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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού για το Έργο:
«ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»
1.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.ΜΕ.ΔΙ.), ενεργώντας
για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, διεξήγαγε Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό για την υλοποίηση του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή –
Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου
Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και
Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» (το «Έργο»).
Η Διακήρυξη του Έργου (εφ’ εξής «η Διακήρυξη») και τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης του Διαγωνισμού για το Έργο εγκρίθηκαν με την αριθμ.
ΕΠΠ/ΑΚ/Φ1.1/ οικ 1524/14-05-2014 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και
οριστικοποιήθηκαν

με

την

αριθμ.

ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/ΑΚ/Φ1.1/9548/29-09-2016

Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το ως
άνω Έργο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη, προσφορά.
Ο Διαγωνισμός διεξήχθη την 27η Οκτωβρίου 2016 και Προσωρινός Ανάδοχος,
σύμφωνα

με

την

αριθμ.

ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ27/5100/30-05-2017

Απόφαση

Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., αναδείχθηκε η ένωση εταιρειών με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited», με δ.τ.
«ARIADNE AIRPORT GROUP».
Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Διακήρυξης, ο ανακηρυχθείς Προσωρινός
Ανάδοχος, υποχρεούται να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για την
ανάδειξη του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο θα αναλάβει τα
καθήκοντα

του

Ανεξάρτητου

Μηχανικού

(«Διαγωνισμός

Ανεξάρτητου

Μηχανικού»), όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο Σύμβασης
Παραχώρησης για την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών του Έργου (Περίοδος
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Τ1) και θα συνάψει με την Εταιρεία (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) τη
Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού.
Ήδη με την παρούσα, προκηρύσσεται ο ανωτέρω ανοικτός διεθνής
διαγωνισμός για την επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού του Έργου και
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν.
2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, οι ορισμοί που αναφέρονται στην
παρούσα έχουν την έννοια που αναφέρεται στη Διακήρυξη και το Σχέδιο
Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου μετά των Παραρτημάτων αυτών (τα
«Συμβατικά Τεύχη»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ανεξάρτητου Μηχανικού
προϋποθέτει ενδελεχή μελέτη των Συμβατικών Τευχών του Έργου και των
συνημμένων τους, και οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ δηλώνουν, διά της συμμετοχής
τους στο Διαγωνισμό ΑΜ, ότι έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ, του Σχεδίου
Σύμβασης ΑΜ καθώς και των Συμβατικών Τευχών.
Επιπροσθέτως, οι παρακάτω όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα,
έχουν τις εξής έννοιες:
«Ανεξάρτητος Μηχανικός ή ΑΜ» είναι το πρόσωπο που θα ελέγξει και θα
εγκρίνει τις Μελέτες και θα επιβλέψει τις Κατασκευές του Έργου κατά την
Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, σύμφωνα με την Σύμβαση Ανεξάρτητου
Μηχανικού και τους ειδικότερους όρους των Συμβατικών Τευχών του Έργου.
«Ανάδοχος ΑΜ» είναι ο Μειοδότης ΑΜ ο οποίος θα υπογράψει τη Σύμβαση
Ανεξάρτητου Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.1 της
παρούσας.
«Δεύτερος Μειοδότης ΑΜ» είναι το πρόσωπο που θα καταταχθεί δεύτερος
κατά σειρά στο Διαγωνισμό ΑΜ, μετά την αξιολόγηση των Προσφορών ΑΜ
και θα αναδειχθεί τέτοιος από την Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ.
«Διαγωνιζόμενος ΑΜ» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία που έχει καταθέσει προσφορά στο Διαγωνισμό
ΑΜ.
«Διαγωνισμός ΑΜ» ή «Διαγωνισμός Ανεξάρτητου Μηχανικού» είναι ο
διαγωνισμός που προκηρύσσεται με την παρούσα για την επιλογή του
Ανεξάρτητου Μηχανικού του Έργου.
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«Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ΑΜ» είναι η τραπεζική
εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11, την οποία θα
προσκομίσει κάθε Διαγωνιζόμενος ΑΜ με την προσφορά του.
«Ένωση» είναι η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited», με δ.τ. «ARIADNE AIRPORT GROUP»
με έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων, αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, η οποία έχει ήδη
ανακηρυχθεί Προσωρινός Ανάδοχος του Έργου και ως εκ τούτου προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προσφορών βάσει της παρούσας.
«Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ» είναι η επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 28.5.5 της Διακήρυξης, αντικείμενο της οποίας είναι η
διενέργεια του Διαγωνισμού ΑΜ και η αξιολόγηση των Προσφορών ΑΜ,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση ΑΜ και στην
Διακήρυξη.
«Εταιρεία»

ή

«Εταιρεία

Αεροδρομίου»

είναι

η

ανώνυμη

εταιρεία

ειδικού/αποκλειστικού σκοπού που θα συσταθεί από τους Αρχικούς Μετόχους
κατά το Ελληνικό δίκαιο και στην οποία, μετά την τροποποίηση του Αρχικού
Καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9.3.1 του Σχεδίου Σύμβασης
Παραχώρησης, θα μετέχει το Δημόσιο ως Μέτοχος κατά ποσοστό 45,90%.
«Μέλη της Ένωσης» είναι: α) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων, αριθμός 85, Τ.Κ. 115 26,
καθώς και β) η εταιρία με την επωνυμία «GMR Airports Limited», που εδρεύει
στην Ινδία, New Udaan Bhawan, Opposite Terminal 3, Indira Gandhi
International Airport, New Delhi – 110037.
«Μειοδότης ΑΜ» είναι το πρόσωπο που θα καταταχθεί πρώτος κατά σειρά
στον Διαγωνισμό ΑΜ, μετά την αξιολόγηση των Προσφορών ΑΜ, από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ.
«Πρόσκληση ΑΜ» είναι η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών του
Διαγωνισμού

ΑΜ

συμπεριλαμβανομένων

των

παραρτημάτων,

των

τροποποιήσεων και των τυχόν διευκρινίσεων που παρασχεθούν σύμφωνα με
το άρθρο 9.2 της παρούσας, τα οποία συνολικά αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της.
«Προσφορά ΑΜ» είναι το σύνολο των εγγράφων, δικαιολογητικών και
στοιχείων που θα υποβληθούν από τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ, σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στην παρούσα.
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«Οικονομική Προσφορά ΑΜ» είναι το περιεχόμενο του υποφακέλου Β’ της
Προσφοράς ΑΜ.
«Συμβατό Αεροδρόμιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο
17.3.1 της Διακήρυξης.
«Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ» είναι το προσαρτώμενο στην παρούσα ως
Παράρτημα V σχέδιο σύμβασης το οποίο οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ οφείλουν να
λάβουν υπόψη κατά την διαμόρφωση της προσφοράς τους.
«Σύμβαση ΑΜ» είναι η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του
Αναδόχου ΑΜ και της Εταιρείας σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3.

ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

–

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Ένωση, με την ιδιότητά της ως Προσωρινός Ανάδοχος του Έργου,

3.1

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ανεξάρτητου
Μηχανικού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά
ΑΜ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ και των
Συμβατικών Τευχών του Έργου.
Η παραλαβή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών ΑΜ θα

3.2

γίνουν στην έδρα της Ένωσης από την Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ.
Η κατάθεση των Προσφορών ΑΜ θα πρέπει να γίνει στην έδρα της

3.3

Ένωσης στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων, αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, την Πέμπτη, 7
Δεκεμβρίου 2017 από τις 10.00 π.μ. και το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ.
Η ανωτέρω ημερομηνία δύναται να μετατεθεί με απόφαση της Ένωσης
λαμβανομένης όμως υπόψη της Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών
Εγγράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 της Διακήρυξης του
Έργου.
Η κατάθεση των Προσφορών ΑΜ μπορεί να γίνει εναλλακτικά με δύο

3.4

τρόπους:
(i)

με

κατάθεση

στην

έδρα

της

Ένωσης,

από

κατάλληλα

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Διαγωνιζόμενου ΑΜ, κατά την
Πρόσκληση υποβολής Προσφορών ΑΜ- Τεύχος Μεταβολών

Page 5

ημερομηνία υποβολής Προσφορών ΑΜ και εντός του ανωτέρω
χρόνου παραλαβής Προσφορών ΑΜ, ή
(ii)

με κατάθεση ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με
ταχυμεταφορική εταιρεία στην έδρα της Ένωσης υπόψη του
εκπρόσωπου της Ένωσης, ήτοι του κ. Αλέξανδρου Αλιγιζάκη ή του
κ.

Εμμανουήλ

Μουστάκα,

κατά

την

ημερομηνία

υποβολής

Προσφορών ΑΜ και εντός του χρόνου παραλαβής Προσφορών ΑΜ
που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο 3.3, με αποδεικτικό
παράδοσης-παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές,
η ευθύνη της εμπρόθεσμης κατάθεσης της Προσφοράς ΑΜ, βαρύνει
τον Διαγωνιζόμενο ΑΜ.
3.5

Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης του χρόνου

υποβολής Προσφορών ΑΜ, αν η υποβολή προσφορών που έχει έγκαιρα
αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων.
3.6

Προσφορά που θα περιέλθει στην Ένωση μετά την ως άνω ημερομηνία

και ώρα θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιστρέφεται στον Διαγωνιζόμενο
ΑΜ, χωρίς να ανοιχτεί.
4.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος ΑΜ θα συνάψει με την Εταιρεία τη Σύμβαση Ανεξάρτητου
Μηχανικού, με την οποία θα αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων, όπως
αυτά περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, στην Πρόσκληση ΑΜ και στο
επισυναπτόμενο, σε αυτήν, Σχέδιο Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού και
σύμφωνα με τους όρους αυτών.
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5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
5.1

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΑΜ έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων, εφόσον τα ίδια ή,
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα μέλη αυτών:
(i) είναι εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και σε κράτος - μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε Κράτη που έχουν συνάψει διμερείς
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, και
(ii) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο
(5).
Προκειμένου για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ΑΜ, οι Διαγωνιζόμενοι
ΑΜ δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή.
5.2

Σε

περιπτώσεις

ενώσεων

προσώπων

ή

κοινοπραξιών

που

υποβάλλουν από κοινού προσφορά ισχύουν τα κατωτέρω:
α) τα μέλη τους θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το καθένα i)
έναντι της Ένωσης για τις υποχρεώσεις του Διαγωνιζομένου ΑΜ ή/και του
Μειοδότη ΑΜ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και ii) στην
περίπτωση ανακήρυξής του ως Αναδόχου ΑΜ, έναντι της Ένωσης και, από
της συστάσεως της, έναντι της Εταιρείας.
β) Τα ποσοστά συμμετοχής των μελών τους, που δηλώνονται με την
Προσφορά ΑΜ, θα είναι δεσμευτικά σε περίπτωση ανακήρυξης του
Διαγωνιζομένου ΑΜ ως Μειοδότη ΑΜ ή/και Αναδόχου ΑΜ.
γ) Η Προσφορά ΑΜ που υποβάλλεται από ένωση προσώπων ή κοινοπραξία,
υπογράφεται υποχρεωτικά από τους νόμιμους εκπροσώπους ή τον κοινό
εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται νομίμως από έκαστο των μελών της ένωσης
ή της κοινοπραξίας.
5.3

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες

προσώπων δικαιούνται, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, να
συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο με μία Προσφορά ΑΜ. Επιπλέον, τα μέλη
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ενώσεως ή κοινοπραξίας, δεν δικαιούνται επί ποινή αποκλεισμού από τη
διαδικασία, να συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν Διαγωνιζόμενους
ΑΜ.
5.4

Ειδικότερα, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να επιλεγεί ως

Ανεξάρτητος Μηχανικός θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού από τη
διαδικασία του Διαγωνισμού ΑΜ, τα ακόλουθα κριτήρια:
i.

Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε καθήκοντα ανεξάρτητου μηχανικού,
στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
έργων, στον έλεγχο μελετών, χρονοδιαγράμματος, πιστοποιήσεων και
στην

επίβλεψη

κατασκευής

σε

τουλάχιστον

ένα

(1)

Συμβατό

Αεροδρόμιο το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την τελευταία
δεκαετία (2007-2016). Σημειώνεται ότι την ως άνω απαιτούμενη
εμπειρία θεωρείται ότι την διαθέτει Διαγωνιζόμενος ΑΜ ο οποίος
αποδεικνύει κατ’ ελάχιστο την εκπλήρωση καθηκόντων ανεξάρτητου
μηχανικού

σχετικά

με

(Α)

το

κτίριο

επιβατικού

αεροσταθμού

τουλάχιστον ενός Συμβατού Αεροδρομίου μετά του συνόλου των
εγκαταστάσεων και συστημάτων του εν λόγω κτιρίου και (Β) τους
χώρους κίνησης και στάθμευσης αεροσκαφών, οι οποίοι απαραίτητα
περιλαμβάνουν

τους

χώρους

στάθμευσης

και

εξυπηρέτησης

αεροσκαφών (apron), τους τροχοδρόμους (taxiways) και το διάδρομο
προσγείωσης/απογείωσης

(runway)

τουλάχιστον

ενός

Συμβατού

Αεροδρομίου, μετά της απαιτούμενης υποδομής και των απαιτούμενων
εγκαταστάσεων και δικτύων αυτών, χωρίς να απαιτείται τα ως άνω υπό
(Α) και (Β) τμήματα να αφορούν στο αυτό Συμβατό Αεροδρόμιο. Η ως
άνω απαιτούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη υπό την προϋπόθεση
ότι αφορά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των υπό (Α) και (Β) ανωτέρω
τμημάτων

Συμβατού

Αεροδρομίου,

όπως

τα

στάδια

αυτά

περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου 5.4i, έως ότου
τα τμήματα αυτά ολοκληρωθούν και καταστούν πλήρως λειτουργικά και
υπό την προϋπόθεση ότι καθένα από τα εν λόγω πλήρη τμήματα
αντιστοιχεί σε ένα και μόνο Συμβατό Αεροδρόμιο. Προς αποσαφήνιση
του παρόντος άρθρου δεν δύναται να ληφθεί υπόψη εμπειρία η οποία
αφορά στα υπό (Α) ή/και (Β) τμήματα Συμβατού Αεροδρομίου και έχει
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προκύψει

από

έργα

επέκτασης

ή

συμπλήρωσης

υφιστάμενου

Συμβατού Αεροδρομίου, εφόσον δεν πληρούνται αποδεδειγμένα οι
ανωτέρω όροι.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω εμπειρία του Διαγωνιζόμενου ΑΜ
προκύπτει από συμμετοχή σε ένωση ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται
υπόψη μόνο εάν το ποσοστό συμμετοχής του στην παραπάνω ένωση
ή κοινοπραξία είναι άνω του 50%.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ αποτελεί ένωση ή
κοινοπραξία προσώπων τότε:
(α) Στην περίπτωση που η ως άνω εμπειρία των υπό (Α) και (Β)
τμημάτων Συμβατού Αεροδρομίου προέρχεται από ένα μέλος του,
τότε αυτό οφείλει (i) να συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία με
ποσοστό πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%), ποσοστό το οποίο θα
παραμένει αμείωτο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης ΑΜ μετά των
τυχόν παρατάσεών της και (ii) να είναι επικεφαλής μέλος (leader) του
Διαγωνιζόμενου ΑΜ, θέση την οποία θα διατηρεί σε όλη την διάρκεια
της Σύμβασης ΑΜ μετά των τυχόν παρατάσεών της.
(β) Στην περίπτωση που για την απόδειξη της ανωτέρω απαιτούμενης
εμπειρίας ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ επικαλείται την εμπειρία περισσοτέρων
μελών αυτού, τότε τα μέλη του Διαγωνιζομένου ΑΜ, την εμπειρία των
οποίων αυτός επικαλείται, θα πρέπει να συμμετέχουν στην ένωση ή
κοινοπραξία αθροιστικά με ποσοστό πλέον του πενήντα επί τοις εκατό
(50%). Το εν λόγω αθροιστικό ποσοστό θα διατηρείται αμείωτο σε όλη
τη διάρκεια της Σύμβασης ΑΜ μετά των τυχόν παρατάσεων της. Στην
περίπτωση αυτή το εκ των μελών του Διαγωνιζόμενου ΑΜ - την
εμπειρία των οποίων αυτός επικαλείται –το οποίο θα κατέχει το
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη θα
αποτελεί το επικεφαλής μέλος (leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ, θέση
την οποία θα διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ΑΜ, μετά των
τυχόν παρατάσεών της. Σε περίπτωση που τα μέλη- την εμπειρία των
οποίων αυτός επικαλείται – του Διαγωνιζόμενου ΑΜ κατέχουν το ίδιο
ποσοστό συμμετοχής, τότε είναι στην ευχέρεια αυτών των μελών να
υποδείξουν το επικεφαλής μέλος (leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
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ii.

Να λειτουργεί στο πλαίσιο πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμου. Σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου πρέπει να
συντρέχει

στο

πρόσωπο/στα

πρόσωπα

το

οποίο/τα

οποία

παρέχει/παρέχουν στο Διαγωνιζόμενο ΑΜ την απαιτούμενη εμπειρία
συμπεριλαμβανομένου του προσώπου το οποίο θα είναι επικεφαλής
μέλος (leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
iii.

Να μην τελεί (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, ισχύει για κάθε
μέλος ξεχωριστά) σε άμεση σχέση, με τον Προσωρινό Ανάδοχο ή, κατά
περίπτωση, τα Μέλη του Προσωρινού Αναδόχου, η οποία δημιουργεί
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

iv.

Να είναι ασφαλισμένο, κατά την υποβολή των προσφορών, κατά
κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον δέκα
εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000,00 €) ανά γεγονός και είκοσι
εκατομμυρίων Ευρώ (20.000.000,00 €) αθροιστικά. Σε περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου
πρέπει να συντρέχει τουλάχιστον στο πρόσωπο το οποίο θα είναι
επικεφαλής μέλος (leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ. Για την περίπτωση
που απαιτείται μετατροπή ξένου νομίσματος σε €, προκειμένου να
τεκμηριωθούν τα παραπάνω ποσά, ως ημέρα αναφοράς ορίζεται η
ημερομηνία υποβολής προσφοράς ως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο
3.3. της παρούσης.

v.

Να διαθέτει κύκλο εργασιών, ο οποίος για την παροχή υπηρεσιών
ανεξάρτητου μηχανικού κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη
αθροιστικά υπολογιζόμενος, θα είναι τουλάχιστον ίσος με το συνολικό
ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 € προ ΦΠΑ). Σε
περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ αποτελεί ένωση ή κοινοπραξία
προσώπων, προκειμένου για τη διαπίστωση της συνδρομής της
προϋπόθεσης αυτής, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του
σταθμισμένου

κύκλου

εργασιών,

για

την

παροχή

υπηρεσιών

ανεξάρτητου μηχανικού, εκάστου των μελών αυτής. Η στάθμιση θα
γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό συμμετοχής των μελών στον
Διαγωνιζόμενο ΑΜ. Για την περίπτωση που απαιτείται μετατροπή
ξένου νομίσματος σε €, προκειμένου να τεκμηριωθεί το παραπάνω
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ποσό, ως ημέρα αναφοράς ορίζεται η ημερομηνία υποβολής
προσφοράς ως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο 3.3. της παρούσης.
vi.

Να διασφαλίζει τη συμμετοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων του
Ανεξάρτητου Μηχανικού, προσώπων με κατάλληλα προσόντα και
εμπειρία στην παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών σε έργα ανάλογου
μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με αυτά του Έργου και
των υπηρεσιών που καλείται να καλύψει σύμφωνα με τις ανάγκες του
Έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τα Συμβατικά Τεύχη και το
Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ. Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ θα πρέπει να διαθέτουν
κατ’ ελάχιστον για την εκτέλεση του Έργου το τεχνικό προσωπικό που
περιλαμβάνεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι(α).

5.5

Κάθε Διαγωνιζόμενος ΑΜ, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή

κοινοπραξίας, κάθε μέλος του Διαγωνιζομένου ΑΜ, θα πρέπει να πληροί επί
ποινή αποκλεισμού, σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια που αφορούν στην
προσωπική του κατάσταση:
5.5.1 Να είναι εγγεγραμμένο(ς) σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
5.5.2 Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό και, προκειμένου περί
αλλοδαπών προσώπων, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται
από την εθνική νομοθεσία του κράτους της εγκατάστασής του.
5.5.3 Να μην έχει κινηθεί διαδικασία για θέση του σε καθεστώς πτώχευσης,
εκκαθάρισης,
πτωχευτικού

αναγκαστικής
συμβιβασμού

διαχείρισης,
και,

παύσης

προκειμένου

περί

εργασιών

ή

αλλοδαπών

προσώπων, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους της εγκατάστασής του.
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5.5.4 Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ενώσεως ή
κοινοπραξίας (σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ ή μέλος
αυτού, έχει την εγκατάστασή του σε χώρα, η νομοθεσία της οποίας
προβλέπει την ποινική ευθύνη νομικών προσώπων), οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του και οι διοικούντες αυτό με βάση το καταστατικό του ή
ισοδύναμο έγγραφο, να μην έχουν καταδικαστεί, με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής
τους, για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα που απαριθμούνται
κατωτέρω:
i.

