 20 θα γίνεται γραµµική
παρεµβολή (linear interpolation) µεταξύ των δύο τιµών, δηλαδή για (ψ) χρόνια στη
συγκεκριµένη θέση η αµοιβή Α θα υπολογίζεται ως
A20 – A5
Α = -------------- x (ψ - 5) + A5
15
4.
Οι τιµές του πιο πάνω πίνακα έχουν ως ηµεροµηνία βάσης την 1η Ιανουαρίου 2007.
Από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στην 1η Ιανουαρίου κάθε επόµενου χρόνου εφαρµόζεται
ετήσια αύξηση ίση µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου χρόνου, που εκδίδεται
από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

-3-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α01 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
1.4

Αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις
Η αποζηµίωση προς τον Εργοδότη για κάθε ηµέρα που περνά µεταξύ της συµβατικής
ηµεροµηνίας, όπως τυχόν αναθεωρείται µε βάση το εδάφιο 7.2 των παρόντων Όρων, και της
πραγµατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου για
καθυστερήσεις, θα είναι για το ποσό των €350/ηµέρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ΣΤΑ∆ΙΑ Α – Ε ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1.

Αναθέτουσα Αρχή :
........................................................................................................................................

2.

Υπηρεσία:
........................................................................................................................................

3.

Σύντοµη περιγραφή Υπηρεσιών:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4.

Αριθµός Σύµβασης:
........................................................................................................................................

5.

Ηµεροµηνία υπογραφής:
........................................................................................................................................

6.

Ανάδοχος Σύµβασης Υπηρεσιών:
........................................................................................................................................

7.

Αξία Σύµβασης:
........................................................................................................................................

8.

Ηµεροµηνία έναρξης:
........................................................................................................................................

9.

Συµβατική ηµεροµηνία συµπλήρωσης:
........................................................................................................................................

10. ∆ικαιολογηµένη χρονική παράταση:
........................................................................................................................................
11. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
........................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Β. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(α)

Ποιότητα και επάρκεια παροχής υπηρεσιών µε βάση τους όρους εντολής της Σύµβασης1
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5 : .......................

(β)

Ανταπόκριση/συµµόρφωση του Ανάδοχου Σύµβασης Υπηρεσιών στις γραπτές οδηγίες
του Υπεύθυνου Συντονιστή
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5: ......................

(γ)

Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος - Έγκαιρη συµπλήρωση της Σύµβασης 2
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Να σηµειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η αρχική διάρκεια της σύµβασης σε
µήνες/εβδοµάδες : ......................................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5 : .....................................

(δ)

Υποβολή απαιτήσεων για χρονικές παρατάσεις οι οποίες κρίνονται ατεκµηρίωτες και
απορρίφθηκαν :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Να σηµειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση του χρόνου και η αρχική διάρκεια της
σύµβασης σε µήνες/εβδοµάδες: ......................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5: ....................................

(ε)

Υποβολή απαιτήσεων για οικονοµικές αποζηµιώσεις 3 οι οποίες κρίνονται ατεκµηρίωτες:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Να σηµειωθούν οι συνολικές οικονοµικές απαιτήσεις του µελετητή και το προβλεπόµενο
τελικό ποσό του συµβολαίου: ......................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5: ..........................

(στ) Παρατηρήσεις σχετικά µε παραβάσεις από τον Ανάδοχο Σύµβασης Υπηρεσιών άλλων
προνοιών της Σύµβασης
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σηµειώσεις
(1)

Να αξιολογηθεί η πληρότητα της µελέτης σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του
Ανάδοχου Σύµβασης Υπηρεσιών.

(2)

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιούς από τους ακόλουθους
παράγοντες υστέρησε ο Ανάδοχος Σύµβασης Υπηρεσιών :

(3)

Γ.

•

Οργάνωση και προγραµµατισµός

•

Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού

•

Καταλληλότητα και επάρκεια γραφειακού εξοπλισµού

•

Συνεργασία και συντονισµός µε τις Υπηρεσίες

Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες :
•

Η τήρηση των προθεσµιών και επάρκειας στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε
σχέση µε τους όρους της Σύµβασης

•

Η τάση του Αναδόχου να υποβάλει διογκωµένες απαιτήσεις σε σχέση µε τα τελικά ποσά
που του πληρώθηκαν για συµβόλαια που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο τη δεκαετία για
τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Κριτήρια

Αξιολόγηση

Συνολική βαθµολογία ≥ 20 ένα κριτήριο επιτρέπεται να έχει Πολύ ικανοποιητική
βαθµολογία ίση µε 3.
Συνολική βαθµολογία ≥ 15 και όλα τα κριτήρια να έχουν βαθµολογία Αρκετά ικανοποιητική
µεγαλύτερη ή ίση µε 3.
Συνολική βαθµολογία ≥ 12, µε κανένα κριτήριο κάτω του 2 και µε Ικανοποιητική
βαθµολογία στα κριτήρια α, β και γ ≥ 3
Συνολική βαθµολογία ≤ 10, ή βαθµολογία σε ένα από τα κριτήρια α, Μη ικανοποιητική
β και γ < 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

∆.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοσή του Αναδόχου
Σύµβασης Υπηρεσιών ως :
Πολύ ικανοποιητική

Αρκετά ικανοποιητική

Ικανοποιητική

Μη ικανοποιητική

Ε.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.