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο

άρθρο

2

παράγραφος

1

της

Απόφασης-Πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300
της 11ης.11.2008, σελ. 42).
ii.

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών – μελών της ένωσης (ΕΕ C 195 της 25ης.6.1997, σελ.
1) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης- Πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L
192 της 31ης.7.2003, σελ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Διαγωνιζόμενου
ΑΜ.

iii.

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α/48).

iv.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο

1

της

Οδηγίας

2005/60/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης.10.2005 για την
πρόληψη

χρησιμοποίησης

του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE
L 309 της 25ης.11.2005, σελ. 15), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν.
3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
v.

Τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης-Πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
vi.

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013 (Α/215).

Ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διοικούντες νοούνται οι διαχειριστές σε
περίπτωση ομορρύθμων (Ο.Ε.), ετερορρύθμων (Ε.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο
διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) και
τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν και ασκούν τη διοίκηση του
νομικού προσώπου σε κάθε άλλη περίπτωση τύπου εταιρείας,
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής της. Σε περίπτωση
που ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ αποτελεί ένωση ή κοινοπραξία
προσώπων το αυτό ισχύει για τους νόμιμους εκπροσώπους και
διοικούντες έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
5.5.5 Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Πρόσκληση υποβολής Προσφορών ΑΜ- Τεύχος Μεταβολών

Page 13

5.5.6 Να έχει εκπληρώσει της υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος.
5.5.7 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την
πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία, εφ’ όσον διατηρεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα, ή, σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασής του.
5.5.8 Να μην υπόκειται σε οποιονδήποτε νομικό περιορισμό για την
συμμετοχή

στον

διαγωνισμό

κατά

την

ημερομηνία

υποβολής

Προσφορών ΑΜ.
5.5.9 Να μην έχει υποβάλει ψευδή ή ελλιπή δήλωση κατά την παροχή των
ως άνω πληροφοριών.
5.5.10 Διαγωνιζόμενοι ΑΜ που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων
του παρόντος άρθρου αποκλείονται από τον Διαγωνισμό ΑΜ.
5.5.11 Η Ένωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει
Διαγωνιζόμενο ΑΜ από τη διαδικασία του Διαγωνισμού ΑΜ για λόγους
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της εθνικής ασφάλειας και της
εθνικής άμυνας της χώρας, στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί για τους
λόγους αυτούς από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διακριτική ευχέρεια
της τελευταίας, οπότε και ο εν λόγω αποκλεισμός θα αιτιολογείται από
την Ένωση δια της αναφοράς των μη εμπιστευτικών λόγων επί των
οποίων ενημερώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, η
Ένωση δύναται να ζητά από τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ κάθε
απαραίτητη πληροφορία που αφορά στο πραγματικό ιδιοκτησιακό
καθεστώς αυτών, για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.
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5.5.12 Η Ένωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει
Διαγωνιζόμενο ΑΜ από τη διαδικασία του Διαγωνισμού ΑΜ ο οποίος
αποδεδειγμένα παραβίασε τη μυστικότητα των Προσφορών ΑΜ ή της
διαγωνιστικής διαδικασίας και νόθευσε τον ανταγωνισμό.
6.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1

Η Προσφορά ΑΜ θα εμπεριέχεται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο

οποίος θα περιλαμβάνει:
(α) Τον σφραγισμένο υποφάκελο Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ΑΜ του άρθρου 11 της παρούσας.
(β) Τον σφραγισμένο υποφάκελο Β’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς ΑΜ του Διαγωνιζομένου ΑΜ, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 8 της παρούσας.
6.2

Κάθε Διαγωνιζόμενος ΑΜ θα πρέπει να καταθέσει την Προσφορά ΑΜ

σε:
(α) ένα (1) πρωτότυπο, και
(β) ένα (1) αντίγραφο.
6.3

Επί του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου που περιέχει το πρωτότυπο,

θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα υπερισχύει σε
περίπτωση αναντιστοιχίας, έναντι του αντιγράφου.
6.4

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος των Προσφορών ΑΜ, πρέπει

απαραίτητα να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση –
Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς
Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και
Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων»
Πρόσκληση υποβολής Προσφορών ΑΜ- Τεύχος Μεταβολών
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Προς την Ένωση «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports
Limited», με δ.τ. «ARIADNE AIRPORT GROUP»
Λ. Μεσογείων, αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
(Υπόψη κ.κ. Αλ. Αλιγιζάκη ή Εμμ. Μουστάκα)
[Επωνυμία Διαγωνιζομένου ΑΜ και, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι
επωνυμίες όλων των μελών του]
[Διεύθυνση Επικοινωνίας Διαγωνιζόμενου ΑΜ ((οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ,
τηλέφωνα, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)]
Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ
Ο κάθε σφραγισμένος υποφάκελος, θα φέρει κατά περίπτωση την ένδειξη
«Υποφάκελος Α’ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» η «Υποφάκελος Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω εξωτερικών στοιχείων επί των
φακέλων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της Προσφοράς ΑΜ από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των
Διαγωνιζομένων ΑΜ.
6.5

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, το σύνολο των

εγγράφων της Προσφοράς ΑΜ θα υποβληθεί είτε σε πρωτότυπα έγγραφα είτε
σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
6.6

Πρωτότυπα έγγραφα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της

Ελληνικής

μπορούν

να

υποβληθούν

στην

γλώσσα

αυτή,

υπό

την

προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα Ελληνικά
(σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία). Σε περίπτωση αμφιβολίας,
ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ των κειμένων, το κείμενο της μετάφρασης
στα Ελληνικά θα υπερισχύει. Εξαίρεση αποτελούν τα έγγραφα σύστασης
νομικών προσώπων και τα συναφή εταιρικά έγγραφα, τα έγγραφα των
εγγυητικών επιστολών, καθώς και έγγραφα εκδοθέντα από αλλοδαπές αρχές,
σε σχέση με τα οποία, σε περίπτωση ασυμφωνίας, αμφιβολίας και
ασυνέπειας, το πρωτότυπο κείμενο θα υπερισχύει. Ομοίως, όταν απαιτείται η
υποβολή μετάφρασης εθνικών κανονισμών και επίσημων προδιαγραφών και /
ή άλλων ισοδύναμων κειμένων, θα υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο.
Πρόσκληση υποβολής Προσφορών ΑΜ- Τεύχος Μεταβολών
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6.7

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα

κατατεθούν από τους Διαγωνιζόμενους AM στο Διαγωνισμό AM, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο στη χώρα εγκατάστασης
του Διαγωνιζόμενου είτε με την επίθεση Επισημείωσης («Apostille») σύμφωνα
με τη Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961 (η οποία κυρώθηκε με το Ν.1497/84),
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από νόμιμη
μετάφραση στα Ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε
όσα έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το Άρθρο 1 της ως άνω
Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο
υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα (iii)
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως
βεβαιώσεις

καταχωρήσεως,

θεωρήσεις

για

βέβαιη

χρονολογία

και

επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
6.8

Σε περίπτωση που κάποιο εκ των δικαιολογητικών του άρθρου 7

κατωτέρω δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα του Διαγωνιζομένου ΑΜ, είναι
δυνατόν αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή, αν δεν
προβλέπεται

αυτή,

Διαγωνιζομένου

ΑΜ

από

δήλωση

ενώπιον

των

νόμιμων

δικαστικής

ή

εκπροσώπων
διοικητικής

του

αρχής,

συμβολαιογράφου, ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας
εγκατάστασής του. Στην ένορκη βεβαίωση ή την δήλωση αυτή θα
βεβαιώνεται/δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών
από την αντίστοιχη χώρα καθώς και η συμμόρφωση του Διαγωνιζομένου ΑΜ
ή του μέλους αυτού με τους αντίστοιχους όρους της παρούσας.
6.9

Κάθε φύλλο του πρωτοτύπου της Προσφοράς ΑΜ πρέπει να

μονογράφεται

από

τον

νόμιμα

εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπο

του

Διαγωνιζομένου ΑΜ.
6.10

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ καλούνται για την ορθή σύνταξη και υποβολή

της προσφοράς τους, να λάβουν υπόψη τους το περιεχόμενο των Συμβατικών
Τευχών και του Σχεδίου Σύμβασης ΑΜ, καθώς και να συμμορφωθούν με τις
σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα.
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6.11

Οι

Φάκελοι

των

Προσφορών

θα

πρέπει

να

περιλαμβάνουν

δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω.
Σημειώνεται ότι ο υποφάκελος Α΄ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, οποιοδήποτε στοιχείο της Οικονομικής Προσφοράς ΑΜ.
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

7.

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ οφείλουν να προσκομίσουν με την Προσφορά ΑΜ
τους,

σε

σφραγισμένο

υποφάκελο

Α’

με

τίτλο

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(i)

Συνοδευτικό έγγραφο υποβολής της Προσφοράς ΑΜ, το οποίο θα
απευθύνεται στην Ένωση, θα υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του Διαγωνιζόμενου ΑΜ ή σε περίπτωση ένωσης από
τους νόμιμους εκπροσώπους των μελών ή τον κοινό εκπρόσωπό
τους και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ανακήρυξη
Ανεξάρτητου Μηχανικού,

•

στοιχεία

ταυτότητας

του

Διαγωνιζομένου

ΑΜ

και

σε

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας και των μελών του,
δηλαδή

ονοματεπώνυμο/επωνυμία

στοιχεία

επικοινωνίας

και

(ταχυδρομική

τα

απαραίτητα

διεύθυνση,

αριθμό

τηλεφώνου, fax, e-mail).
(ii)

Πίνακα περιεχομένων των υποφακέλων Α΄ και Β΄.

(iii)

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον διορισμό και την
εξουσία

εκπροσώπησης

Διαγωνιζομένου

ΑΜ

των

σύμφωνα

νομίμων
με

εκπροσώπων

το

δίκαιο

της

του

χώρας

εγκατάστασής του.
(iv)

Σε

περίπτωση

ένωσης

προσώπων

ή

κοινοπραξίας,

ο

Διαγωνιζόμενος ΑΜ θα υποβάλει συμβολαιογραφική δήλωση για
την σύσταση κοινοπραξίας, στην οποία θα περιλαμβάνονται
τουλάχιστον τα εξής:
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•

Τα

ποσοστά

συμμετοχής

εκάστου

των

μελών

στην

ένωση/κοινοπραξία, τα οποία θα αποτελέσουν και τα
ποσοστά συμμετοχής τους σε περίπτωση αναδείξεως
Μειοδότη ΑΜ και κατακύρωσης του Διαγωνισμού ΑΜ καθώς
και ο ρόλος/αντικείμενο παροχής υπηρεσίας τους στην
ένωση/κοινοπραξία.
•

Δήλωση αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης έναντι της
Ένωσης και, στην περίπτωση κατά την οποία καταστεί
Ανάδοχος ΑΜ, έναντι της Εταιρείας, από της συστάσεώς της.

•

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ
αποτελεί ένωση προσώπων, δήλωση ότι εφόσον καταστεί
Ανάδοχος ΑΜ, θα συστήσει, μετά την ανακήρυξη του ως
Μειοδότης ΑΜ, κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία και ότι θα τηρούνται απαρεγκλίτως οι ρυθμίσεις
του άρθρου 5.4 (i) της παρούσης.

•

Ορισμός

ενός

εκπροσώπων,

(κοινού)
οι

οποίοι

ή

περισσότερων
θα

νόμιμων

εκπροσωπούν

τον

Διαγωνιζόμενο ΑΜ, θα υπογράφουν και θα ενεργούν για
λογαριασμό του Διαγωνιζομένου ΑΜ σε όλες τις σχέσεις του
με την Ένωση μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης ΑΜ.
(v)

Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, του
κοινού εκπροσώπου ή των κοινών εκπροσώπων περί αποδοχής
του διορισμού του/τους.

(vi)

Πιστοποιητικό εγγραφής (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή
κοινοπραξίας, για κάθε μέλος αυτής), στο επαγγελματικό μητρώο
της χώρας εγκατάστασής του, σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών ΑΜ.

(vii)

Πίνακα έργων, από τον οποίο να αποδεικνύεται η απαιτούμενη
εμπειρία του άρθρου 5.4 (i) της παρούσας, στον οποίο, μεταξύ
άλλων, θα περιλαμβάνονται πληροφορίες ως προς το είδος, τον
τόπο εκτέλεσης του έργου, τον εργοδότη του Διαγωνιζόμενου ΑΜ,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου
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πρέπει κατ’ ελάχιστον να συντρέχει στο πρόσωπο/στα πρόσωπα
του οποίου/των οποίων την εμπειρία επικαλείται ο Διαγωνιζόμενος
ΑΜ

για

την

απόδειξη

συμπεριλαμβανομένου

του

της

απαιτούμενης

προσώπου

το

εμπειρίας

οποίο

θα

είναι

επικεφαλής μέλος (leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
(viii)

Βεβαίωση που θα έχει εκδοθεί από τον εκάστοτε Κύριο του έργου
καθώς και πιστοποιητικά / επιστολές / συμβατικά έγγραφα που να
αποδεικνύουν την συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσης, στα έργα της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης και
την περάτωση αυτών, προκειμένου να τεκμηριώνεται η πλήρωση
των κριτήριων του άρθρου 5.4 (i). Σε περίπτωση που η ανωτέρω
εμπειρία του Διαγωνιζόμενου ΑΜ προκύπτει από συμμετοχή σε
ένωση ή κοινοπραξία, θα δηλώνεται η ένωση ή κοινοπραξία στην
οποία μετείχε ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ ή το μέλος αυτού και το
ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
ένωσης ή κοινοπραξίας, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου
πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο/στα πρόσωπα του οποίου/των
οποίων την εμπειρία επικαλείται ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ για την
απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας συμπεριλαμβανομένου του
προσώπου το οποίο θα είναι επικεφαλής μέλος (leader) του
Διαγωνιζόμενου ΑΜ.

(ix)

Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής

της

Προσφοράς

ΑΜ.

Σε

περίπτωση

ένωσης

ή

κοινοπραξίας, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου πρέπει να
συντρέχει

στο

πρόσωπο/στα

παρέχει/παρέχουν

στο

πρόσωπα

Διαγωνιζόμενο

το

ΑΜ

οποίο/τα
την

οποία

απαιτούμενη

εμπειρία συμπεριλαμβανομένου του προσώπου το οποίο θα είναι
επικεφαλής μέλος (leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
(x)

Βεβαίωση ασφάλισης του ενδιαφερόμενου προσώπου, σε ισχύ
κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, κατά κινδύνων
επαγγελματικής ευθύνης, για ποσό τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων
Ευρώ (10.000.000€) ανά γεγονός και είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ
(20.000.000€) αθροιστικά. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η
υποχρέωση της παρούσης παραγράφου πρέπει να συντρέχει
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τουλάχιστον στο πρόσωπο το οποίο θα είναι επικεφαλής μέλος
(leader) του Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
(xi)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος
ΑΜ θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται να ασκήσει καθήκοντα Ανεξάρτητου Μηχανικού στο
Έργο,

σύμφωνα

με

την

παρούσα

και

τους

όρους

που

περιγράφονται στο Σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης, και
β) δεν τελεί ο ίδιος ή τα μέλη του, σε άμεση σχέση με τον
Προσωρινό Ανάδοχο ή, κατά περίπτωση, τα Μέλη του Προσωρινού
Αναδόχου,

η

οποία

δημιουργεί

ετήσιες

οικονομικές

κατάσταση

σύγκρουσης

συμφερόντων.
(xii)

Δημοσιευμένες

καταστάσεις ισολογισμού,

αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης κερδών (σε εταιρικό
και,

εφόσον

υπάρχουν,

σε

ενοποιημένο

επίπεδο)

του

Διαγωνιζομένου ΑΜ κατά τις πέντε (5) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (Income Tax
Filings) και Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income Tax Returns) ή
άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. Οι οικονομικές
καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να είναι ελεγμένες
από ορκωτό ελεγκτή και θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα
αντίγραφα, όπως δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που
δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης και ελέγχου ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο,
θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή
συνοδευόμενη από υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις που
αποτυπώνουν την περιουσιακή διάρθρωση του εν λόγω νομικού
προσώπου για την αντίστοιχη περίοδο. Σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας

τα

στοιχεία

της

παρούσης

παραγράφου

θα

υποβάλλονται για έκαστο εκ των μελών του Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
(xiii)

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I
(β), με την οποία θα δεσμεύονται
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-

για την οργάνωση και δομή του προσωπικού τους σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 5.4.(vi) της παρούσης,

-

για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Έργου, όπως
προκύπτουν από τα Συμβατικά Τεύχη και το Σχέδιο Σύμβασης
ΑΜ.

-

για την συμμόρφωσή τους με τον πίνακα του Παραρτήματος
Ι(α).

(xiv)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του νομίμου εκπροσώπου ή
των νομίμων εκπροσώπων του Διαγωνιζομένου ΑΜ περί μη
συνδρομής

στο

πρόσωπό

τους

ή

στο

πρόσωπο

του

Διαγωνιζομένου ΑΜ ή, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, στα
μέλη αυτού οποιουδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού που
αναφέρονται στα άρθρα 5.5.2 έως και 5.5.9 της παρούσης, όπου οι
παραπάνω όροι θα καταγράφονται αναλυτικά σύμφωνα με την
παρούσα και κατ’ αντιστοιχία με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης.
(xv)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου ή
των νομίμων εκπροσώπων του, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ
θα δηλώνει τα εξής:
α) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας και των
παραρτημάτων αυτής και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
β) τη χρονική διάρκεια ισχύος της Προσφοράς ΑΜ του σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας, καθώς και ότι
αποδέχεται την παράταση της διάρκειάς της σύμφωνα με τις
προβλέψεις του αυτού άρθρου.
γ) ότι τα δηλούμενα με την Προσφορά ΑΜ στοιχεία και πληροφορίες
είναι αληθή.
δ) ότι έχει λάβει γνώση της παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ και των
Συμβατικών Τευχών του Έργου όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν
στους Διαγωνιζόμενους ΑΜ, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ και

τα

αποδέχεται

ανεπιφύλακτα.
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ε) ότι σε περίπτωση ανακήρυξης του ως Αναδόχου ΑΜ, θα
συμμορφώνεται

με

το

εκάστοτε

ισχύον

Χρονοδιάγραμμα

Εφαρμογής Περιόδου Τ1 του Έργου.
(xvi)

Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό ΑΜ και την υποβολή
έγκυρης Προσφοράς ΑΜ, οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ θα πρέπει να
καταθέσουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, Εγγυητική
Επιστολής Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ΑΜ σύμφωνα με το άρθρο
11 της παρούσας.

8.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

8.1

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ οφείλουν για την κατάρτιση και σύνταξη της

οικονομικής τους προσφοράς η οποία θα περιέχεται στον σφραγισμένο
υποφάκελο Β΄ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», να λάβουν υπόψη τα
κάτωθι:
α) Η Προσφορά ΑΜ θα δοθεί με τη μορφή κλειστού κατ’ αποκοπήν τιμήματος,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας Πρόσκλησης
ΑΜ.

Κατά

τη

συμπλήρωση

του

Παραρτήματος

αυτού

από

τους

Διαγωνιζόμενους ΑΜ δεν θα είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δυνατή η αλλοίωση
του περιεχομένου του. Η προσφερόμενη τιμή υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει
το σύνολο των αμοιβών και λοιπών εξόδων του Αναδόχου ΑΜ για την παροχή
των υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού στο Έργο σύμφωνα πάντα με τους
όρους των Τευχών Δημοπράτησης και του Σχεδίου Σύμβασης ΑΜ, ήτοι
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(i) Αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με το Σχέδιο
Σύμβασης Παραχώρησης.
(ii) Αμοιβή του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται με το Έργο
ανεξαρτήτου έδρας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οποιονδήποτε εξόδων
διατροφής, διαμονής, μετακίνησης κτλ.
(iii) Έξοδα σχετικά με το έργο, ανεξαρτήτου έδρας, ήτοι ενδεικτικά: έξοδα
κινητοποίησης, εγκατάστασης, λειτουργικά έξοδα γραφείων, δαπάνη
αναλωσίμων.
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(iv) Έξοδα τήρησης αρχείου, διεκπεραίωσης διαδικασιών εγκρίσεων
μελετών και πιστοποιήσεων, έξοδα που συνδέονται με τις υποχρεώσεις
ποιοτικού ελέγχου (π.χ. λήψη και τήρηση δειγμάτων υλικών & δοκιμίων
κτλ).
(v) Έξοδα αλληλογραφίας.
(vi) Έξοδα έκδοσης αδειών παραμονής & αδειών εργασίας προσωπικού,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(vii) Τυχόν έξοδα σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας.
(viii) Ασφαλιστικές δαπάνες σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών
Τευχών, το Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ και την ισχύουσα νομοθεσία.
(ix) Το σύνολο των φόρων που θα επιβαρύνουν τον ΑΜ στα πλαίσια της
Σύμβασης ΑΜ.
β) Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου ΑΜ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με το πρόγραμμα καταβολής αμοιβής Ανεξάρτητου Μηχανικού το οποίο θα
συμφωνηθεί μεταξύ της Ένωσης και του Αναδόχου ΑΜ προ ή κατά την
υπογραφή της Σύμβασης ΑΜ και θα προσαρτηθεί σε αυτήν ως παράρτημα ΙΙ.
Σε κάθε περίπτωση οι καταβολές της αμοιβής του ΑΜ θα είναι μηνιαίες
σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του ΑΜ και το Χρονοδιάγραμμα του Έργου. Ο
προσδιορισμός της αμοιβής του Αναδόχου ΑΜ σε τυχόν περίπτωση
Συμπληρωματικών Υπηρεσιών ή Συμπληρωματικών Εργασιών ή λόγω
παράτασης της Σύμβασης Μελετών Κατασκευών θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ.
γ) Το κατ’ αποκοπήν τίμημα της Προσφοράς ΑΜ όπως θα καταρτιστεί
σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα υπερβαίνει, επί ποινή αποκλεισμού, το
ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (13.000.000,00 €). Στην ανωτέρω
τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.
8.2

Τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς ΑΜ δεν υπόκεινται σε

μεταβολή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ΑΜ. Σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση της διάρκειας της Προσφοράς ΑΜ από την Ένωση, οι
Διαγωνιζόμενοι ΑΜ δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής
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τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέα Οικονομική Προσφορά ΑΜ,
με την επιφύλαξη του άρθρου 14.7.
8.3

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την

προσφορά τους ή μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ή ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ που τυχόν θα
αναδειχθεί βάσει αυτής Ανάδοχος ΑΜ δεν προσέλθει να υπογράψει τη
Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
- αποκλεισμός και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ΑΜ
χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
8.4

Η αμοιβή του ΑΜ, όπως προκύπτει από την Οικονομική Προσφορά ΑΜ

του Αναδόχου ΑΜ αποτελεί κλειστό τίμημα και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση
για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν παραταθεί ο χρόνος της Περιόδου
Μελετών – Κατασκευών του Έργου.

9.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

9.1

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ΑΜ

μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης του Έργου και του Σχεδίου
Σύμβασης Παραχώρησης με τα συνημμένα της και των λοιπών στοιχείων,
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
(i) Υποβολή αιτήματος του Διαγωνιζόμενου ΑΜ προς την Ένωση όπου θα
αναγράφονται

υποχρεωτικά

τα

πλήρη

στοιχεία

(ενδεικτικά

όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο email φαξ, ονομ/μο νομίμου
εκπροσώπου κ.ά.) έτσι ώστε η Ένωση να έχει στην διάθεσή της τον
πλήρη κατάλογο των ενδιαφερομένων για την αποστολή τυχόν
συμπληρωματικών εγγράφων, διευκρινίσεων κ.ά., ταυτόχρονα στις
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
•

emoustakas@gekterna.com
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•

bfilopoulou@gekterna.com

•

vchouchourelou@terna.gr

(ii) Υποβολή στην Ένωση υπογεγραμμένης της συνημμένης στην
παρούσα ως Παράρτημα VIΙ δήλωσης εμπιστευτικότητας («Δήλωση
Εμπιστευτικότητας»), σύμφωνα με τη συνημμένη στο ίδιο παράρτημα
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου που την υπογράφει.
(iii) Κατόπιν ελέγχου και έγκρισης των ως άνω στοιχείων (i) και (ii) από την
Ένωση, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν από την Ένωση οδηγίες
πρόσβασης στα παρεχόμενα στοιχεία για το Έργο.
9.2

Τυχόν ερωτήματα σε σχέση με τον Διαγωνισμό ΑΜ, μπορούν να

αποσταλούν ταυτόχρονα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 9.1 (i) της παρούσης, το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών ΑΜ. Η Ένωση, ως
αναθέτουσα

αρχή

του

Διαγωνισμού

ΑΜ,

θα

απαντά

στα

αιτήματα

διευκρινίσεων εντός ευλόγου χρόνου, και το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών ΑΜ. Σε κάθε
περίπτωση,

η

απάντησή

της

θα

παρέχεται

ηλεκτρονικά,

χωρίς

οι

Διαγωνιζόμενοι ΑΜ να μπορούν να επικαλεστούν τυχόν διευκρινίσεις ή
δεσμεύσεις της Ένωσης που παρασχέθηκαν προφορικά.
10.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ΑΜ ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ για
δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού ΑΜ,
με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Ένωση, με μόνη δήλωσή της,
για ακόμη έξι (6) μήνες. Η ισχύς τους παρατείνεται σε κάθε περίπτωση
αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους για όσο χρόνο διαρκεί η προδικασία της
υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Διακήρυξη του Έργου και το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης.
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11.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΜ

11.1

Η εγγυητική επιστολή του παρόντος άρθρου εκδίδεται υποχρεωτικά

από Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κάποιο από τα
Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) και έχει σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία το δικαίωμα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών.
11.2

Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό ΑΜ και την υποβολή

έγκυρης Προσφοράς ΑΜ, οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ θα πρέπει να καταθέσουν επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Διαγωνιζόμενου ΑΜ αορίστου χρόνου, ύψους πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων
ευρώ (520.000,00 €).
11.3

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου ΑΜ θα συνταχθεί

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. Είναι αποδεκτή η
προσκόμιση περισσότερων εγγυητικών επιστολών, υπό τον όρο ότι το
περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα και το άθροισμά τους είναι
ίσο με το ελάχιστο όριο που τίθεται με την παρούσα.
11.4

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου ΑΜ θα επιστραφεί

ως ακολούθως:
α) Στο Διαγωνιζόμενο ΑΜ που θα ανακηρυχθεί Μειοδότης ΑΜ, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας και στον Δεύτερο Μειοδότη ΑΜ, εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Ανεξάρτητου
Μηχανικού μεταξύ του Αναδόχου ΑΜ και της Εταιρείας.
β) Στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους ΑΜ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την υπογραφή της Σύμβασης ΑΜ.
γ) Σε κάθε Διαγωνιζόμενο ΑΜ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την με
οποιονδήποτε τρόπο ακύρωση ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού ΑΜ από την Ένωση.
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12.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού ΑΜ είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία
αυτού καθώς και κάθε έγγραφο της Ένωσης, ως αναθέτουσας αρχής του
Διαγωνισμού ΑΜ, αλλά και των Διαγωνιζομένων ΑΜ θα είναι συντεταγμένα
στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση.
13.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ –

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
13.1

Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ΑΜ, οι ενδιαφερόμενοι θα

υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, κατά την
ημερομηνία υποβολής Προσφορών ΑΜ όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της
παρούσας.
13.2

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ θα παραλάβει τις προσφορές των

Διαγωνιζόμενων ΑΜ την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της
παρούσας, είτε αυτές έχουν κατατεθεί, είτε έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3.4.
13.3

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την

Προσφορά ΑΜ τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, επί ποινή
κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Διαγωνιζομένου ΑΜ.
13.4

Ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα

στοιχεία. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην
Προσφορά ΑΜ και γίνεται η σχετική αναφορά.

13.5

Μετά το άνοιγμα των Προσφορών ΑΜ, η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ

κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης
δικαιούται να ζητά από τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ διευκρινίσεις ή/και
συμπληρώσεις επί της προσφοράς τους, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται
από τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του
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σχετικού αιτήματος της Επιτροπής. Ωστόσο, οι ως άνω διασαφηνίσεις,
συμπληρώσεις ή/και διορθώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς τους, η μεταβολή των
οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να
επιφέρει διακρίσεις. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και ως προς τον
έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
14.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

14.1

Κατά την ημερομηνία υποβολής Προσφορών ΑΜ, και με το πέρας του

χρόνου υποβολής προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ ελέγχει
καταρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των Προσφορών ΑΜ και αριθμεί και
μονογράφει

τους

εμπροθέσμως.

φακέλους

Κατόπιν,

των

Προσφορών

αποσφραγίζει,

αριθμεί

ΑΜ
και

που

κατατέθηκαν

μονογράφει

τους

υποφακέλους Α’ (Δικαιολογητικά συμμετοχής) και μονογράφει το περιεχόμενο
των πρωτότυπων υποφακέλων Α’. H Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ διατηρεί το
δικαίωμα να συνεχίσει την εξέταση των υποφακέλων Α΄ των Διαγωνιζομένων
ΑΜ, σε επόμενες συνεδριάσεις.
14.2

Κατά την εξέταση των υποφακέλων Α΄, η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ

θα ελέγξει πρώτα την πληρότητα του περιεχομένου αυτών (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής) και στη συνέχεια θα προβεί στην εξέταση της συμμόρφωσης της
Προσφοράς ΑΜ με τους όρους και τα κριτήρια του άρθρου 5 της παρούσας.
14.3

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13.5 της παρούσας, σε περίπτωση

που η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ διαπιστώσει:
(i) είτε ότι στον υποφάκελο Α΄ δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των
δικαιολογητικών και στοιχείων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7,
(ii) είτε ότι ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ δεν πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας,
ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό ΑΜ.
14.4

Μετά τον έλεγχο των υποφακέλων Α΄ των Προσφορών ΑΜ η Επιτροπή

Διαγωνισμού ΑΜ συντάσσει Πρακτικό Ι και το υποβάλλει στην Ένωση η οποία
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ενημερώνει τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ ως προς το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης

του

υποφακέλου

Α’.

Σε

περίπτωση

αποκλεισμού

Διαγωνιζομένου ΑΜ, ο υποβληθείς υποφάκελος Β’ επιστρέφεται σε αυτόν με
συστημένη επιστολή και με μέριμνα της Ένωσης.
14.5

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποφακέλων Α΄ των

Προσφορών ΑΜ, η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ καλεί εγγράφως τους
Διαγωνιζόμενους

ΑΜ

και,

αποσφραγίζει

τους

υποφακέλους

Β΄

των

Διαγωνιζομένων ΑΜ που δεν έχουν αποκλειστεί και μονογράφει το
περιεχόμενο των πρωτοτύπων. H Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ διατηρεί το
δικαίωμα να συνεχίσει την εξέταση των υποφακέλων Β΄ των Διαγωνιζομένων
ΑΜ.
14.6

Στη συνέχεια ή σε επόμενη συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ,

ελέγχει την υποβολή εκ μέρους εκάστου των Διαγωνιζομένων ΑΜ, των
δικαιολογητικών του υποφακέλου Β’ (Οικονομική Προσφορά ΑΜ) του άρθρου
8 της παρούσας. Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ συντάσσει το
Πρακτικό ΙΙ (Πρακτικό ελέγχου Οικονομικών Προσφορών). Διαγωνιζόμενοι ΑΜ
που δεν πληρούν τις επί ποινή αποκλεισμού προϋποθέσεις για την
Οικονομική Προσφορά ΑΜ, αποκλείονται από την διαδικασία, από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ. Μειοδότης ΑΜ ανακηρύσσεται με βάση το
Πρακτικό ΙΙ από την Επιτροπή ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ που υπέβαλε την
χαμηλότερη συνολικά τιμή (Μειοδότης ΑΜ), ως αμοιβή Ανεξάρτητου
Μηχανικού και δεν έχει αποκλειστεί, για οποιονδήποτε λόγο, από τον
Διαγωνισμό ΑΜ. Στο ίδιο Πρακτικό ΙΙ η Επιτροπή ανακηρύσσει τον Δεύτερο
Μειοδότη ΑΜ, ο οποίος υπέβαλε την αμέσως μεγαλύτερη Οικονομική
Προσφορά ΑΜ, σε σχέση με αυτή του Μειοδότη ΑΜ.
Η απόφαση της εν λόγω επιτροπής είναι δεσμευτική για την Ένωση, η οποία
οφείλει να αναθέσει στον Μειοδότη ΑΜ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
16.1 της παρούσης, την Σύμβαση Ανεξαρτήτου Μηχανικού του Έργου.
14.7

Σε περίπτωση που μειοδοτήσουν δύο ή περισσότεροι Διαγωνιζόμενοι

ΑΜ με ισόποσες συνολικά οικονομικές προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ΑΜ καλεί με γραπτή πρόσκληση τους ισοβαθμήσαντες Μειοδότες ΑΜ
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προκειμένου να υποβάλουν νέα, βελτιωμένη, γραπτή Οικονομική Προσφορά
ΑΜ, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η ίδια στο πρακτικό της προηγούμενης
παραγράφου. Οι νέες προσφορές, που θα περιλαμβάνουν μόνο τον
υποφάκελο Β΄, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω
στην παρούσα, και θα αξιολογηθούν με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Σε περίπτωση
άρνησης υποβολής νέας προσφοράς από τους ισοβαθμούντες Μειοδότες ΑΜ
ή νέας ισοβαθμίας, θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού
ΑΜ παρουσία των ισοβαθμούντων Μειοδοτών ΑΜ.
15.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΜ

15.1

Αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας που έχουν οριστεί στην

παρούσα ως λόγοι αποκλεισμού, συνεπάγονται την απόρριψη της σχετικής
Προσφοράς ΑΜ και τον αποκλεισμό του σχετικού Διαγωνιζόμενου ΑΜ.
15.2

Προσφορά ΑΜ που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΜ

είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση δύναται να
απορριφθεί ως απαράδεκτη.
15.3

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν επιτρέπονται και οι

Διαγωνιζόμενοι ΑΜ που τις έχουν υποβάλει, θα αποκλείονται από τον
Διαγωνισμό ΑΜ.
15.4

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ,

ότι κάποια Προσφορά ΑΜ εμπεριέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η εν λόγω
προσφορά θα απορρίπτεται.
15.5

Σε περίπτωση εξαιρετικά χαμηλής προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση

της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΜ, η τελευταία δύναται να ζητήσει από κάθε
Διαγωνιζόμενο ΑΜ περαιτέρω έγγραφη αιτιολόγηση της προσφοράς του. Σε
περίπτωση δε που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΜ, η
αιτιολόγηση δεν κριθεί επαρκής, η εν λόγω προσφορά απορρίπτεται.
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15.6

Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία ελέγχου των Προσφορών ΑΜ,

προκύψει απόρριψή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ΑΜ τεκμηριώνει την απόρριψη αυτή, στο αντίστοιχο πρακτικό που συντάσσει.
16.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
16.1

Σε συνέχεια της ανακήρυξης του Μειοδότη ΑΜ σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας, καλείται ο Μειοδότης ΑΜ να
προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας (α) τα δικαιολογητικά τα οποία
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VIII της παρούσας, καθώς και (β)
τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Σχεδίου Συμβάσεως ΑΜ συμπληρωμένο
κατάλληλα, συνοδευόμενο από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για το
ελάχιστο τεχνικό προσωπικό του το οποίο περιλαμβάνεται στον εν λόγω
πίνακα καθώς και κατάλληλα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία θα
αποδεικνύονται τα προσόντα και εμπειρία για κάθε πρόσωπο και κάθε θέση
του υποβληθέντος πίνακα, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων
αυτών, με τις οποίες θα δηλώνουν ότι αποδέχονται την ανάληψη των
καθηκόντων για τα οποία προορίζονται από το Μειοδότη ΑΜ (τα
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»). Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων
της παρούσας παραγράφου ή σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου η Ένωση θα
αποκλείσει τον Μειοδότη ΑΜ από το διαγωνισμό με ταυτόχρονη κατάπτωση
της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ΑΜ του Μειοδότη ΑΜ
χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια και θα ανακηρύξει τον Δεύτερο
Μειοδότη ΑΜ ως Μειοδότη ΑΜ.
16.2

Μετά την υποβολή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και υπό την

προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εγκριθεί από την Ένωση, ανακηρύσσεται ο
Ανάδοχος ΑΜ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και στην
κείμενη νομοθεσία ο Ανάδοχος ΑΜ θα κληθεί το αργότερο έως την
Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης να υπογράψει τη Σύμβαση Ανεξάρτητου
Μηχανικού, σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ.
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16.3

Η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού θα υπογραφεί μεταξύ της

Εταιρείας και του Αναδόχου ΑΜ. Σε περίπτωση που ο τελευταίος αποτελεί
ένωση προσώπων θα πρέπει ήδη να έχει προσκομίσει στην Ένωση μεταξύ
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης σύμφωνα με το Παράρτημα VIIΙ
συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας που έχει συστήσει σύμφωνα με την
υποβληθείσα δήλωσή του κατά το άρθρο 7 (iv) της παρούσας και το σύνολο
των νομίμων απαιτήσεων ούτως ώστε αυτή να αναγνωρίζεται κατά νόμο, η
οποία θα συμβληθεί ως Ανεξάρτητος Μηχανικός με την Εταιρεία, ενώ τα μέλη
της κοινοπραξίας θα παραμείνουν να ευθύνονται ατομικά, αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον για το σύνολο των υποχρεώσεων της κοινοπραξίας ως και για
την πιστή και ακριβόχρονη εκπλήρωση των καθηκόντων του Ανεξάρτητου
Μηχανικού που ορίζονται στη Σύμβαση ΑΜ. Η Σύμβαση ΑΜ θα καταρτιστεί
στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ.
16.4

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι πλήρως και αποκλειστικά

υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το τυχόν
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, σύμφωνα με τους όρους των
Συμβατικών Τευχών και της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού.
16.5

Προς αποφυγή αμφιβολίας επισημαίνεται ότι η ανακήρυξη Μειοδότη

ΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 και στο παρόν άρθρο δεν
συνιστά σύναψη ή πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης ΑΜ.
17.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ μπορεί με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της να
προτείνει, χωρίς οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι να διατηρούν οποιαδήποτε
αξίωση για αποζημίωση:
(i) τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού ΑΜ σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας.
(ii) τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΑΜ και την επανάληψή του με τροποποίηση
ή μη των όρων της παρούσας.
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Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπως επίσης και σε
περίπτωση μη υποβολής καμίας Προσφοράς ΑΜ, η Ένωση, μπορεί να
επαναλάβει το Διαγωνισμό ΑΜ, με τροποποίηση ή μη των όρων της
παρούσας.
18.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

α) Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ, εκπρόσωποί τους και κάθε τρίτος που συνδέεται με
αυτούς με οποιαδήποτε σχέση και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού, έχουν υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια
όσον αφορά στις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους στα πλαίσια
του παρόντος διαγωνισμού, υπογράφοντας δήλωση εμπιστευτικότητας πριν
την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα ανάρτησης των παρεχόμενων στοιχείων
από την Ένωση.
β) Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, αλλά και μετά
τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα αναλάβει την υποχρέωση
να τηρεί εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο
ως άνω περιορισμός ισχύει χωρίς χρονικούς περιορισμούς και μετά την
έκδοση Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Τ1. Επίσης, θα αναλάβει
την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ένωσης ή της
Εταιρείας του Έργου σε όλη τη διάρκεια ισχύος των όρων εμπιστευτικότητας.
Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βαρύνεται επίσης με υποχρέωση πίστεως έναντι
των συμβαλλομένων της Σύμβασης Παραχώρησης και ιδιαίτερης επιμέλειας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και οφείλει να εκτελεί εγκαίρως και
προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα
Συμβατικά Τεύχη και στη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού.
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19.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

19.1

Όλες οι δαπάνες σχετικά με την κατάρτιση και την υποβολή των

Προσφορών ΑΜ βαρύνουν τους Διαγωνιζομένους ΑΜ.
19.2

Η συμμετοχή των Διαγωνιζομένων ΑΜ στο Διαγωνισμό ΑΜ δεν τους

παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων ή αποζημιώσεων έναντι
της Ένωσης, του Δημοσίου και της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΜ ακόμη και αν
η Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ απορρίψει το Διαγωνιζόμενο ΑΜ.
20.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