..............................................................

Υπογραφή ...........................................

2.

..............................................................

Υπογραφή ...........................................

3.

..............................................................

Υπογραφή ...........................................

Ηµεροµηνία : ...................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΤ – Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1.

Αναθέτουσα Αρχή :
........................................................................................................................................

2.

Υπηρεσία:
........................................................................................................................................

3.

Σύντοµη περιγραφή Υπηρεσιών:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4.

Αριθµός Σύµβασης:
........................................................................................................................................

5.

Ηµεροµηνία υπογραφής:
........................................................................................................................................

6.

Ανάδοχος Σύµβασης Υπηρεσιών:
........................................................................................................................................

7.

Αξία Σύµβασης:
........................................................................................................................................

8.

Ηµεροµηνία έναρξης:
........................................................................................................................................

9.

Συµβατική ηµεροµηνία συµπλήρωσης:
........................................................................................................................................

10. ∆ικαιολογηµένη χρονική παράταση:
........................................................................................................................................
11. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
........................................................................................................................................
12. Ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής Έργου:
........................................................................................................................................
13. Ηµεροµηνία τελικής παραλαβής Έργου:
........................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Β.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(α)

Ποιότητα και επάρκεια παροχής υπηρεσιών µε βάση τους όρους εντολής της Σύµβασης1
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5 : .......................

(β)

Ανταπόκριση/συµµόρφωση του Ανάδοχου Σύµβασης Υπηρεσιών στις γραπτές οδηγίες
του Υπεύθυνου Συντονιστή
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5: ......................

(γ)

Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος - Έγκαιρη συµπλήρωση της Σύµβασης 2
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Να σηµειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η αρχική διάρκεια της σύµβασης σε
µήνες/εβδοµάδες : ......................................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5 : .....................................

(δ)

Υποβολή απαιτήσεων για χρονικές παρατάσεις οι οποίες κρίνονται ατεκµηρίωτες και
απορρίφθηκαν :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Να σηµειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση του χρόνου και η αρχική διάρκεια της
σύµβασης σε µήνες/εβδοµάδες: ......................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5: ....................................

(ε)

Υποβολή απαιτήσεων για οικονοµικές αποζηµιώσεις 3 οι οποίες κρίνονται ατεκµηρίωτες:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Να σηµειωθούν οι συνολικές οικονοµικές απαιτήσεις του µελετητή και το προβλεπόµενο
τελικό ποσό του συµβολαίου: ......................
Βαθµολογία 1 – 5 µε µέγιστη βαθµολογία το 5: ..........................

(στ) Παρατηρήσεις σχετικά µε παραβάσεις από τον Ανάδοχο Σύµβασης Υπηρεσιών άλλων
προνοιών της Σύµβασης
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σηµειώσεις
(1)

Να αξιολογηθεί η πληρότητα της µελέτης σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του
Ανάδοχου Σύµβασης Υπηρεσιών.

(2)

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιούς από τους ακόλουθους
παράγοντες υστέρησε ο Ανάδοχος Σύµβασης Υπηρεσιών :

(3)

Γ.

•

Οργάνωση και προγραµµατισµός

•

Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού

•

Καταλληλότητα και επάρκεια γραφειακού εξοπλισµού

•

Συνεργασία και συντονισµός µε τις Υπηρεσίες

Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες :
•

Η τήρηση των προθεσµιών και επάρκειας στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε
σχέση µε τους όρους της Σύµβασης

•

Η τάση του Αναδόχου να υποβάλει διογκωµένες απαιτήσεις σε σχέση µε τα τελικά ποσά
που του πληρώθηκαν για συµβόλαια που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο τη δεκαετία για
τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Κριτήρια

Αξιολόγηση

Συνολική βαθµολογία ≥ 20 ένα κριτήριο επιτρέπεται να έχει Πολύ ικανοποιητική
βαθµολογία ίση µε 3.
Συνολική βαθµολογία ≥ 15 και όλα τα κριτήρια να έχουν βαθµολογία Αρκετά ικανοποιητική
µεγαλύτερη ή ίση µε 3.
Συνολική βαθµολογία ≥ 12, µε κανένα κριτήριο κάτω του 2 και µε Ικανοποιητική
βαθµολογία στα κριτήρια α, β και γ ≥ 3
Συνολική βαθµολογία ≤ 10, ή βαθµολογία σε ένα από τα κριτήρια α, Μη ικανοποιητική
β και γ < 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α02 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

∆.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοσή του Αναδόχου
Σύµβασης Υπηρεσιών ως :
Πολύ ικανοποιητική

Αρκετά ικανοποιητική

Ικανοποιητική

Μη ικανοποιητική

Ε.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.