20.1

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, οι οποίες

απαιτούνται από τους Διαγωνιζόμενους ΑΜ σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε
περίπτωση αλλοδαπού Διαγωνιζόμενου ΑΜ και όπου στην παρούσα
προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986, αντί αυτής δύναται να υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του.
20.2

Η συμμετοχή ενός και μόνο Διαγωνιζομένου ΑΜ δεν αποτελεί κώλυμα

για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΑΜ, σε περίπτωση
που η προσφορά κριθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού ΑΜ ως πληρούσα τα
κριτήρια επιλογής της παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ.
20.3

Μεταβολές κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού ΑΜ που αφορούν στην

ταυτότητα

Διαγωνιζομένου

ΑΜ

(συμπεριλαμβανομένων

οποιωνδήποτε

μεταβολών στον Έλεγχο του Διαγωνιζόμενου ΑΜ) δεν επιτρέπονται και ο
Διαγωνιζόμενος ΑΜ θα αποκλείεται. Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ καλούνται να
γνωστοποιούν άμεσα και εγγράφως στην Ένωση κάθε τέτοια μεταβολή. Για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση της επωνυμίας
Διαγωνιζομένου

ΑΜ δεν συνιστά

μεταβολή της ταυτότητάς του. Ο
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Διαγωνιζόμενος ΑΜ υποχρεούται πάντως να γνωστοποιεί στην Ένωση κάθε
τροποποίηση της επωνυμίας του.
20.4

Οι Διαγωνιζόμενοι ΑΜ δεν υποχρεούνται να ονοματίσουν με την

προσφορά τους τυχόν υπεργολάβους στους οποίους σκοπεύουν να
αναθέσουν τμήμα του αντικειμένου τους, σε περίπτωση που ανακηρυχθούν
ως Ανεξάρτητος Μηχανικός. Επισημαίνεται, ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν
δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα του αντικειμένου σε υπεργολάβο
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Επιπλέον, σε περίπτωση
ανάθεσης

οποιουδήποτε

μέρους

του

αντικειμένου

του

Ανεξάρτητου

Μηχανικού σε υπεργολάβο, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν απαλλάσσεται από
καμία από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από
τη Σύμβαση ΑΜ, λόγω του ότι μέρος των υποχρεώσεών του εκτελείται από
υπεργολάβο. Η περίπτωση ανάθεσης αντικειμένου σε υπεργολάβους, θα
περιγραφεί πιο λεπτομερώς στη Σύμβαση ΑΜ.
20.5

Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από το Διαγωνισμό ΑΜ θα

επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών,
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
20.6
•

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα:
Παράρτημα Ι:
o Ι(α): Πίνακας ελάχιστων απαιτήσεων τεχνικού προσωπικού
o Ι(β): Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986 περί
οργάνωσης και δομής προσωπικού Προσφοράς ΑΜ

•

Παράρτημα

ΙΙ:

Υπόδειγμα

πίνακα

έργων

απόδειξης

εμπειρίας

Διαγωνιζομένου ΑΜ
•

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986 περί μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 5.5.2
έως και 5.5.9

•

Παράρτημα

ΙV:

Σχέδιο

Εγγυητικής

Επιστολής

Συμμετοχής

Διαγωνιζόμενου ΑΜ
•

Παράρτημα V: Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ
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•

Παράρτημα VI: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΑΜ

•

Παράρτημα VΙI: α) Σχέδιο Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και β) Σύμβαση
Εμπιστευτικότητας

•

20.7

Παράρτημα VIII: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης (με τα

συνημμένα του) υπόκειται σε διαδικασία οριστικοποίησης βάσει των
Συμβατικών Τευχών και μπορεί να μεταβληθεί πριν την υπογραφή του από
την Εταιρεία, χωρίς η οποιαδήποτε μεταβολή του να δικαιολογεί την
οποιαδήποτε τροποποίηση ή την απόσυρση της Προσφοράς ΑΜ του
Αναδόχου ΑΜ ή μέρους αυτής ή τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης
του Αναδόχου ΑΜ από την Ένωση ή την Εταιρεία.
20.8

Η Ένωση δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καλέσει τους

Διαγωνιζόμενους ΑΜ να συμμετάσχουν σε επίσκεψη στην περιοχή του Έργου
οποιαδήποτε στιγμή πριν την ημερομηνία υποβολής Προσφορών ΑΜ. Στην
περίπτωση αυτή, τα έξοδα του κάθε Διαγωνιζόμενου ΑΜ για τη συμμετοχή
στην εν λόγω επίσκεψη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (α)
Α/Α

Θέση Εργασίας

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜ
Προσόντα

Χρόνος
(μήνες)*

Α

Βασική Ομάδα (Παρουσία στην Αθήνα ή/και στην Κρήτη σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου)
Διευθυντής Έργου

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-25ετή εμπειρία σε διοίκηση
κατασκευής ή επίβλεψης κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής, ένα τουλάχιστον εκ
των οποίων θα είναι διεθνές αεροδρόμιο

60

1

Αναπληρωτής Δ/ντής Έργου

Διπλωματούχος Ηλεκτρ. ή Μηχ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε διοίκηση
κατασκευής ή επίβλεψης μελέτης ή κατασκευής μεγάλων συγκοινωνιακών και κτιριακών
έργων υποδομής

60

2
3

Υπεύθυνος οικονομικού και χρονικού
προγραμματισμού

Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-10ετή εμπειρία σε οικονομικό και χρονικό
προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομής

60

4

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙμε υπερ-15ετή εμπειρία σε θέματα Διασφάλισης
Ποιότητας

60

Ειδικός εμπειρογνώμονας αεροναυτιλίας και
ραδιοβοηθημάτων

Διπλωματούχος Μηχανικός (Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος) ΑΕΙ με υπερ-20ετή
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα αεροναυτιλίας και ραδιοβοηθημάτων

24

5

Ειδικός εμπειρογνώμονας ετοιμότητας και
δοκιμών (ORAT)

Διπλωματούχος Μηχανικός (Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος) ΑΕΙ με
υπερ-20ετή εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας αεροδρομίων και δοκιμών
(ORAT)

24

6

Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε μελέτη ή/και έλεγχο
λειτουργικών χαρακτηριστικών αεροδρομίων

55

7

Ειδικός εμπειρογνώμονας λειτουργικών
χαρακτηριστικών αεροδρομίων

Β

Ομάδα Ελέγχου Μελετών (Μόνιμη παρουσία στην Αθήνα και κατά περίσταση στην Κρήτη)

1

Διευθυντής Μελετών
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Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-25ετή εμπειρία σε επίβλεψη
μελετών μεγάλων έργων υποδομής, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων θα είναι διεθνές
αεροδρόμιο

18

Page 40

2

Βοηθός 1 Διευθυντή Μελετών

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-10ετή εμπειρία σε επίβλεψη μελετών
μεγάλων έργων υποδομής, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων θα είναι διεθνές αεροδρόμιο

18

Βοηθός 2 Διευθυντή Μελετών

Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-10ετή εμπειρία
σε επίβλεψη μελετών κτιριακών, λειτουργικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με
εμπειρία σε ένα τουλάχιστον διεθνές αεροδρόμιο

18

3

4

Στατικός 1

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και έλεγχο
στατικών μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων αεροδρομίων

10

5

Στατικός 2

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και έλεγχο
στατικών μελετών τεχνικών έργων

8

6

Αρχιτέκτων

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε μελέτη ή/και
έλεγχο αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων αεροδρομίων

10
2

7

Ειδικός σε safety audit οδικών έργων

Διπλωματούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε
συγκοινωνιακά έργα και αποδεδειγμένη εμπειρία εκτέλεσης καθηκόντων safety auditor
τα τελευταία 5 χρόνια

Συγκοινωνιολόγος 1

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και
έλεγχο συγκοινωνιακών μελετών σε πεδία κίνησης αεροσκαφών (διάδρομοι,
τροχόδρομοι, χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, οδικό δίκτυο πλευράς αέρος κλπ)

8

8
9

Συγκοινωνιολόγος 2

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και
έλεγχο συγκοινωνιακών μελετών έργων αυτοκινητοδρόμων

6
10

10

Υδραυλικός

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και
έλεγχο μελετών αποχέτευσης-αποστράγγισης έργων αυτοκινητοδρόμων και μελετών
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων

11

Μηχανικός Εγκ. Επεξεργασίας Λυμάτων

Διπλωματούχος Πολ. ή Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση
ή/και έλεγχο μελετών έργων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

2

12

Μηχανικός Η/Μ

Διπλωματούχος Μηχ.ή Ηλεκτρ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση
ή/και έλεγχο Η/Μ μελετών μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων

20

13

Γεωτεχνικός

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-20ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και
έλεγχο γεωτεχνικών μελετών μεγάλων τεχνικών έργων

6

14

Μηχανικός οδοστρωμάτων

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε εκπόνηση ή/και
έλεγχο μελετών εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων

2
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Γ

Ομάδα Επίβλεψης Κατασκευών (Μόνιμη παρουσία στην Κρήτη και κατά περίσταση στην Αθήνα)

1

Μηχανικός 1

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη κατασκευής
κτιριακών εγκαταστάσεων

44

2

Μηχανικός 2

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη κατασκευής
κτιριακών εγκαταστάσεων

36
32

3

Μηχανικός 3

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός ΑΕΙ-Γεωτεχνικός με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη
κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός έργου
κατασκευής οδοστρωμάτων αεροδρομίου

4

Μηχανικός 4

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη
κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής

44

5

Μηχανικός 5

Διπλωματούχος Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη
κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής

36

6

Μηχανικός 6

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη
κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων

44

7

Μηχανικός 7

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία σε επίβλεψη
κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων

36

8

Μηχανικός 8

Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία
σε επίβλεψη κατασκευής λειτουργικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων

36

9

Μηχανικός 9

34

10

Μηχανικός πληροφορικής (ΙΤ), ελέγχου και
αυτοματισμών

Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-15ετή εμπειρία
σε επίβλεψη κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ με υπερ-10ετή εμπειρία σε συστήματα
DCS, SCADA, IT

11

Μηχανικός για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις
του Έργου

Διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ΑΕΙ με
υπερ-10ετή εμπειρία σε κτιριακές, βιομηχανικές και υψηλής όχλησης εγκαταστάσεις

24

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6

853

*Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος (μήνες) απασχόλησης κάθε ατόμου είναι αθροιστικός και αφορά σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(β)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ

ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη – Κατασκευή -

Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου
Διεθνούς

Αερολιμένα

Ηρακλείου

Κρήτης

& Μελέτη –

Κατασκευή και

Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων»
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ……………………………….
…………………..

κάτοικος ……………………………………… κάτοχος του με αρ.

…………….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος / διαβατηρίου, εκδοθέντος την
…………… από την ………………. και ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος τ…
[νομικού

προσώπου

ή

ένωσης

ή

κοινοπραξίας]

με

την

επωνυμία

…………………………………………….., με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις
κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Σε περίπτωση ανακήρυξης τ……[νομικού προσώπου ή ένωσης ή κοινοπραξίας] που
εκπροσωπώ, ως Ανεξάρτητου Μηχανικού, δεσμεύεται αυτό:
1) για την οργάνωση και δομή του προσωπικού του σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 5.4 (vi) της Πρόσκλησης ΑΜ,
2) για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Έργου, όπως
προκύπτουν από τα Συμβατικά Τεύχη και το Σχέδιο Σύμβασης ΑΜ και
3) για τη συμμόρφωσή του με τον πίνακα του Παραρτήματος Ι(α) της
Πρόσκλησης ΑΜ.

1

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
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(τόπος) ___________ (ημερομηνία) ___________201_
_________________________________________
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α΄- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΜ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜ
ΕΝΟΥ /
ΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜ
ΕΝΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ /
ΕΡΓΟ

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜ
ΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Υ ΑΜ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
[χρόνος έναρξης
(μμ/εε) & λήξης
(μμ/εε)]

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΚΥΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
[στοιχεία επικοινωνίας
ή/και παραπομπή σε
διαδικτυακό σύνδεσμο]

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8

…
(ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5.5.2 ΕΩΣ 5.5.9

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ

ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη – Κατασκευή -

Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου
Διεθνούς

Αερολιμένα

Ηρακλείου

Κρήτης

& Μελέτη – Κατασκευή και

Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων»
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ……………………………….
…………………..

κάτοικος ……………………………………… κάτοχος του με αρ.

…………….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος / διαβατηρίου, εκδοθέντος την
…………… από την ………………. και ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος τ…
[νομικού

προσώπου

ή

ένωσης

ή

κοινοπραξίας]

με

την

επωνυμία

…………………………………………….. , με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις
κυρώσεις 2, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω:
1.

Ότι [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό 3. Ότι [το
νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ] που
εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη

2

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

3

Διαγράφεται η επόμενη πρόταση, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία είναι
εγκατεστημένα στην Ελλάδα.
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κατάσταση που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται
από την εθνική νομοθεσία τ……………….. ………………………. 4
2.

Ότι σε βάρος [του νομικού προσώπου ή εκάστου εκ των μελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ δεν έχει κινηθεί διαδικασία για τη θέση του
σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, παύσης
εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού 5. Ότι σε βάρος [του νομικού προσώπου
ή εκάστου εκ των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ δεν
έχει κινηθεί διαδικασία για τη θέση του σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιασδήποτε άλλης ανάλογης κατάστασης που προκύπτει από μια παρόμοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία τ………………..
………………………. 6

3.

Ότι [(το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας) που εκπροσωπώ και]

7

οι νόμιμοι εκπρόσωποί του και οι

διοικούντες [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 5.5.4 της Πρόσκλησης ΑΜ, ήτοι οι κάτωθι:
(α) ……………..
(β) ……………..
…………………,
δεν

καταδικάστηκαν

με

τελεσίδικη

απόφαση ελληνικού

ή

αλλοδαπού

δικαστηρίου για:
•

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11ης.11.2008, σελ. 42).

•

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαικών Κοινοτήτων ή των κρατών –

4

Διαγράφεται η πρώτη πρόταση της παραγράφου αυτής σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή ένωσή ή
κοινοπραξία είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή και συμπληρώνεται η χώρα εγκατάστασής τους.

5

Ισχύει ό,τι και στην υποσημείωση υπ’ αριθ. 3.

6

Ισχύει ό,τι και στην υποσημείωση υπ’ αριθ. 4.

7

Η φράση εντός αγκύλης διαγράφεται στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος AM ή το μέλος αυτού έχει
εγκατάσταση σε χώρα, η νομοθεσία της οποίας δεν προβλέπει την ποινική ευθύνη νομικών προσώπων.
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μελών της ένωσης (ΕΕ C 195 της 25ης.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31ης.7.2003, σελ.
54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία [ή στο εθνικό
δίκαιο του Διαγωνιζόμενου ΑΜ] 8.
•

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το Ν. 2803/2000 (Α/48).

•

Νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες,

ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης.10.2005 για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (EE L 309 της 25ης.11.2005, σελ. 15), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο με το Ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της Απόφασης-Πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής.
•

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της Απόφασης-Πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α/215).

8

Η φράση εντός αγκύλης διαγράφεται στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος AM ή το μέλος αυτού είναι
εγκατεστημένα στην Ελλάδα
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Ότι [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της

4.

κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα
Ότι [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της

5.

κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά

στην

καταβολή

εισφορών

κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

επικουρικής) σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία [και ότι

και
έχει

καταβάλει στην εργοληπτική του οργάνωση τις εισφορές που οφείλει μέχρι τον
χρόνο του Διαγωνισμού ΑΜ] 9

10

. Ότι [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει της
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σύμφωνα με τη νομοθεσία τ…………………….. 11,12.
Ότι [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της

6.

κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που
σχετίζονται με την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία 13 . Ότι το [νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της
ένωσης

ή

της

κοινοπραξίας]

που

εκπροσωπώ

έχει

εκπληρώσει

τις

υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη
νομοθεσία τ…………………………. 14,
Ότι [το νομικό πρόσωπο ή έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή της

7.

κοινοπραξίας] που εκπροσωπώ δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε νομικό
περιορισμό για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ΑΜ κατά την Ημερομηνία
Υποβολής Προσφορών ΑΜ.
Ότι όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η

8.

αλήθεια των δηλώσεων αυτών δύναται να ελεγχθεί σε οποιαδήποτε φάση του

9

Η εντός αγκύλης φράση διαγράφεται εάν ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ ή τα μέλη του δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

10

Διαγράφεται η επόμενη πρόταση, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η ένωση ή η κοινοπραξία είναι
εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

11

Διαγράφεται η πρώτη πρόταση της παραγράφου αυτής σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η ένωση ή η
κοινοπραξία είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή μόνον και δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα και συμπληρώνεται η χώρα εγκατάστασής τους.

12

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η ένωση ή η κοινοπραξία είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή αλλά
έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, δεν διαγράφεται καμία πρόταση της παραγράφου
αυτής, συμπληρώνεται στη δεύτερη παράγραφο η χώρα εγκατάστασής τους και η σχετική δήλωση αφορά τόσο
τη χώρα εγκατάστασής τους όσο και την Ελλάδα.

13

Ισχύει ό,τι και στην υποσημείωση υπ’ αριθ. 10.

14

Ισχύει ό,τι και στις υποσημειώσεις υπ’ αριθ. 11 και 12.
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Διαγωνισμού ΑΜ και ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε των δηλώσεών μου
αυτών αποδειχθεί αναληθής, πέραν των άλλων νομικών συνεπειών, θα
εφαρμοστούν στον Διαγωνιζόμενο ΑΜ και οι προβλέψεις του άρθρου 15.4 της
Πρόσκλησης ΑΜ.

(τόπος) ___________ (ημερομηνία) ___________201_
_________________________________________
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ AM

(τόπος - ημερομηνία)
Από:

(Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11

της Πρόσκλησης ΑΜ)
(η «Τράπεζα»)
Προς: «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited», με δ.τ.
«ARIADNE AIRPORT GROUP»

(ο «Δικαιούχος»)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. _________ ΓΙΑ ΕΥΡΩ …………………

Κύριοι,

1.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυώμεθα
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως
και διαιρέσεως υπέρ [του _________ (επωνυμία), με έδρα το Δήμο ____,
οδός ____ αριθ. ___/ της ένωσης προσώπων_________ (επωνυμία) και
υπέρ των προσώπων που την απαρτίζουν ήτοι (α) της

_________

(επωνυμία), με έδρα το Δήμο ____, οδός ____ αριθ. ___ , (β) ......., (γ)
.........]

15

(ο «Διαγωνιζόμενος ΑΜ»), μέχρι του ποσού των Ευρώ

………………., στο οποίο ποσό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη
συμμετοχή του ανωτέρω Διαγωνιζόμενου ΑΜ στο διαγωνισμό που έχει
προκηρύξει ο Δικαιούχος (ο «Διαγωνισμός ΑΜ»), ο οποίος θα διεξαχθεί
στις ____________ και τυχόν σε άλλη μετά από αναβολή ημερομηνία,
δυνάμει της

πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη

αναδόχου του έργου: Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού για
το

Έργο:

«ΜΕΛΕΤΗ

–

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

–

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

–

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
15

Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση.
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΩΝ

ΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» (η «Πρόσκληση ΑΜ»)
2.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις συμμετοχής
στον ανωτέρω Διαγωνισμό ΑΜ που αναλαμβάνει ο Διαγωνιζόμενος ΑΜ και
τα πρόσωπα που τον απαρτίζουν σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΜ.

3.

Η παρούσα ισχύει για διάστημα αορίστου χρόνου από την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών ΑΜ και εν πάση περιπτώσει μέχρι λήψεως
εγγράφου δηλώσεώς σας ότι δυνάμεθα να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας
απαλλαγμένους από κάθε υποχρέωση από αυτήν ή μέχρις επιστροφής της
σε μας και πάντως εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται από την
Πρόσκληση ΑΜ.

4.

Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε εν
όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση με την
έκδοση της παρούσας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση
ΑΜ, παραιτούμενοι πλήρως του δικαιώματος διζήσεως ή διαιρέσεως.

5.

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και
οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα
υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

[Βεβαιώνουμε ότι το σύνολο των εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και
της παρούσας, που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
και εξακολουθούν ακόμα να ισχύουν, χωρίς να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με
τραπεζική αντεγγύηση ή με εμπράγματη ασφάλεια, δεν υπερβαίνει τα όρια που έχει
καθορίσει για την Τράπεζά μας η αρμόδια Αρχή] 16.

Ημερομηνία

201_

_________________________________________
Για λογαριασμό της(του)
[Τράπεζας]
16

Περιλαμβάνεται, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
GROUP

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ARIADNE AIRPORT

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ Π&ΒΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ &
ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Στ.. ………. σήμερα, την …………………201.., ΜΕΤΑΞΥ:

(1)

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», νομίμως συσταθείσας σύμφωνα με το
Ελληνικό δίκαιο, η οποία έχει την έδρα της στο Δήμο Ηρακλείου, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται στην παρούσα από τ… κ……………………., (εφεξής η «Εταιρεία»),
και

(2)

της

εταιρείας

ή

της

ένωσης

ή

της

κοινοπραξίας

με

την

επωνυμία

«…………………………………………», νομίμως συσταθείσας, η οποία έχει την έδρα
της στ…………………………., , όπως νομίμως εκπροσωπείται στην παρούσα από
τ……………………….., (εφεξής ο «Ανεξάρτητος Μηχανικός» ή «ΑΜ»).
εφεξής τα «Συμβαλλόμενα Μέρη».
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ:

(Α)

Το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής το «Δημόσιο») ανέθεσε στην Εταιρεία το έργο:
«Μελέτη –

Κατασκευή – Χρηματοδότηση

– Λειτουργία – Συντήρηση και

Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη –
Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» (εφεξής το «Έργο»)
σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.
(Β)

Η εταιρεία «…………………………………………» (εφεξής «Κατασκευαστής») έχει
αναλάβει την μελέτη και κατασκευή του Έργου δυνάμει της από [ημερομηνία]
Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής (στο εξής η «ΣΜΚ») με την Εταιρεία σύμφωνα με
τους ειδικούς όρους που ορίζονται σε αυτήν.

(Γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 28.5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου (η
«Διακήρυξη»), διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή του Ανεξάρτητου
Μηχανικού. Μάλιστα ο διαγωνισμός αυτός εκκίνησε με την από [ημερομηνία]
Πρόσκληση (εφ’ εξής «Πρόσκληση ΑΜ») μετά των παραρτημάτων αυτής, όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. [αρ. πρωτοκόλλου] απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 28.5.7 της Διακήρυξης.

Παράρτημα V Πρόσκλησης ΑΜ- Τεύχους Μεταβολών : Σχέδιο Σύμβασης
Ανεξάρτητου Μηχανικού

Σελίδα 2 από 33

(Δ)

Σήμερα και αφού ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 28.5 της Διακήρυξης
διαδικασία και η επιτροπή του διαγωνισμού επέλεξε τον Μειοδότη ΑΜ σύμφωνα με το
άρθρο 28.5.10 της Διακήρυξης, υπογράφεται με την παρούσα και σύμφωνα με την
Πρόσκληση

ΑΜ,

η

Σύμβαση

του

Ανεξάρτητου

Μηχανικού

μεταξύ

των

Συμβαλλομένων Μερών στο παρόν, δια της οποίας ο ΑΜ αναλαμβάνει τα καθήκοντα
του Ανεξάρτητου Μηχανικού του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης
Παραχώρησης, της Διακήρυξης, της Πρόσκλησης ΑΜ και της παρούσας Σύμβασης
ΑΜ.
Δοθέντων των ανωτέρω :
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1

Στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ,
«Διακήρυξη» είναι η διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένων
των

παραρτημάτων

της,

όπως

οριστικοποιήθηκε

με

την

αριθμ.

ΕΠΠ-

ΒΕ/Γ/ΑΚ/Φ1.1/9548/29-09-2016 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
«Εκχώρηση» είναι η εκχώρηση με την έννοια του όρου 5 της παρούσας.
«Έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στο προοίμιο υπό (Α).
«Κατασκευαστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στο προοίμιο υπό (Β).
«ΣΜΚ» έχει την έννοια που αποδίδεται στο προοίμιο υπό (Β).
«Σύμβαση Παραχώρησης» είναι η από [ημερομηνία] σύμβαση παραχώρησης μετά
του συνόλου των παραρτημάτων αυτής, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και
του Δημοσίου για το Έργο.
«Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού» ή «Σύμβαση ΑΜ» είναι η παρούσα σύμβαση
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
και
«Υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες του Ανεξάρτητου Μηχανικού που περιγράφονται
στο άρθρο 4 της παρούσας.
1.2

Στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ, εκτός εάν από το περιεχόμενο προκύπτει διαφορετικά:
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(α) όροι για τους οποίους χρησιμοποιείται ο ενικός αριθμός περιλαμβάνουν και τον
πληθυντικό και αντίστροφα και οι όροι που αναφέρονται σε κάποιο γένος
περιλαμβάνουν κάθε γένος,
(β) τυχόν αναφορές σε οντότητα που έχει παύσει να υπάρχει ή έχει ανασυσταθεί,
συνενωθεί, αναδιαρθρωθεί ή συγχωνευθεί, ή οι λειτουργίες της εκτελούνται από
κάποιο άλλο πρόσωπο ή όργανο που ενεργεί στη θέση της, θεωρείται ότι αφορούν
στο πρόσωπο ή στο όργανο που ιδρύθηκε ή συστάθηκε στη θέση της ή εκτελεί τις
λειτουργίες της,
(γ) τυχόν αναφορές στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ (ή σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο
όρο αυτής, ή στα παραρτήματά της), ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ερμηνεύονται
ως αναφορές στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ, στο συγκεκριμένο όρο, στα παραρτήματα
της ή σε εκείνο το έγγραφο ή σε οποιοδήποτε έγγραφο προς αντικατάσταση αυτού
στην εγκεκριμένη μορφή, όπως ισχύει επί του παρόντος και όπως κατά καιρούς
καταρτίζεται ή αντικαθίσταται, και συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης και
αντικατάστασης καθώς και κάθε απόκλισης, μετατροπής, τροποποίησης και
προσθήκης,
(δ) τυχόν αναφορές σε νομοθετικές διατάξεις, είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς
νομοθεσίας, ερμηνεύονται ως αναφορές σε αυτές τις διατάξεις όπως αυτές έχουν
αντικατασταθεί, τροποποιηθεί ή θεσπισθεί εκ νέου κατά καιρούς,
(ε) όπου προβλέπεται ειδοποίηση, συναίνεση ή έγκριση από κάποιο πρόσωπο, η εν
λόγω ειδοποίηση, συναίνεση ή έγκριση θα παρέχεται εγγράφως και ο όρος
«ειδοποίηση» θα ερμηνεύεται αναλόγως, και κάθε αναφορά στον όρο «έγκριση»
περιλαμβάνει αναφορά σε πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς κάποιον όρο της
παρούσας Σύμβασης ΑΜ ή της Σύμβασης Παραχώρησης ή στην παροχή κάθε
μορφής συναίνεσης,
(στ) οι επικεφαλίδες των διατάξεων και ο τυχόν πίνακας περιεχομένων εισάγονται
μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ,
(ζ) τυχόν αναφορές σε όρους και παραρτήματα αποτελούν αναφορές σε όρους ή
παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται
διαφορετικά,
(η) όροι με κεφαλαία γράμματα και εκφράσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη ή/και τη
Σύμβαση Παραχώρησης ή/και την Πρόσκληση ΑΜ έχουν την ίδια έννοια κάθε φορά
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που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ, εκτός κι αν ρητώς προβλέπεται
διαφορετικά στην παρούσα, και
(θ) σε περίπτωση σύγκρουσης και μόνον μεταξύ της παρούσας Σύμβασης ΑΜ και της
Σύμβασης

Παραχώρησης,

θα

υπερισχύουν

οι

προβλέψεις

της

Σύμβασης

Παραχώρησης.
2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

2.1

Η παρούσα Σύμβαση ΑΜ τίθεται σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης
Παραχώρησης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει - κατά την διακριτική της
ευχέρεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση Παραχώρησης - ότι
απαιτείται η παροχή Υπηρεσιών από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σε χρονικό διάστημα
ενωρίτερο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, η Σύμβαση ΑΜ τίθεται σε ισχύ
εντός [●] ημερών από την λήψη από τον ΑΜ σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της
Εταιρείας.

2.2

Με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 11 της παρούσας, η παρούσα Σύμβαση ΑΜ
λήγει μόνο όταν όλες οι Υπηρεσίες, τις οποίες ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται
να παρέχει σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ, έχουν εκτελεστεί πλήρως και
αρτίως.

3.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Η Εταιρεία ορίζει με την παρούσα τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ως Ανεξάρτητο Μηχανικό
στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποδέχεται
τον διορισμό.

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

4.1

Ο

Ανεξάρτητος

Μηχανικός

αναλαμβάνει

την

εκτέλεση

του

συνόλου

των

υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που ορίζονται στην Σύμβαση
Παραχώρησης (όπως αυτή κατά καιρούς τροποποιείται, επεκτείνεται ή παρατείνεται)
και όπως προκύπτουν από την ΣΜΚ, την Πρόσκληση ΑΜ και την παρούσα Σύμβαση
ΑΜ και οι οποίες ρητώς συμφωνείται ότι αποτελούν ευθύνη του Ανεξάρτητου
Μηχανικού (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Στις Υπηρεσίες του Ανεξάρτητου Μηχανικού
περιλαμβάνεται και το σύνολο των καθηκόντων του επιβλέποντος μηχανικού, όπως
αυτά ορίζονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
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4.2

Κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών του ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και της ΣΜΚ (όπως
κατά καιρούς τροποποιούνται, επεκτείνονται ή παρατείνονται) και να λαμβάνει υπόψη
του τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών) της Εταιρείας όπως
ορίζονται σε αυτές.

4.3

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός φέρει καθήκον επιμέλειας και ευθύνεται έναντι του
Δημοσίου σαν να ήταν το Δημόσιο συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Σύμβαση
ΑΜ.

4.4

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των περιεχομένων
της Σύμβασης Παραχώρησης και της ΣΜΚ, στο μέτρο που αφορούν στις Υπηρεσίες
που υποχρεούται να παρέχει βάσει της παρούσας Σύμβασης ΑΜ. Σε περίπτωση
σύγκρουσης και μόνον μεταξύ των όρων της παρούσας Σύμβασης ΑΜ και των όρων
της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και των όρων της Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής,
υπερισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, εκτός εάν και στον βαθμό
που η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού περιλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα ή/και
υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού - περίπτωση στην οποία υπερισχύουν οι
όροι της παρούσας - στο μέτρο που οι εν λόγω όροι δεν καθιστούν δυσμενέστερη την
θέση της Εταιρείας και του Δημοσίου. Σε περίπτωση διεύρυνσης του αντικειμένου των
Υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως στις περιπτώσεις αναθέσεως
Συμπληρωματικών Υπηρεσιών ή Συμπληρωματικών Εργασιών, ή

παρατάσεων,

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης ή ως συνέπεια οιασδήποτε
τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και της ΣΜΚ, η τυχόν επιπλέον αμοιβή
του ΑΜ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
4.5

Εντός ενός (1) μηνός από την θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης ΑΜ– σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ανωτέρω, η Εταιρεία και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
θα συμφωνήσουν εγγράφως τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες του προβλεπόμενου
στην

παρούσα Σύμβαση ΑΜ τρόπου υποβολής στον Ανεξάρτητο Μηχανικό των

Μελετών και των προθεσμιών εντός των οποίων ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα
υποχρεούται να εκδίδει το Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης, λαμβανομένων υπόψη
των σχετικών προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης.
4.6

Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης
ΑΜ, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να επιδεικνύει την απαιτούμενη δεξιότητα,
επιμέλεια και προσοχή που εύλογα αναμένεται από κατάλληλο και ικανό σύμβουλο
μηχανικό ο οποίος έχει εμπειρία στην παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών σε έργα
ανάλογου μεγέθους, έκτασης και πολυπλοκότητας όπως αυτά του Έργου και των
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Υπηρεσιών που συμφωνούνται στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ (εφεξής οι «Κανόνες
της Τέχνης και της Επιστήμης»).
4.7

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις Υπηρεσίες
σύμφωνα με σύστημα ποιοτικού ελέγχου συμβατό με το πρότυπο BS EN ISO 9001
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ΑΜ.

4.8

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να ενεργεί εύλογα κατά την εκτέλεση όλων των
λειτουργιών και των καθηκόντων του δυνάμει των όρων της παρούσας Σύμβασης ΑΜ
(συμπεριλαμβανομένων

και

εκείνων

που

απαιτούνται

από

τη

Σύμβαση

Παραχώρησης). Χωρίς να περιορίζεται η γενική φύση των καθηκόντων του, ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός:
(α) εάν αρνείται την παροχή έγκρισης, θα πρέπει η απόφασή του να είναι
αιτιολογημένη,
(β) θα απαιτεί μόνο πληροφορίες και στοιχεία τα οποία είναι ευλόγως απαραίτητα για
τον προσδιορισμό του υπό αμφισβήτηση ζητήματος,
(γ) θα λαμβάνει υπόψη του μόνον εκείνους τους παράγοντες που οποιοσδήποτε που
ενεργεί με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανικού, χρησιμοποιώντας τους Κανόνες
της Τέχνης και τις Επιστήμης, θα θεωρούσε αντικειμενικά και ευλόγως απαραίτητους,
(δ) θα εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του επιμελώς, με στόχο να μην
παρεμποδίζει ή καθυστερεί αδικαιολόγητα την Εταιρεία ή/και το Δημόσιο όσον αφορά
στη συμμόρφωσή τους με τους χρονικούς περιορισμούς που περιέχονται στη
Σύμβαση Παραχώρησης,
(ε) θα ενεργεί ανεξάρτητα, δίκαια και αμερόληπτα στις συναλλαγές μεταξύ της
Εταιρείας και του Δημοσίου, και
(στ) θα επικοινωνεί με οποιονδήποτε τεχνικό σύμβουλο τυχόν οριστεί από την
Εταιρεία ή/και το Δημόσιο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης και θα
συμμορφώνεται προς τα εύλογα αιτήματα του εν λόγω τεχνικού συμβούλου για
παροχή πληροφοριών.
4.9

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να συμμορφώνεται προς τις εύλογες υποδείξεις της
Εταιρείας ή/και του Δημοσίου. Προς διασάφηση, κάθε υπόδειξη της Εταιρείας ή/και
του Δημοσίου που δεν συνάδει με τους ρητούς όρους της παρούσας Σύμβασης ΑΜ
ή/και της Σύμβασης Παραχώρησης, δεν θεωρείται εύλογη.
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4.10

Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την έγγραφη γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Μηχανικού
σχετικά

με

τις

μεθόδους

εργασίας

του

Κατασκευαστή,

τις

τεχνικές

(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, και κάθε εργασίας προσωρινού
χαρακτήρα), την ροή της κατασκευής ή τη διαχείριση της κατασκευής του Έργου (για
τα οποία ο Κατασκευαστής παραμένει εξολοκλήρου υπεύθυνος). Επίσης η Εταιρεία
ή/και το Δημόσιο μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε από τον ΑΜ να πιστοποιεί το
ποσοστό του φυσικού αντικειμένου του Έργου που έχει ολοκληρωθεί και την αξία των
εν λόγω Κατασκευών.
4.11

Κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό πρέπει να είναι
σύμφωνο προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

4.12

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει ότι οι σχετικές Κατασκευές έχουν
εκτελεστεί αρτίως και στο βαθμό που αυτές συνάδουν με τους όρους της Σύμβασης
Παραχώρησης, της Διακήρυξης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις
απαιτούμενες προδιαγραφές του Έργου και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε
σχέση με το Έργο και τις Υπηρεσίες.

4.13

Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας ή του Δημοσίου, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει,
σύμφωνα με το άρθρο 29.3.1 (g) της Σύμβασης Παραχώρησης, να πιστοποιεί τις
Κατασκευές που έχουν αρτίως εκτελεστεί από τον Κατασκευαστή και την αξία των εν
λόγω Κατασκευών, μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας.

4.14

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν εκφέρει άποψη ούτε αναμιγνύεται ή παρέχει
συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που συνδέεται με το Έργο, το οποίο
βρίσκεται εκτός της ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων του όπως ορίζονται στην
παρούσα Σύμβαση ΑΜ και τη Σύμβαση Παραχώρησης.

5.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

5.1

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να εκτελεί τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το
προσωπικό που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν
δύναται να εκχωρεί (εν όλω ή εν μέρει) οιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο που του
παρέχεται υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά οιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει,
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας και του Δημοσίου.

5.2

Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός επιθυμεί να αναθέσει σε υπεργολάβο
μέρος των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται να θέσει υπόψη της
Εταιρείας και του Δημοσίου όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για τον
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προτεινόμενο υπεργολάβο, όπως εμπειρία, προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Έργο,
εκπροσώπηση, προσωπική κατάσταση, οικονομικά στοιχεία, καθώς και τις
συγκεκριμένες αρμοδιότητες που προτίθεται να του αναθέσει. Η Εταιρεία αποφαίνεται
επί του αιτήματος εντός [•] ημερών από την πλήρη υποβολή των ως άνω
πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και την παροχή κάθε συναφούς διευκρίνισης ή
επιπλέον πληροφορίας ως προς το πρόσωπο του προτεινόμενου υπεργολάβου
ήθελε ζητήσει, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εάν η Εταιρεία δεν
απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τεκμαίρεται ότι δεν εγκρίνει.
5.3

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός παραμένει υπεύθυνος και δεν απαλλάσσεται από καμία
από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες του από την παρούσα Σύμβαση ΑΜ
λόγω του ότι μέρος των υποχρεώσεών του εκτελείται από υπεργολάβο. Επιπλέον, ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι με το
υπεργολαβικό συμφωνητικό, όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ή/και του Δημοσίου
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ΑΜ ισχύουν και έναντι του υπεργολάβου
και αποτελούν και δικές του υποχρεώσεις και ότι το υπεργολαβικό συμφωνητικό δεν
γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους εκεί συμβαλλόμενους έναντι της Εταιρείας ή/και
του Δημοσίου.

5.4

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παρούσας Σύμβασης ΑΜ οποτεδήποτε και για
οποιονδήποτε λόγο:
(i) Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να συνεχίσει την
εκτέλεση του υπεργολαβικού συμφωνητικού κατά το ανεκτέλεστο από τον
υπεργολάβο μέρος του, υπεισερχόμενη στη θέση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, με
τους ίδιους ή, κατόπιν συμφωνίας με τον υπεργολάβο, με ευνοϊκότερους όρους. Εάν
η Εταιρεία επιλέξει να μην συνεχίσει την εφαρμογή του υπεργολαβικού συμφωνητικού
δεν ευθύνεται απέναντι στον υπεργολάβο, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική
ή άλλη υποχρέωση απέναντί του.
(ii) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη
υποχρέωση που τυχόν απορρέει από το εκτελεσμένο - εκ μέρους του υπεργολάβου μέρος του υπεργολαβικού συμφωνητικού, για το οποίο ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και
μόνον αυτός υπέχει κάθε ευθύνη.
(iii) Εφόσον τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και ο
υπεργολάβος είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στην Εταιρεία κάθε πληροφορία
σχετική με την εξέλιξη του υπεργολαβικού συμφωνητικού.

5.5

Η Εταιρεία δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στις σχέσεις Ανεξάρτητου Μηχανικού και
υπεργολάβου παρά μόνον όταν παραβιάζονται από τον υπεργολάβο όροι της

Παράρτημα V Πρόσκλησης ΑΜ- Τεύχους Μεταβολών : Σχέδιο Σύμβασης
Ανεξάρτητου Μηχανικού

Σελίδα 9 από 33

παρούσας Σύμβασης ΑΜ ή/και της Σύμβασης Παραχώρησης και υπό την
προϋπόθεση ότι η Εταιρεία έχει προηγουμένως ζητήσει εγγράφως από τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό να αρθεί η παραβίαση των ως ανωτέρω όρων μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα και ο υπεργολάβος δεν έχει αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη
παραβίαση εντός του σχετικού χρονικού διαστήματος. Οι παρεμβάσεις της Εταιρείας
μπορεί να φθάνουν μέχρις αξίωσης για άμεση αντικατάσταση του υπεργολάβου ή του
προσωπικού αυτού. Η παρέμβαση ή μη της Εταιρείας δεν αίρει ούτε αποδυναμώνει
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού που απορρέουν από
την παρούσα Σύμβαση ΑΜ.
5.6

Ανεξάρτητα από κάθε άλλη διάταξη της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, η Εταιρεία και ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση ΑΜ εξακολουθεί να
ισχύει υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εάν:
(α) το Δημόσιο υποκαταστήσει την Εταιρεία σύμφωνα με τον όρο 17.8.3 της
Σύμβασης Παραχώρησης, ή
(β) το Δημόσιο παρέμβει στο Έργο σύμφωνα με τον όρο 20 της Σύμβασης
Παραχώρησης.