..............................................................

Υπογραφή ...........................................

2.

..............................................................

Υπογραφή ...........................................

3.

..............................................................

Υπογραφή ...........................................

Ηµεροµηνία : ...................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ (Σ. Ε.)
O Σ.Ε. είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα, υποχρεώσεις, ευθύνες, ρόλους και ενέργειες που
αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση ως αρµοδιότητα του.
Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, είναι επίσης υπεύθυνος για τα θέµατα που αναφέρονται πιο
κάτω:
1.
Yποβάλλει στην ΟΠΕ ή/και στον Εργοδότη (ανάλογα µε την περίπτωση) εκθέσεις/µελέτες
για θέµατα που αφορούν το Έργο. Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περιέχονται όλα τα
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα και που επηρεάζουν τη
λήψη απόφασης. Όπου απαιτείται, υποβάλλεται συγκριτική τεχνοοικονοµική µελέτη και έκθεση
αξιολόγησης του υπό µελέτη θέµατος µε εισηγήσεις.
2.
Έχει την ευθύνη εφαρµογής της αντίστοιχης Σύµβασης που έχει υπογράψει ο Εργοδότης µε
τον Ανάδοχο σε όλα τα Στάδια Εργασίας (εκπόνηση µελετών, ετοιµασία εγγράφων ∆ιαγωνισµών,
επίβλεψη κλπ).
3.
Παρακολουθεί εκ µέρους του Εργοδότη την πιστή εφαρµογή της Σύµβασης µεταξύ
Εργοδότη και Εργολάβου.
4.
Φροντίζει ώστε η δαπάνη του Έργου να συνάδει µε τις απαιτήσεις του Έργου και να
περιορίζεται στα πλαίσια που έχουν προκαθοριστεί. Ελέγχει και εγκρίνει τις πληρωµές τόσο προς
τον Ανάδοχο όσο και προς τον Εργολάβο ή/και υπεργολάβους. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή
επιπρόσθετων πληρωµών θα φροντίζει µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων διαδικασιών προς
έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων.
5.
Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πιστής εφαρµογής του Κτιριολογικού Προγράµµατος
του Έργου και της υποβολής του για τελική έγκριση από τον Εργοδότη.
6.
Προσφέρει κάθε βοήθεια στον Ανάδοχο για την εξασφάλιση των απαιτούµενων εγκρίσεων
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (όπως Πυροσβεστική, Αρχή Ηλεκτρισµού κλπ).
7.
Τηρεί στοιχεία σε σχέση µε την πρόοδο των εργασιών υλοποίησης του Έργου, αρχείο
αλληλογραφίας, σχεδίων, υλικών, οδηγιών, διευκρινίσεων, αποτελέσµατα δοκιµών και άλλων
πληροφοριών που άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για τη σωστή παρακολούθηση του
Έργου.
8.
Υποβάλλει τριµηνιαίες και έκτακτες (όταν απαιτείται) εκθέσεις προόδου στον Εργοδότη. Στις
εκθέσεις περιγράφεται η πορεία των εργασιών και αναφέρονται τυχόν προβλήµατα και τα µέτρα
που λαµβάνονται ή εισηγήσεις για την επίλυση τους. Στην ίδια έκθεση περιλαµβάνονται σχόλια για
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της οµάδας έργου στο πλαίσιο της παρούσας
Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλων Μελετητών και της καλής επαγγελµατικής πρακτικής.
9.
Παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής του Έργου από τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου και
υποβάλλει γραπτώς τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του.
10.
Παραλαµβάνει από τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου, για λογαριασµό του Εργοδότη, το Έργο.
Η παραλαβή από τον Σ.Ε. έχει την έννοια της φυσικής παραλαβής του Έργου για χρήση από τον
Εργοδότη.
11.
Θα ενηµερώσει γραπτώς τον Εργοδότη, ότι όλες οι παρατηρήσεις του Υπεύθυνου Οµάδας
Έργου έχουν επιλυθεί από τον Εργολάβο και το Έργο είναι έτοιµο προς χρήση από τον Εργοδότη.
12.
Παρακολουθεί και συντονίζει τα θέµατα και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του Έργου εκ
µέρους του Εργοδότη µε τρόπο που αυτό να ολοκληρωθεί, στον κατάλληλο χρόνο και µε την
επιδιωκόµενη ποιότητα των εργασιών που προκαθορίζονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Ο Ανάδοχος µπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.treasury.gov.cy του Γενικού Λογιστηρίου
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τα πιο πάνω και ανάλογα, αν χρειάζεται, να τα αναδιαµορφώσει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(Να επισυνάπτονται από την Αναθέτουσα Αρχή)
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