5.7

Σε περίπτωση υποκατάστασης από το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 5.6 (α), o AM
δεν θα διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας σε σχέση με κάθε
υποχρέωση, ευθύνη και καθήκον δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ΑΜ που
γεννώνται μετά την υποκατάσταση της Εταιρείας. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν θα,
ούτε και δικαιούται να, προβάλει κάποια απαίτηση ή να αναζητήσει με άλλο τρόπο
αποζημίωση από την Εταιρεία, η οποία προκύπτει ή σχετίζεται με παράβαση, πράξη
ή παράλειψη εκ μέρους του Δημοσίου μετά την ημερομηνία υποκατάστασης, την
ευθύνη για τα οποία έχει αναλάβει το Δημόσιο.

5.8

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε περίπτωση που λάβει
χώρα υποκατάσταση, να συνάψουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να
αποκτήσει ισχύ η υποκατάσταση.

6.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6.1

Καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
οφείλει να παρέχει προσωπικό επαρκές για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών
το οποίο θα διαθέτει κατάλληλα προσόντα, εμπειρία στην παροχή τέτοιου είδους
υπηρεσιών σε έργα ανάλογου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με αυτά
του Έργου και των Υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ και
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, στην
Πρόσκληση ΑΜ και στην παρούσα Σύμβαση ΑΜ. Σε κάθε περίπτωση ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός οφείλει να διαθέτει για την παροχή των Υπηρεσιών το προσωπικό που
περιλαμβάνεται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης ΑΜ. Σε
περίπτωση που για την άρτια και έγκαιρη παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις
ανάγκες του Έργου απαιτηθεί, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, αύξηση ή
διαφοροποίηση του προσωπικού του Ανεξάρτητου Μηχανικού σε σχέση με τον ως
άνω πίνακα, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται να αυξήσει το προσωπικό του
ανάλογα, χωρίς να δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση, με την προϋπόθεση
βέβαια ότι η ανάγκη για παροχή επιπλέον προσωπικού δεν οφείλεται σε πράξη,
παράλειψη ή καθυστέρηση της Εταιρείας. Επιπλέον, μείωση ή\και αντικατάσταση του
προσωπικού του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.
6.2

Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την απομάκρυνση οποιουδήποτε ατόμου συμμετέχει
στην παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών εάν το συγκεκριμένο άτομο, κατά την
κρίση της Εταιρείας, δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά του, παραβαίνει τα
καθήκοντα του ή επιδεικνύει μη προσήκουσα συμπεριφορά σχετικά με την παροχή
των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του
Ανεξάρτητου Μηχανικού υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης ΑΜ ή/και της
Σύμβασης Παραχώρησης ή τέλος η παρουσία του στο Έργο δημιουργεί θέμα εθνικής
ασφάλειας (εφόσον το τελευταίο ζητηθεί εγγράφως από το Δημόσιο). Στις
περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ειδοποιεί εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό επί των
ανωτέρω, τάσσοντας προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών για
την αποκατάσταση της παραβιάσεως. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται να
συμμορφώνεται προς τα σχετικά αιτήματα της Εταιρείας, άλλως σε περίπτωση μη
συμμορφώσεως, και κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι
προβλέψεις του άρθρου 11.3 επ. της παρούσας περί καταγγελίας. Σε περίπτωση
κατά την οποία τίθεται θέμα εθνικής ασφαλείας μετά από σχετική ειδοποίηση του
Δημοσίου η Εταιρεία ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, δια της
αναφοράς των μη εμπιστευτικών λόγων επί των οποίων ενημερώθηκε από το
Δημόσιο, τάσσοντας προθεσμία απομάκρυνσης του/ων ατόμου/ων η παρουσία
του/ων οποίου/ων δημιουργεί θέμα εθνικής ασφαλείας, μίας (1) εργασίμου ημέρας,
ότε και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ενεργεί σύμφωνα με την ειδοποίηση της Εταιρείας,
άλλως και εφόσον έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του
άρθρου 11.3 επ. της παρούσας Σύμβασης ΑΜ περί καταγγελίας.
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6.3

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός είναι υπεύθυνος να αποκτά και να διατηρεί, με δικές του
δαπάνες, όλες τις άδειες παραμονής και τις άδειες εργασίας που αφορούν το
προσωπικό του και που απαιτούνται από κάθε εφαρμοστέο νόμο.

6.4

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ευθύνεται αποκλειστικά για την καταβολή όλων των
αμοιβών, επιδομάτων, παροχών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν
το προσωπικό του και που απαιτούνται από κάθε εφαρμοστέο νόμο ή οιασδήποτε
έννομης τάξης τον αφορά.

6.5

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ευθύνεται για τις ενέργειες ή παραλείψεις των προσώπων
που προσλαμβάνει για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε η πρόσληψή τους
στηρίζεται σε σύμβαση εργασίας, είτε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών είτε σε
οποιοδήποτε άλλο είδος σχέσεως.

7.

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

7.1

Ως αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών και για την εν γένει εκτέλεση των
καθηκόντων που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ, ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός δικαιούται κατ’ αποκοπή αμοιβή συνολικού ποσού [ολογράφως και
αριθμητικά σε ευρώ], όπως η αμοιβή αυτή προκύπτει από την Οικονομική Προσφορά
ΑΜ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Πρόσκλησης ΑΜ και επισυνάπτεται στην παρούσα
ως Παράρτημα Ι. Οι τυχόν πρόδρομες εργασίες συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του
παρόντος όρου. Η ως άνω αμοιβή του ΑΜ αποτελεί κλειστό τίμημα και δεν υπόκειται
σε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν παραταθεί ο χρόνος της
Περιόδου Μελετών – Κατασκευών του Έργου.

7.2

Η αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού (κατ’ αποκοπή τίμημα), όπως αυτή προκύπτει
από την Οικονομική Προσφορά του (Παράρτημα Ι) για την εκτέλεση των καθηκόντων
του, όπως αυτά απορρέουν από την Πρόσκληση ΑΜ, την παρούσα Σύμβαση ΑΜ και
τη Σύμβαση Παραχώρησης, περιλαμβάνει το σύνολο των αμοιβών και λοιπών
εξόδων του Ανεξάρτητου Μηχανικού που απαιτούνται για την παροχή των
Υπηρεσιών σύμφωνα πάντα με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, της
Πρόσκλησης ΑΜ και της παρούσης, για όλη την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών,
περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(i)

Αμοιβή για την εκτέλεση των Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσας, την ΣΜΚ και τη Σύμβαση Παραχώρησης

(ii)

Αμοιβή του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται με το Έργο
ανεξαρτήτως

έδρας,

συμπεριλαμβανομένων
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οποιονδήποτε εξόδων διατροφής,
διαμονής, μετακίνησης κτλ.
(iii)

Έξοδα σχετικά με το έργο, ανεξαρτήτως έδρας, ήτοι ενδεικτικά: έξοδα
κινητοποίησης,

εγκατάστασης,

λειτουργικά

έξοδα

γραφείων,

δαπάνη

αναλωσίμων.
(iv)

Έξοδα τήρησης αρχείου, διεκπεραίωσης διαδικασιών εγκρίσεων μελετών και
πιστοποιήσεων, έξοδα που συνδέονται με τις υποχρεώσεις ποιοτικού ελέγχου
(π.χ. λήψη και τήρηση δειγμάτων υλικών & δοκιμίων κτλ).

(v)

Έξοδα αλληλογραφίας.

(vi)

Έξοδα έκδοσης αδειών παραμονής & αδειών εργασίας προσωπικού,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(vii)

Τυχόν έξοδα σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας.

(viii)

Δαπάνες ασφάλισης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10 της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ και την ισχύουσα νομοθεσία.

(ix)

Το σύνολο των φόρων που θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο ΑΜ στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης ΑΜ.

Πέραν της εν λόγω αμοιβής και με την επιφύλαξη των άρθρων 7.6 και 7.7, ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν δικαιούται και παραιτείται ρητώς από τη διεκδίκηση ή την
καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον ποσού.
7.3

Η καταβολή της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας (Πρόγραμμα Καταβολής Αμοιβής
Ανεξάρτητου Μηχανικού). Η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό κάθε
ποσό που αναγράφεται στα τιμολόγια του Ανεξάρτητου Μηχανικού τα οποία θα
εκδίδονται με τους όρους της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, με την επιφύλαξη της
διόρθωσης οιουδήποτε σφάλματος ή αμφισβητούμενων ποσών τα οποία θα
διευθετούνται και επιλύονται σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο 7.4, μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρεία του εν λόγω
αποσπάσματος κινήσεων λογαριασμού ή των τιμολογίων συνοδευόμενων από όλα τα
τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε τραπεζικούς
λογαριασμούς που θα ορίζει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός σε Τραπεζικό Ίδρυμα στην
Ελλάδα.
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7.4

Εάν η Εταιρεία αμφισβητήσει ένα στοιχείο του τιμολογίου του Ανεξάρτητου
Μηχανικού, η Εταιρεία οφείλει να προβεί στην πληρωμή του υπολοίπου μέρους του
λογαριασμού ή του τιμολογίου, το οποίο δεν αμφισβητείται και τα Συμβαλλόμενα
Μέρη οφείλουν να καταβάλουν καλόπιστα κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
καταλήξουν σε συμφωνία για το αμφισβητούμενο μέρος. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη
δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν, η διαφορά θα επιλυθεί βάσει του άρθρου 14 της
παρούσας Σύμβασης ΑΜ. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός συνεχίζει
να παρέχει τις Υπηρεσίες του.

7.5

Όλες οι αμοιβές του Ανεξάρτητου Μηχανικού (τόσο το κατ’ αποκοπή τίμημα όσο και
οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ) δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος βαρύνει την
Εταιρεία.

7.6

Η αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού για οιεσδήποτε εργασίες που δεν
συμπεριλαμβάνονται στις Υπηρεσίες («Συμπληρωματικές Υπηρεσίες»), ευνοήτως
συμπεριλαμβανομένων και των Συμπληρωματικών Εργασιών, για τις οποίες δίδεται
προηγούμενη έγγραφη εντολή από την Εταιρεία, θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με
ποσοστό ενάμιση επί τοις εκατό (1,5%) επί της αντίστοιχης αξίας του εν λόγω
κατασκευαστικού αντικειμένου που αφορούν οι Συμπληρωματικές Υπηρεσίες, προ
γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός θα υποβάλει στην Εταιρεία προς έγκριση, το οργανόγραμμα
του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί προκειμένου για την εκτέλεση των
Συμπληρωματικών Υπηρεσιών. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται την καταβολή
αμοιβής σύμφωνα με τον παρόντα όρο, μόνο εφόσον η ανάγκη για παροχή
Συμπληρωματικών Υπηρεσιών δεν οφείλεται σε ενέργειες, παραλείψεις ή σφάλματα
του Ανεξάρτητου Μηχανικού, για την αποκατάσταση των οποίων ευθύνεται ο ίδιος με
δικές του δαπάνες.

7.7

Σε περίπτωση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών –
Κατασκευών όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, υπό την προϋπόθεση
ότι η ως άνω παράταση δεν προκύπτει από ενέργειες, παραλείψεις ή σφάλματα του
Ανεξάρτητου Μηχανικού, τότε o Ανεξάρτητος Μηχανικός θα δικαιούται την καταβολή
αμοιβής ποσού ίσου με ποσοστό ενάμιση επί τοις εκατό (1,5%) επί της αντίστοιχης
αξίας των Κατασκευών που θα εκτελεστούν κατά την περίοδο της παράτασης.

7.8

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα υποβάλει στην Εταιρεία προς έγκριση, το
οργανόγραμμα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί είτε στην
περίπτωση ανάθεσης Συμπληρωματικών Υπηρεσιών ή Συμπληρωματικών Εργασιών
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είτε κατά τη διάρκεια παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών –
Κατασκευών. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου του άρθρου 6.1.
7.9

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός παραιτείται από κάθε δικαίωμα επίσχεσης το οποίο
απολαμβάνει κατά το Ελληνικό Δίκαιο (άρθρο 325 Ελληνικού Αστικού Κώδικα).

8.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

8.1

Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων 8.2 – 8.5, και υπό τον όρο της (α) λήψης
ευλόγων μέτρων εκ μέρους της Εταιρείας για τον περιορισμό της ζημίας της και (β)
κάθε συντρέχοντος πταίσματος εκ μέρους της Εταιρείας, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε νόμιμα απαιτητή βλάβη ή ζημία
που υφίσταται η Εταιρεία στο βαθμό που είναι αποτέλεσμα της παραβίασης εκ
μέρους του Ανεξάρτητου Μηχανικού οιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση AM ή/και τη Σύμβαση Παραχώρησης.

8.2

Με μόνη την εξαίρεση της ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 8.3, η συνολική ευθύνη του
Ανεξάρτητου Μηχανικού σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση AM,
όπως κι αν προκύψει (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, και της
περίπτωσης που προκύπτει ενδοσυμβατικά ή λόγω αμέλειας ή λόγω παράβασης
καθήκοντος εκ του νόμου ή λόγω οφειλόμενης αποζημίωσης ή για άλλη αιτία) δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000,00) προ ΦΠΑ.
Προς αποφυγή αμφιβολίας, στους σχετικούς περιορισμούς περιλαμβάνεται και η
ευθύνη του Ανεξάρτητου Μηχανικού σύμφωνα με ή σε σχέση με όλες τις πράξεις
δυνάμει του άρθρου 5.

8.3

Η ευθύνη του Ανεξάρτητου Μηχανικού δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) απάτη ή υπαίτια παράβαση καθήκοντος ή βαρεία αμέλεια, ή
(β) θάνατο ή σωματική βλάβη, ως αποτέλεσμα αμέλειας του Ανεξάρτητου Μηχανικού,
ή
(γ)

παραβίαση

της

περιβαλλοντικής

νομοθεσίας

και

των

Περιβαλλοντικών

Απαιτήσεων, ή
(δ) παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως
ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης,
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Στις ως άνω περιπτώσεις η ευθύνη του Ανεξάρτητου Μηχανικού είναι απεριόριστη και
δεν λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το όριο του άρθρου 8.2
έχει επιτευχθεί ή έχει υπάρξει υπέρβαση αυτού.
8.4

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν ευθύνεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση AM ή
με άλλο τρόπο για την παροχή συμβουλών ή για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ή
περιορισμό των αποτελεσμάτων οιασδήποτε τρομοκρατικής ενέργειας ή κάθε άλλης
πράξης που μπορεί να αναληφθεί με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη, την καταστολή
ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενης με τρομοκρατική ενέργεια (στο εξής θα
αναφέρονται ως «θέματα τρομοκρατίας») και αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη του
Ανεξάρτητου Μηχανικού τυχόν υπάρχει σύμφωνα ή σε σχέση με την παρούσα
Σύμβαση AM, είτε συμβατική ή αδικοπρακτική είτε εξ αμέλειας είτε λόγω παράβασης
καθήκοντος εκ του νόμου ή για κάθε άλλη αξίωση που μπορεί εγερθεί από ή να
σχετίζεται με θέματα τρομοκρατίας.

8.5

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν ευθύνεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση AM ή
με άλλο τρόπο για την παροχή συμβουλών σε ζητήματα τα οποία εν όλω ή εν μέρει,
άμεσα ή έμμεσα προκύπτουν από ή δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης
αμίαντου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των δαπανών δοκιμών,
παρακολούθησης, απαλλαγής, περιορισμού, απομάκρυνσης, αποκατάστασης ή
διάθεσης του αμίαντου ή προϊόντος ή αποβλήτου που περιέχει αμίαντο) ή από τη
ρύπανση και από τη μόλυνση (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, από
φυσικά δημιουργούμενες ή ανθρωπογενείς ουσίες, δυνάμεων ή οργανισμών ή
συνδυασμού αυτών, είτε μόνιμου είτε μεταβατικού), και με οποιονδήποτε τρόπο κι αν
δημιουργείται (εφεξής αποκαλούνται «ζητήματα αμίαντου και ρύπανσης και
μόλυνσης») και αποκλείεται οιαδήποτε τυχόν ευθύνη του Ανεξάρτητου Μηχανικού
σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση AM, είτε συμβατική είτε
αδικοπρακτική είτε εξ αμελείας είτε λόγω παράβασης καθήκοντος εκ του νόμου ή για
κάθε άλλη αξίωση που μπορεί να εγερθεί σε σχέση με ζητήματα αμίαντου και
ρύπανσης και μόλυνσης.

9.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

9.1

Πάντοτε με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της Εταιρείας, όπως αυτή απορρέει από
τη Σύμβαση Παραχώρησης, να λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να περιορίζει τις
ζημίες της, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα αποζημιώνει την Εταιρεία και θα την
εξασφαλίζει έναντι ζημιών για κάθε ζημία που υφίσταται κατά το νόμο ή για πληρωμές
που γίνονται, που αφορούν τραυματισμό ή/και θάνατο ατόμου ή/και φθορά
ιδιοκτησίας που προκαλείται από κάποιον από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή
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εκπροσώπους του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο φέρει
την ευθύνη ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, εκτός εάν και στο μέτρο που τυχόν απάτη,
αμέλεια ή παράβαση νομίμου υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένης και της
προσήκουσας και έγκαιρης εκτέλεσης των νομίμων υποχρεώσεων) εκ μέρους της
Εταιρείας, του Κατασκευαστή, κάθε υπεργολάβου της Εταιρείας και των διευθυντών,
υπαλλήλων, εκπροσώπων ή αντιπροσώπων καθενός εξ αυτών, έχει προκαλέσει την
ή έχει συμβάλει στην ζημία.
9.2

Πάντοτε με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να λαμβάνει
εύλογα μέτρα προκειμένου να περιορίζει τις ζημίες του, η Εταιρεία θα αποζημιώνει
τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα τον εξασφαλίζει έναντι ζημιών για κάθε ζημία που
υφίσταται κατά το νόμο ή για πληρωμές που γίνονται, που αφορούν τον τραυματισμό
ή/και θάνατο ατόμου ή/και φθορά ιδιοκτησίας που προκαλείται από κάποιον από τους
διευθυντές, υπαλλήλους ή εκπροσώπους της Εταιρείας ή κάθε άλλο πρόσωπο για το
οποίο φέρει ευθύνη η Εταιρεία, εκτός εάν και στο μέτρο που τυχόν απάτη, αμέλεια ή
παράβαση

νομίμου

υποχρέωσης

(συμπεριλαμβανομένης

και

της

αδυναμίας

προσήκουσας και έγκαιρης εκτέλεσης των νομίμων υποχρεώσεων) εκ μέρους του
Ανεξάρτητου Μηχανικού, κάθε υπεργολάβου του Ανεξάρτητου Μηχανικού και των
διευθυντών, υπαλλήλων, εκπροσώπων ή αντιπροσώπων καθενός εξ αυτών, έχουν
προκαλέσει ή έχει συμβάλει στην ζημία. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η συνολική
ευθύνη της Εταιρείας, από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση AM με όποιον
τρόπο κι αν προκύπτει (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, συμβατικώς ή
εξ αμελείας ή λόγω παράβασης νομίμου καθήκοντος ή λόγω οφειλόμενης
αποζημίωσης ή για άλλη αιτία) θα περιορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
ευρώ (€1.000.000,00) για κάθε μια ξεχωριστά και στο ποσό των τριών εκατομμυρίων
ευρώ (€3.000.000,00) συνολικά, εξαιρουμένης της ευθύνης για αποζημίωση σχετικά
με τραυματισμό ή/και θάνατο προσώπου, όπως ορίζεται στην παρούσα διάταξη, και η
οποία δεν περιορίζεται.
10.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

10.1

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έχει θέσει σε ισχύ και υποχρεούται να διατηρήσει, καθ’ όλη
τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ευθύνεται σύμφωνα με την παρούσα
Σύμβαση AM και σε κάθε περίπτωση για διάστημα πέντε (5) πλήρων ετών μετά την
έκδοση της ΒΠΕT1, ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης με τους συνήθεις όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε ανεξάρτητο σύμβουλο μηχανικό ο οποίος εκτελεί
δραστηριότητες ανάλογες με εκείνες του Ανεξάρτητου Μηχανικού για έργα ανάλογα
του Έργου και για υπηρεσίες ανάλογες των Υπηρεσιών. Η ασφάλεια επαγγελματικής
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ευθύνης θα έχει ως όριο αποζημίωσης το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ
(€15.000.000) ανά γεγονός και το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ
(€30.000.000) αθροιστικά, για ζημία που προέκυψε από οποιαδήποτε υπαίτια
παράβαση καθήκοντος, πράξη, σφάλμα ή παράλειψη (ή από σειρά υπαίτιων
πράξεων, σφαλμάτων ή παραλείψεων) εκ μέρους του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
10.2

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα από
την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, ενδεικτικά για το προσωπικό το οποίο
απασχολεί κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να
ασφαλίζει το προσωπικό για σωματικές βλάβες και για θάνατο, ανεξαρτήτως του αν η
συγκεκριμένη ασφάλιση δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική από την Ελληνική
νομοθεσία. Επιπλέον, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να ασφαλίσει κατά παντός
κινδύνου τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων
του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία
κ.λ.π.), οι δε ασφαλιστές του θα άρουν τα δικαιώματα αναγωγής έναντι της Εταιρείας
και του προσωπικού της.

10.3

Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που απαιτείται να εκδοθούν από τον Ανεξάρτητο
Μηχανικό σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, εκδίδονται και
τηρούνται από φερέγγυο ασφαλιστή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης
Παραχώρησης.

10.4

Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να υποβάλει
πιστοποιητικό της ασφαλιστικής εταιρίας ή του ασφαλιστικού πράκτορα στην Εταιρεία
για επιθεώρηση, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία (και διευκρινίσεις
τουλάχιστον για: τα όρια, τις υποκατηγορίες ορίων και τα εκπεστέα ποσά) κάθε
ασφαλιστηρίου συμβολαίου που απαιτείται να τηρείται σύμφωνα με τον όρο 10 της
παρούσας Σύμβασης ΑΜ.

10.5

Ανεξάρτητα από κάθε άλλον όρο του παρόντος άρθρου 10, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
οφείλει να εξασφαλίζει ότι όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδονται σύμφωνα
με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ θα συμμορφώνονται πλήρως προς το Άρθρο 21 και το
Παράρτημα 7 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην έκταση που το προαναφερόμενο
Άρθρο και το Παράρτημα εφαρμόζονται ειδικώς στον Ανεξάρτητο Μηχανικό όπως
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς της κάλυψης της αστικής ευθύνης του Ανεξάρτητου
Μηχανικού και του προσωπικού του από την χρήση και κυκλοφορία οχημάτων
ιδιοκτησίας του ή ελέγχου του (π.χ. ενοικίαση leasing) με βάση τις υποχρεωτικές
διατάξεις ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία.
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10.6

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να παράσχει κάθε εύλογη βοήθεια στην Εταιρεία
έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με
τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, αλλά με την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο
δεν θα ερχόταν σε σύγκρουση με κάποια άλλη υποχρέωση του Ανεξάρτητου
Μηχανικού στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ΑΜ ή/και της Σύμβασης
Παραχώρησης.

11.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

11.1

Η Εταιρεία μπορεί να επιδώσει εντολή αναστολής, απαιτώντας από τον Ανεξάρτητο
Μηχανικό να αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες,
υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δικαιούται να πράξει έτσι μόνο στον βαθμό που
έχει ανασταλεί η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων της, στα πλαίσια της
Σύμβασης Παραχώρησης.

11.2

Σε περίπτωση αναστολής του συνόλου των Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 11.1
ανωτέρω, η Εταιρεία οφείλει να καταβάλει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό :
(α)

τις δόσεις της αμοιβής του και κάθε άλλο οφειλόμενο ποσό στον Ανεξάρτητο
Μηχανικό, το οποίο είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο, μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της εντολής αναστολής.

(β)

ποσοστό της επόμενης δόσης της αμοιβής που είναι πληρωτέα στον
Ανεξάρτητο Μηχανικό, το οποίο αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες που έχει παράσχει
μέχρι την ημερομηνία, κατά την οποία αρχίζει η ισχύς της αναστολής, και

(γ)

τις εύλογες δαπάνες του Ανεξάρτητου Μηχανικού, εφόσον αυτές δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του, για τη μετακίνηση και την κινητοποίηση του,
εάν και όταν η Εταιρεία ζητήσει από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό να αναλάβει εκ
νέου την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, κατά την περίοδο αναστολής η Εταιρεία δεν
θα καταβάλει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό οποιαδήποτε δόση της αμοιβής του
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.1 ανωτέρω και το Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μερικής αναστολής των Υπηρεσιών του
Ανεξάρτητου Μηχανικού - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εντολή της
Εταιρείας - ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα δικαιούται να λαμβάνει κατά την διάρκεια της
αναστολής μέρος της προβλεπόμενης αμοιβής, όπως αυτή θα συμφωνείται κατά
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περίπτωση με την Εταιρεία, λαμβανομένης υπόψη της απασχόλησης του ΑΜ κατά
την εν λόγω περίοδο.
Πέραν των ανωτέρω, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε
άλλης αμοιβής ή αποζημιώσεως συνεπεία της αναστολής των Υπηρεσιών.
11.2A Η αναστολή των Υπηρεσιών γνωστοποιείται στον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την

επίδοση σε αυτόν σχετικής έγγραφης εντολής της Εταιρείας στην οποία θα
αναφέρεται ο λόγος αναστολής των εργασιών και η ημερομηνία εκκίνησης της
περιόδου αναστολής, η οποία δεν δύναται να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15)
ημέρες από την λήψη της σχετικής εντολής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός υποχρεούται να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παροχή των Υπηρεσιών
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας και εντός της οριζόμενης προθεσμίας
μεριμνώντας παράλληλα για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκτελούσε κατά την
ημερομηνία λήψης της εν λόγω εντολής.
Κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
υποχρεούται να επανεκκινήσει την παροχή των Υπηρεσιών εντός εύλογου χρόνου και
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα καθορίζονται στην γνωστοποίηση.
11.3

Η Εταιρεία, με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος που έχει στη διάθεση της, μπορεί
να δηλώσει εγγράφως προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, ότι, κατά την κρίση της, ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν εκτελεί προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, ή ότι δεν
παρέχει τις Υπηρεσίες του, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ. Η Εταιρεία
οφείλει να εξειδικεύσει, στο έγγραφο, την παράβαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού και
μπορεί να υποδείξει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο,
προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις υπό της παρούσας Σύμβασης ΑΜ
υποχρεώσεις του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπολείπεται
των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Περαιτέρω η Εταιρεία υποχρεούται, εφόσον λάβει
σχετική ειδοποίηση από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.7.4 της
Σύμβασης Παραχώρησης, να τάξει εγγράφως προθεσμία προς συμμόρφωση στον
Ανεξάρτητο Μηχανικό, η οποία δεν θα υπολείπεται των πέντε (5) εργασίμων ημερών
ή της μίας (1) εργάσιμης ημέρας σε περίπτωση θέματος εθνικής ασφάλειας. Εάν ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν συμμορφωθεί προς τους όρους της ανωτέρω έγγραφης
ειδοποίησης, η Εταιρεία μπορεί, επιδίδοντας μία περαιτέρω έγγραφη ειδοποίηση, να
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ΑΜ. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται κατά την
εγκατάσταση στο Έργο του νέου Ανεξάρτητου Μηχανικού (ο οποίος ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 28.5 της Διακήρυξης), ημερομηνία μέχρι την οποία ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του, εκτός εάν η Εταιρεία
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ορίσει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ότι η καταγγελία έχει άμεσα αποτελέσματα.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταγγελίας, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται να
λάβει μόνο τα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 11.4 (α) και 11.4 (β) και ουδεμία
περαιτέρω αποζημίωση.
11.4

Με την αυτονόητη επιφύλαξη του άρθρου 11.1, σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν
καταβάλλει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό κάποια δόση της αμοιβής του, ή οποιοδήποτε
άλλο οφειλόμενο σε αυτόν ποσό που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, σύμφωνα με το
άρθρο 7, και η αξία του ανωτέρω ποσού ή ποσών υπερβαίνει, είτε μεμονωμένα είτε
συνολικά, τρεις φορές το ποσό της μεγαλύτερης δόσης που πρόκειται να ληφθεί,
σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ, τότε ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω πληρωμές καλόπιστα
δεν αμφισβητούνται από την Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία εξακολουθεί να μην έχει
καταβάλλει μετά την παρέλευση [•] ημερών από τότε που το ανωτέρω ποσό κατέστη
ληξιπρόθεσμο, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός μπορεί να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση
στην Εταιρεία (και αντίγραφό της στο Δημόσιο) («Ειδοποίηση Μη Καταβολής»).
Εάν, μετά από την επίδοση της Ειδοποίησης Μη Καταβολής, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα, το σχετικό ποσό δεν καταβληθεί πλήρως, εντός [•] μηνών από την
ημερομηνία επίδοσης της Ειδοποίησης Μη Καταβολής, τότε ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός μπορεί να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση ΑΜ, επιδίδοντας
σχετική έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία (της οποίας αντίγραφο θα πρέπει να
αποσταλεί στο Δημόσιο). Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
δικαιούται να λάβει τα εξής ποσά (χωρίς διπλό υπολογισμό) :
(α)

κάθε οφειλόμενη δόση της αμοιβής του και κάθε άλλο οφειλόμενο στον
Ανεξάρτητο Μηχανικό ποσό πριν από την ημερομηνία της δήλωσης της
καταγγελίας της Σύμβασης ΑΜ.

(β)

ποσοστό της επόμενης δόσης της αμοιβής που είναι καταβλητέα στον
Ανεξάρτητο Μηχανικό, το οποίο αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες που έχει παράσχει
μέχρι την ημερομηνία της λήξης, και

(γ)

ποσοστό [•]% επί της συνολικής μη καταβληθείσας αμοιβής, όπως
εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ, υπολογιζόμενο στο υπόλοιπο (ανεκτέλεστο)
τμήμα της παρούσας Σύμβασης ΑΜ και το οποίο εκλαμβάνεται ως πλήρης και
οριστική εκκαθάριση όλων των απαιτήσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, στα
πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ΑΜ.
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11.5

Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ΑΜ με άμεσα
αποτελέσματα:
(α)

σε περίπτωση λήξης της Σύμβασης Παραχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο,
οπότε και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται να λάβει τα ποσά, τα οποία
καθορίζονται στα άρθρα 11.2 (α) & (β), εκτός εάν η Εταιρεία αντικατασταθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 5.7 , ή

(β)

σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, ή ξεκινήσουν διαδικασίες για την
κήρυξή του σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή γενικότερα,
σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε γεγονός ή κινηθεί οιαδήποτε
διαδικασία με ανάλογα αποτελέσματα.

11.6

Η καταγγελία ή η λήξη της παρούσας Σύμβασης ΑΜ, για οποιονδήποτε λόγο δεν θα
επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών, που
έχουν γεννηθεί πριν από ή εξαιτίας της ανωτέρω καταγγελίας ή λήξης ή οποιαδήποτε
υποχρέωση των Συμβαλλομένων Μερών, οι οποίες προορίζονται να ισχύσουν πέρα
από την καταγγελία ή της λήξης της παρούσας Σύμβασης ΑΜ.

11.7

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποδέχεται ότι το Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από την
Εταιρεία να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ΑΜ, σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης Παραχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία θα δικαιούται, όπως
αναφέρεται και στο άρθρο 11.3, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ΑΜ, σύμφωνα
με το άρθρο 11.5, ήτοι με άμεσα αποτελέσματα.

11.8

Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο 11 ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης για την καταγγελία της
παρούσας Σύμβασης ΑΜ.

12.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

12.1

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να τηρεί τα κατάλληλα αρχεία και να διατηρεί τα
απαραίτητα βιβλία για το Έργο καταγράφοντας τις δεδουλευμένες ώρες εργασίας του
προσωπικού του καθώς και να τηρεί αρχεία για τις δεδουλευμένες ώρες των
εμμίσθων υπαλλήλων καθώς και για το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με τις
Υπηρεσίες που εκτελούνται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και για τις οποίες ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται να λάβει πληρωμή.
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12.2

Η Εταιρεία ή ελεγκτές διορισμένοι από την Εταιρεία δικαιούνται να διενεργούν έναν ή
περισσότερους ελέγχους, στα αρχεία και τα βιβλία του Ανεξάρτητου Μηχανικού που
σχετίζονται με τις παρεχόμενες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό Υπηρεσίες. Η
διενέργεια των ελέγχων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο
ελάχιστο η παρεμπόδιση της εκτέλεσης των εργασιών του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

12.3

Εκτός εάν ευλόγως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός κατά την διάρκεια της συμβατικής του δέσμευσης ή οποτεδήποτε μετά την
εκπνοή ή την λήξη της δεν πρέπει για κανέναν λόγο να αποκαλύψει σε οποιονδήποτε
ή να κάνει χρήση με άλλο τρόπο εμπιστευτικών πληροφοριών που περιήλθαν ή θα
περιέλθουν σε γνώση κατά την εκτέλεση του έργου του και που σχετίζονται με την
Εταιρεία, το Έργο, την παρούσα Σύμβαση ΑΜ ή τη Σύμβαση Παραχώρησης, ούτε να
αποκαλύψει

σε

οποιονδήποτε

οτιδήποτε

αφορά

στην

Εταιρεία

χωρίς

την

προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός δύναται να προβαίνει σε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών μόνο
σε υπαλλήλους ή/και συνεργάτες μόνο στον βαθμό που απαιτείται να έχουν γνώση
των εν λόγω πληροφοριών για την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του και θα
φέρει την πλήρη ευθύνη για τυχόν παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας
από τα εν λόγω πρόσωπα. Ο ως άνω περιορισμός θα εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς
χρονικούς περιορισμούς και μετά την έκδοση Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών
Περιόδου Τ1, εκτός εάν οι συγκεκριμένες απόρρητες πληροφορίες δημοσιοποιηθούν
χωρίς υπαιτιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός μπορεί να
αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες στο Δημόσιο χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βαρύνεται επίσης με
υποχρέωση πίστεως έναντι των συμβαλλομένων στη Σύμβαση Παραχώρησης και
ιδιαίτερης επιμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και οφείλει να εκτελεί
εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα
Συμβατικά Τεύχη και στη παρούσα Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού.
Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα χορηγήσει στην Εταιρεία και στο Δημόσιο δωρεάν μία μηαποκλειστική, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής και χρήσης εγγράφων καθώς και αναπαραγωγής
των περιεχόμενων σε αυτά πληροφοριών για κάθε σκοπό σχετιζόμενο με το Έργο. Η
συγκεκριμένη άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης περαιτέρω

αδειών και

μεταβίβασης της ίδιας σε τρίτους με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι σε σχέση
με την Εταιρεία.
13.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα Σύμβαση ΑΜ διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
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14.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

14.1

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει
στην Εταιρεία και το Δημόσιο κάθε απαραίτητο έγγραφο, στοιχείο και πληροφορία,
που μπορεί ευλόγως να ζητηθούν από την Εταιρεία και/ή το Δημόσιο σχετικά με την
διευθέτηση

οποιασδήποτε

διαφοράς

ή

την

διεξαγωγή

οποιωνδήποτε

διαπραγματεύσεων, η οποία μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ.
14.2

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά - πλην Τεχνικών Διαφορών οι
οποίες θα επιλύονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη Σύμβαση
Παραχώρησης - από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ-, τα Συμβαλλόμενα
Μέρη συμφωνούν να παραπέμψουν το θέμα προς διευθέτηση σύμφωνα με τους
Κανόνες Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

14.3

Κάθε διαφορά που δεν επιλύεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραπομπή του
θέματος προς επίλυση με διακανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 14.2, ή εντός
οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που τυχόν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα
Συμβαλλόμενα Μέρη, θα επιλύεται οριστικώς με διαιτησία σύμφωνα με τους
ισχύοντες

κατά

την

εποχή

Κανόνες

Διαιτησίας

του

Διεθνούς

Εμπορικού

Επιμελητηρίου από έναν διαιτητή που θα διορίζεται βάσει των ανωτέρω κανόνων. Η
διαιτησία θα λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα και θα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
14.4

Εάν η διαφορά που πρόκειται να παραπεμφθεί για επίλυση σε διαιτησία σύμφωνα με
το άρθρο 14.3 εγείρει θέματα ουσιαστικά ίδια ή σχετιζόμενα με θέματα που εγέρθηκαν
σε άλλη διαφορά που έχει ήδη παραπεμφθεί σε διαιτησία στα πλαίσια της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ, της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και της ΣΜΚ («Υφιστάμενη διαφορά»),
ή προκύπτει από τα ίδια, ουσιαστικά, πραγματικά γεγονότα με αυτά της Υφιστάμενης
διαφοράς («Σχετιζόμενη Διαφορά»), τότε:
(a)

εφόσον ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και η Εταιρεία συμφωνήσουν, το διαιτητικό
δικαστήριο που διορίστηκε ή θα διοριστεί για την επίλυση της Υφιστάμενης
Διαφοράς θα διοριστεί επίσης και για την επίλυση οποιασδήποτε Σχετιζόμενης
Διαφοράς,

(b)

όταν σύμφωνα με τον άρθρο 14.4 (a), το ίδιο διαιτητικό δικαστήριο έχει
διοριστεί για την επίλυση δύο ή περισσοτέρων Σχετιζομένων Διαφορών, το
Δικαστήριο μπορεί να δώσει εντολή να τεθούν εν όλω ή εν μέρει στην ίδια
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ακροαματική διαδικασία τα υπό κρίση θέματα, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που το δικαστήριο θεωρεί πρόσφορες.
Το άρθρο 14.4 δεν εφαρμόζεται για τους διαιτητές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με
το Άρθρο 33.3.4 της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά,
εξουσία ή δικαιοδοσία πέραν αυτών που τους απονέμονται βάσει των ρητά
διατυπωμένων όρων της Σύμβασης Παραχώρησης.
14.5

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός εξακολουθεί να παρέχει τις Υπηρεσίες του κατά την
διάρκεια των διαδικασιών διαιτησίας ή της διαδικασίας επίλυσης Τεχνικών Διαφορών
που ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, εκτός αν του δοθεί εντολή από την
Εταιρεία να αναβάλει οποιοδήποτε μέρος αυτών, οπότε στην περίπτωση αυτή ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει

το

συγκεκριμένο τμήμα των Υπηρεσιών του και δεν δικαιούται να απαιτήσει την
καταβολή οποιουδήποτε ποσού που σχετίζεται με το τμήμα αυτό.
15.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15.1

Οι γνωστοποιήσεις θα επιδίδονται δια χειρός με καταγραφή της ημερομηνίας
παραλαβής ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με συστημένη επιστολή (απαιτείται απόδειξη
αποστολής) στις ακόλουθες διευθύνσεις:
(α) Προς την Εταιρεία
[όνομα, διεύθυνση αποδέκτη]
(β) Προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
[όνομα, διεύθυνση αποδέκτη]
Τα πρόσωπα που κατονομάζονται ανωτέρω διορίζονται από την Εταιρεία και τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό ως πληρεξούσιοί τους στους οποίους γίνονται οι κοινοποιήσεις
που αφορούν τη διαδικασία (αντίκλητοι). Τόσο η Εταιρεία όσο και ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα ο ένας στον άλλον οποιαδήποτε
επιγενόμενη αλλαγή στο πρόσωπο του εκπροσώπου και αντικλήτου.

16.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

16.1

Οι

όροι

της

παρούσας

Σύμβασης

ΑΜ

μπορούν

να

τροποποιηθούν,

να

συμπληρωθούν, να μεταβληθούν ή να ματαιωθούν μόνον με έγγραφη συμφωνία
μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και μόνον εφόσον έχει παρασχεθεί η

Παράρτημα V Πρόσκλησης ΑΜ- Τεύχους Μεταβολών : Σχέδιο Σύμβασης
Ανεξάρτητου Μηχανικού

Σελίδα 25 από 33

προηγούμενη έγκριση του Δημοσίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης
Παραχώρησης.
16.2

Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου
μέσου που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση ΑΜ ή από το νόμο δεν συνιστά
παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή ένδικο μέσο ούτε παραίτηση από άλλα
δικαιώματα ή ένδικα μέσα. Η παραίτηση από το δικαίωμα σε περίπτωση παράβασης
κάποιου όρου της παρούσας Σύμβασης ΑΜ ή αθέτησης υποχρέωσης βάσει της
παρούσας Σύμβασης ΑΜ δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα
σε περίπτωση άλλης παράβασης ή αθέτησης υποχρέωσης και δεν επηρεάζει τους
υπόλοιπους όρους της παρούσας Σύμβασης ΑΜ. Η παραίτηση από δικαίωμα σε
περίπτωση παραβίασης ή αθέτησης οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ΑΜ ή
υποχρέωσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ΑΜ δεν θα παρεμποδίσει κάποιο
Συμβαλλόμενο Μέρος να απαιτήσει εν συνεχεία τη συμμόρφωση προς την
παραβιασθείσα υποχρέωση. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται
από την παρούσα Σύμβαση ΑΜ αφορούν στο σύνολο (εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την παρούσα Σύμβαση ΑΜ) και δεν αποκλείουν οποιοδήποτε
δικαίωμα ή ένδικο μέσο που προβλέπεται από τον νόμο.

17.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δηλώνει ότι κατά το χρόνο της υπογραφής της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ δεν τελεί

σε άμεση σχέση με τον Προσωρινό Ανάδοχο ή,

κατά περίπτωση, με τα Μέλη του Προσωρινού Αναδόχου, η οποία δημιουργεί
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ("Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων").
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αλλά και για χρονικό διάστημα ενός έτους
από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα
πρέπει να μην τελεί σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων με την Εταιρεία ή/και
τους εκάστοτε μετόχους αυτής. Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός σε
οποιοδήποτε

χρονικό

σημείο

θεωρεί

ότι

τελεί

σε

Κατάσταση Σύγκρουσης

Συμφερόντων οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την Εταιρεία, η οποία και θα
καταγγείλει τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού.
18.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

18.1

Η παρούσα Σύμβαση ΑΜ αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων
Μερών και προηγείται και υπερισχύει κάθε προηγούμενης συναλλαγής (προφορικής ή
έγγραφης) και συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με το θέμα
που αφορά.
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18.2

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί παράνομη ή άκυρη, οι λοιπές
διατάξεις της δεν επηρεάζονται και τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να
διαπραγματευθούν με καλή πίστη προκειμένου να αντικαταστήσουν την παράνομη ή
άκυρη διάταξη με άλλη σύννομη και έγκυρη η οποία θα ανταποκρίνεται στην αρχική
βούληση των Συμβαλλομένων Μερών.

18.3

Η επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Ανεξάρτητου Μηχανικού θα διεξάγεται
τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Όλες οι αναφορές και τα
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις

που

συντάσσει

ο

Ανεξάρτητος

Μηχανικός

και

υποβάλλονται στο Δημόσιο συντάσσονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
Σε περίπτωση που ένα έγγραφο έχει συνταχθεί και στις δύο γλώσσες θα υπερισχύει
εκείνο που έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η δαπάνη σύνταξης της
αλληλογραφίας

τόσο

στην

Ελληνική

όσο

και

στην

Αγγλική

γλώσσα

συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του Ανεξάρτητου Μηχανικού και δεν
δικαιούται ο τελευταίος επιπλέον αμοιβή για το σκοπό αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας.
18.4

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία μπορεί να
χρησιμοποιεί τις εκθέσεις, πιστοποιητικά, γνωμοδοτήσεις ή αντίστοιχες εκτιμήσεις του
Ανεξάρτητου Μηχανικού και να τις μοιράζεται, για πληροφοριακούς λόγους, με
πρόσωπα που εμπλέκονται στην εκτέλεση του Έργου, όπως, ιδίως, το Δημόσιο, τον
Κατασκευαστή, τους ασφαλιστές σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα
με την Σύμβαση Παραχώρησης, τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής, τις Ασφαλιστικές
Συμβάσεις κ.λπ.

18.5

Καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, δεν
επιτρέπεται η μεταβολή της ταυτότητας του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή/και η αλλαγή
του ελέγχου αυτού (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, περιπτώσεις
εξαγοράς, συγχώνευσης κτλ η οποία θα επιφέρει μεταβολή στον έλεγχο του
Ανεξάρτητου Μηχανικού) χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Σε
περίπτωση κατά την οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, παραβιάζοντας την παρούσα
προχωρήσει σε τέτοια αλλαγή η Εταιρεία δικαιούται :
α) να αντικαταστήσει, άμεσα ή σε προθεσμία κατά την διακριτική της ευχέρεια, τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής του ακόμη και εάν
αυτή είναι ληξιπρόθεσμη ή αναφέρεται σε εκτελεσθείσες εργασίες του,
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β) να εισπράξει άμεσα, της παρούσης κηρυσσομένης τίτλου εκτελεστού και
εκκαθαρισμένου, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ποσό δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€
2.000.000), ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα και
γ) να αποζημιωθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό για το σύνολο της προκληθείσης
ζημίας ή/και των δαπανών της, οι οποίες συνδέονται με την ως ανωτέρω
αντικατάσταση και τα εν γένει έξοδα της διαδικασίας αντικατάστασης η οποία
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 28.5 της Διακήρυξης.
18.6

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός είναι κοινοπραξία, τότε
καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού,
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Πρόσκλησης ΑΜ και ειδικότερα οι ρυθμίσεις των
άρθρων 5.4, 7(iv) και 16.3. Συνακόλουθα απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη
έναντι της Εταιρείας η μείωση του ποσοστού του επικεφαλής μέλους (leader) της
ενώσεως ή της κοινοπραξίας, όπως αυτό προκύπτει (α) από την συμβολαιογραφική
δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 7 (iv) της Πρόσκλησης ΑΜ και (β) από το
συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας σύμφωνα με την παράγραφο 16.3 της
Πρόσκλησης ΑΜ, εκτός εάν προς τούτο έχει εγγράφως συναινέσει η Εταιρεία και το
Δημόσιο. Με την ρητή εξαίρεση του επικεφαλής μέλους, τα ποσοστά συμμετοχής των
λοιπών μελών της κοινοπραξίας των οποίων την εμπειρία είχε επικαλεστεί ο
Διαγωνιζόμενος ΑΜ προς απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην Πρόσκληση ΑΜ, είναι δυνατόν να ανακατανέμονται μεταξύ
αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός, παραβιάζοντας την παρούσα διάταξη, προχωρήσει σε
τέτοιες τροποποιήσεις (μεταβολές ποσοστών ή τροποποίηση του επικεφαλής
(leader)), εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα υπό α, β και γ δικαιώματα της Εταιρείας
όπως περιγράφονται στο αμέσως ανωτέρω άρθρο 18.5.

18.7

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα:

•

Παράρτημα Ι: Η από [ημερομηνία] οικονομική προσφορά του Ανεξάρτητου Μηχανικού

•

Παράρτημα ΙΙ: Το συμφωνηθέν πρόγραμμα καταβολής της κατ’ αποκοπήν αμοιβής
του Ανεξάρτητου Μηχανικού

•

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας ελαχίστου προσωπικού Ανεξάρτητου Μηχανικού.
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Η παρούσα Σύμβαση ΑΜ τίθεται σε ισχύ από την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας
Σύμβασης ΑΜ ημερομηνία.
…/…
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
Για την Εταιρεία
........................................................
Για τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
........................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

Δύνανται να προστεθούν περαιτέρω παραρτήματα στην παρούσα κατά την οριστικοποίησή της, εάν κριθεί
σκόπιμο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Περιγραφή
Θέσης

Συνοπτική περιγραφή
στοιχείων βιογραφικού
σημειώματος

Σύνολο μηνών
απασχόλησης

Μήνας Νο

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
…….
(ημερομηνία) ………….201
(υπογραφή)
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(να επεκταθεί μέχρι και τον 60ο μήνα)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

… …

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜ

________________[ Ημερομηνία]
Προς: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited
Λ. Μεσογείων 85,
11526 Αθήνα,
Ελλάδα

Κύριοι:
Ο/Η υπογράφ……, και ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου
ΑΜ με την επωνυμία [………………………..] επιθυμώ να θέσω υπόψη σας ότι
επιθυμούμε και δυνάμεθα να παράσχουμε τις υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού για
το Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με την από [ημερομηνία] Πρόσκληση ΑΜ,
τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου, το Σχέδιο Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού και τα
λοιπά στοιχεία, τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη προκειμένου
για την κατάρτιση της προσφοράς μας.
Ως εκ τούτου, για την παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού του ανωτέρω
Έργου, προσφέρουμε την κάτωθι τελική και δεσμευτική οικονομική προσφορά, με τη
μορφή κατ’ αποκοπήν τιμήματος:
(_________________________________________________________________)
[ολογράφως και αριθμητικά σε ευρώ], η οποία α) δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ και β)
περιλαμβάνει το σύνολο των φόρων, τελών, αμοιβών και εξόδων που θα απαιτηθούν
για την παροχή των υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα στοιχεία.

Η παραπάνω προσφορά ισχύει και είναι δεσμευτική έναντι της Ένωσης, για δώδεκα
(12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού ΑΜ, σύμφωνα με τον
όρο 10 της Πρόσκλησης ΑΜ.
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Με εκτίμηση,
_____________________________ [υπογραφή εκπροσώπου]
_____________________ [όνομα και τίτλος εκπροσώπου]:
_______________________ [επωνυμία Διαγωνιζόμενου ΑΜ]
______________________ [διεύθυνση]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α) ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

[Τίτλος Διαγωνιζόμενου ΑΜ ή μέλους Διαγωνιζόμενου ΑΜ]
[Ταχυδρομική διεύθυνση Διαγωνιζόμενου ΑΜ ή μέλους Διαγωνιζόμενου ΑΜ]

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited,
Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, Ελλάδα

Υπόψη: κ.κ. Αλ. Αλιγιζάκη ή Εμμ. Μουστάκα

Στ… [τόπος] την [ημερομηνία], 2017
Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Ο/Η υπογράφ….., [όνομα και τίτλος του εκπροσώπου], με την ιδιότητα να ενεργώ εξ’
ονόματος και για λογαριασμό τ….. [τίτλος Διαγωνιζόμενου ΑΜ ή μέλους
Διαγωνιζόμενου ΑΜ], δυνάμει τ… από [ημερομηνία] [εξουσιοδοτικό έγγραφο],
δηλώνω ότι [ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος ΑΜ ή το εν λόγω μέλος Διαγωνιζόμενου ΑΜ]
έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα τους όρους της
Σύμβασης Εμπιστευτικότητας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
το οποίο υπογράφηκε την 30η Δεκεμβρίου 2015, σα να αποτελούσε συμβαλλόμενο
μέρος αυτής της σύμβασης.
Συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τα ακόλουθα:
i)

Οποιαδήποτε έγγραφο στην αγγλική γλώσσα μας γνωστοποιηθεί από την
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited θεωρείται μη
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δεσμευτικό και σε περίπτωση ασυμφωνίας με το αντίστοιχο πρωτότυπο
ελληνικό έγγραφο, θα υπερισχύει το τελευταίο.
ii)

Θα τηρηθεί αρχείο με τα ονόματα κάθε ατόμου στο οποίο θα γίνει
γνωστοποίηση μέρους ή του συνόλου των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
(όπως ο όρος αυτός ορίζεται στη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας).

Με εκτίμηση,
_________________________________
Εκ μέρους: [Τίτλος Διαγωνιζόμενου ΑΜ ή μέλους Διαγωνιζόμενου ΑΜ]
Από: [όνομα εκπροσώπου Διαγωνιζόμενου ΑΜ ή μέλους Διαγωνιζόμενου ΑΜ]
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Β) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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NEor lIIE0NHr AEPOl\lMENAr HPAKI\EIOV KPHTHr
rVMBArH EMmUEYTIKOTHTAr

vnovprEJO

VnO.ME.lIl.

r.r.V./EVlIE KErn n&BE

rYMBArH EMnlHEYTIKOTHTAr

LTrlV Ae~vo O~~EPO, Tllv 30~v lIEK£~l3piou 2015 (30.12.2015),
ou~cpWv~eIlKOv KOI
tVlvOV o~oll3oio OTTOO£KTaTO ovocp£po~£vo OTO apepo Tile; TTOpOUOOe;LU~13001le;
~£TO~U
oqll:v6~
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(£cp£~~e; TO «.o.'1Il00l0» ~ Il «Ava9ETouoa
APX~»), TTOU
£KTTpoowmiTOI VO~I~O OTTOTOV K. IwaVVIl KapVEO'l, lIl£UeUVT~, EIOIK~ YTTIlPwio
lIll~ooiwv 'Epvwv / KOTOOKEU~e;'Epvwv ~£ LU~13001l nOpOXWPIlOIle; n£AOTTOVV~OOU
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E ~TTIOTEUTIKOTIlTOe;.

r.
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tX£1 uTTol3aA£1 TIlV OTTO 18.12.2015.
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NEOI dlEeNHI AEPOI\IMENAI HPAKI\EIOV KPHTHI
IVMBAIH EMniITEYTIKOTHTAI

nArlPocpopiE~ KOI va KcivEI xp~arJ aUTwv aTToKAElaTIKci Via TO LKOTTO, OTTW~
aUTO~ Opi~ETaI aTrJV TTapouaa LUlJl3aarJ.

4.

IIH4JH TON EMnlHEYTIKON nllHPOlPOPION - EniKOINONIA

4.1

0 Evi5lacpEpOIJEVO~ i5la TrJ~ TTapouaa~ LUlJl3aarJ~ opi~EI TO aKoAou80 TTpoaWTTO
w~ E~OUOI0i50TrJIJEVOTTapaA~TTTrJ TWV EIJTTlaTEUTIKWVnArJpocpoplwv
IJE TrJVTTapouaa LUlJl3aarJ Via AovaplaalJo TaU Evi5lacpEpOIJEVOU:
TOV K. AAE~avl)po

- Iwa~lp

TrJA. : (+30) 2106968266

aUlJcpwva

AAIVI~ciKrJ TOUXp~aTOU
& 210 69 68 260, fax: (+30) 210 69 68 099,

E-mail: aaligizakis@gekterna.com.
I\EWCP. MEaOVEiwv 85, T.K. 115 26 A8~va,
4.2

H ETTIKolvwvia

TWV LUlJl3aMolJEVWV

EMMa
MEpWV

aUlJlpwva

IJE TrJV TTapouaa

LUlJl3aarJ 80 i5IE~ciVETaI EVVPcicpw~ aTrJv EMrJVIK~ vAwaaa KOI OTTOIEai5~TTOTE
vvwaToTTol~aEI~ 80 aTTOaTEMoVTOI TaXUi5pOIJIKci IJE auaTrJlJEvrJ ETTIaTOA~ ~
IJEaW ETalpEia~ TaXUIJETaCPOpWV~ IJE rJAEKTpOVIKOTaXUi5poIJEio w~ aKoAou8w~:
(i)

Eciv aTTEU8uvoVTaI aTOV Evi5lacpEpOIJEVO 80 aTToaTEMovTOI aTO TTapaTTcivw
OPI~OIJEVOTTpoawTTO KOI aTrJ i5IEu8uvarJ TTOUOpi~ETOI aTrJV TTpOrJVOUIJEVrJ
TTapcivpalpo 4.1, Kal

(Ii)

Eciv aTTEu8uvOVTOI aTO L1rJIJOOlO, 80 aTToaTEMovTOI aTrJ L1rJlJOTTparOUaa
APX~, rJ oTToia Ei5pEuEI aTrJv aKoAou8rJ i5IEu8uvarJ:
KapuaTOU 5
GR 115 23, A8~va
TrJA. (+30) 210-69 92 232
Fax. (+30) 210-6996668
Email: ykarnesis@oapeyde.gr
YTT' OllJlV Kupiou IwcivvrJ KapvEarJ

4.3

0 Evi5lacpEpOIJEVO~ i5UvarOi va opiaEI OTTOIOi5~TTOTEciMo TTpoawTTo w~
E~ouOI0i50TrJIJEVO TTapaA~TTTrJ, Ka8w~ Kal va vvwaToTTol~aEI
YEa aTOIXEia
i5IEu8uvaEw~ aE TTEpiTTTwarJaMav~~ TOU~, IJE EyvpacprJ yvwaToTToirJarJ TTPO~TO
L1rJIJOOlO,OTTW~opi~ETaI aTrJv TTpOrJYOUIJEVrJ
TTapciypacpo.
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NEOI dlE0NHI AEPOI\IMENAI HPAKI\EIOY KPHTHI
IYMBAIH EMnlITEYTIKOTHTAI
8.2

H ~Il

miKJ\1l01l KOe' OIOVO~TTOT£ TPOTTO OIKOIW~OTO<; OTTO OTTOIOO~TTOT£
Lu~l3oMo~£vo
MEPO<; TTOU OTTOPPE£I OTTO Tllv TTOPOUOO o£v OTTOT£A£i
TTopoiTllall
TOU Lu~l3oMo~£vou
OUTOU OTTO Tllv ciaKllall
TOU £v Myw
OIKOIW~OTO<; a£ ~£TOy£vEaT£po Xpovo.

9.

E<I>APMOHEO lllKAIO .1lm:lllIKIA

H TTopouao au~l3oall OIETT£TOIOTTOTO EMIlVIKO t:.iKOIO. Kcie£ olmpopci TTOUaX£Tii;£TOI
~ OTTOPPE£I OTTOTIlV TTopouao eO £TT1AU£TOIOTTOTO KOe' UAIlV OP~OOIO OIKoaT~pIO TIl<;
Ae~vo<;.

H TTopouao Lu~130all
TOU<;Lu~l3oMo~£vou<;,
(1) oVTiTUTTOOUT~<;.

auvTcixellK£ a£ Tpio TTPWTOTUTTO,KOI ocpOU uTToypcicpTIlK£ OTTO
TO t:.1l~OOlO EAOI3£ OUO (2) oVTiTUTTOKOI 0 Evolocp£po~£vo<; EVO

TA I:YMBAMOMENA

MEPH

riA TON ENt:.IACIlEPOMENO
«TEPNA A.E.»
NA
1~XNI
MC-

r ~,

,-EION

(H
85,

A.E.
ETAIPEIA
11526

A0HNA

S03170 - t;OY: 'ME I<SHNON
- _
210 69€8000 - FAX: 210 6968098
AP.'M.A.E. 55330iOt'3104i5C6(OS) AP.r.O~H. 8S5~2G~COO

rEQPrlOI:

a

nEPIHEPHI:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Προκειμένου για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΑΜ και την
ανακήρυξη του Αναδόχου ΑΜ, ο Μειοδότης ΑΜ ή, σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων, κάθε μέλος αυτής, οφείλουν να
προσκομίσουν στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της παρούσας, τα
ακόλουθα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα:
i.

Για τις περιπτώσεις των άρθρων 5.5.2 και 5.5.3 της παρούσας
Πρόσκλησης ΑΜ, έγγραφα εκδιδόμενα από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του Μειοδότη ΑΜ, από τα
οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

ii.

Για την περίπτωση του άρθρου 5.5.4 της παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ
και για κάθε έναν από τους νομίμους εκπροσώπους του Μειοδότη ΑΜ
(ή των μελών του, σε περίπτωση που ο Μειοδότης ΑΜ αποτελεί
ένωση προσώπων) κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών,
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή προκειμένου για αλλοδαπούς,
ανάλογο έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους. Σε
περίπτωση

που

το

απόσπασμα

του

κατά

τα

ανωτέρω

προσκομιζόμενου ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, πρέπει επίσης
να προσκομισθεί είτε Υπεύθυνη Δήλωση, είτε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου, του προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη
απόσπασμα, στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήματα, για τα οποία
έχουν καταλογιστεί οι ποινές που μνημονεύονται στο απόσπασμα
αυτό. Ο Μειοδότης ΑΜ (ή τα μέλη του, σε περίπτωση ένωσης
προσώπων) θα πρέπει επίσης να προσκομίσει νομιμοποιητικά
έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
(με αρμοδιότητα γενικής εκπροσωπήσεως) κατά το χρόνο της
υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, προκειμένου να είναι δυνατή
η ταυτοποίηση των προσώπων, για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση
αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Εφόσον δεν υφίσταται μεταβολή
στη νόμιμη εκπροσώπηση του Μειοδότη ΑΜ ή των μελών του (σε
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περίπτωση ένωσης), υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου.
iii.

Για τις περιπτώσεις των άρθρων 5.5.6 και 5.5.7 πιστοποιητικό
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή και τους αρμόδιους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους όπου είναι εγκατεστημένος ο
Μειοδότης ΑΜ. Εάν μία αλλοδαπή εταιρεία έχει μόνιμη εγκατάσταση ή
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τότε τα απαιτούμενα
σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν βάσει της ελληνικής
νομοθεσίας.

iv.

Για

τις

περιπτώσεις

του

άρθρου

16.3

συστατικό

έγγραφο

κοινοπραξίας.
v.

Βεβαίωση ασφάλισης του Μειοδότη ΑΜ (σε περίπτωση ένωσης
προσώπων της συσταθείσας κοινοπραξίας), σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 10 του Σχεδίου Σύμβασης ΑΜ.

Τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά στοιχεία θα πρέπει να είναι σε ισχύ
κατά την ημερομηνία υποβολής τους προς την Ένωση.
Για την υποβολή των προαναφερθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
τυγχάνουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6.5 έως και 6.8 της
παρούσας Πρόσκλησης ΑΜ.
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