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Άρθρο 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ   
Γ.Δ.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηα ινηπά 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
Άρθρο 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1 Οη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλαιχνληαη ζην ηεχρνο ηεο 
 Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ζηα ππφινηπα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζπλνπηηθά είλαη: 

 Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ζθπξνδεκάησλ ζε πθηζηάκελνπο δξφκνπο 
εληφο ησλ      νηθηζκψλ, επαλαζθπξνδέηεζεο σο ηειηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο θαη 
λέεο πιαθνζηξψζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ απνηεινχλ 
ζπλέρεηα άιισλ, φκνηα κε ηελ πθηζηάκελε πιαθφζηξσζε. 

 Δξγαζίεο επηζθεπήο ηκεκάησλ ηνηρνδνκψλ απφ αξγνιηζνδνκέο κε θαζαίξεζε ησλ 
θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο, επαλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξψκαηνο ζε πθηζηάκελνπο δξφκνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ. 

 

2.2 Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην ηειηθφ έξγν πεξηιακβαλνκέλσλ 
ελδερνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ ή/θαη κειεηψλ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε 
πξνζζέησλ ή βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ή θαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ πξνζβάζεσλ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο 
Γεκνπξάηεζεο. 

 
Άρθρο 3. ΟΡΙΜΟΙ 

Γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
 
«ΔΡΓΟ»: «ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ  Γ.Δ.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ». 

«Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» (ΚηΔ) είλαη o Γήκνο Υίνπ. 

«Πξντζηακέλε Αξρή» ηνπ έξγνπ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γ. Υίνπ ζην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην θαη ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υίνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

«Γηεπζχλνπζα  Τπεξεζία» ηνπ έξγνπ είλαη Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υίνπ πνπ 
εδξεχεη ζηε Υίν θαη ζην εμήο ζα θαιείηαη «Τπεξεζία» ζηελ παξνχζα θαη ζε φια ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

«Τπνςήθηνη ή Γηαγσληδφκελνη» είλαη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο δηαθήξπμεο. 

«Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ε Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ κε ηνλ ΚηΔ. 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο ή ελ γέλεη έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ 
επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα ή/θαη νξγαληζκνχο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία έθδνζε απηψλ. 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε Νφκν ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ή Δγθχθιην λνείηαη φπσο ηζρχνπλ κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Γηαθήξπμε. 

 
Άρθρο 4. ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΈΡΓΟΤ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

4.1 Με ηνλ φξν "χκβαζε" λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα 
εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο 
παξνχζαο ΔΤ θαη αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

4.2 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία 
ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 17 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο ΔΤ. 

 
Άρθρο 5. ΔΓΓΤΗΔΙ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ – ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

5.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
Έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζεο ηνπ 
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Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαηά απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 
Ν. 3669/08. 

5.2 Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη, λα έρνπλ εθδνζεί απφ ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., ή 
απφ Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο ηεο Δ.Δ., 
ζπλνδεπφκελε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή. 
Μπνξνχλ επίζεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο λα παξέρνληαη θαη κε γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 
ηνπ Ν. 3669/08. 

5.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, 
ηνλ ηίηιν ηνπ Έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παραηηείηαη από 
ηο δηθαίφκα ηες δηδήζεφς θαη φηη ν εθδφηεο αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε λα 
θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

5.4  Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Γήκν Υίνπ. 

5.5 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
Άρθρο 6. ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

6.1 ΓΔΝΙΚΑ 

6.1.1 ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο ηζρχεη ην άξζξν 48 ηνπ 
Ν. 3669/08, ελψ γηα ηηο επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, γηα ππέξβαζε ησλ 
πξνζεζκηψλ, ζα έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 3669/08. 

 ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ Η ΑΤΣΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ 
Ν. 3669/08 ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ (ζπλνιηθήο θαη ηκεκαηηθψλ) 
κε ηηο επαπεηινχκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπο. 

6.1.2 Η ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ν 
Αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ εγγπάηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςεη κε πξφζζεηα ζπλεξγεία ή 
νπνηαδήπνηε άιιε εληαηηθνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο εξγαζίαο (πξφζζεηεο βάξδηεο 
ή νπνηαδήπνηε άιια κέηξα) ηηο θαζπζηεξήζεηο έζησ θαη αλ απηέο δελ νθείινληαη 
ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα 
κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. Με βάζε απηφλ ηνλ 
εξκελεπηηθφ θαλφλα ζα εμεηάδεηαη θάζε ηπρφλ αίηεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο θαη 
πάλησο γεγνλφηα παξνδηθά θαη ηδίσο βξαρχρξνλα δελ είλαη δπλαηφλ λα 
δηθαηνινγήζνπλ παξαηάζεηο, αλ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ 
κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν νη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ηα γεγνλφηα 
απηά. 

6.1.3 Ο Αλάδνρνο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζηελ 
πεξίπησζε πνπ γηα λα ηεξήζεη ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
ρξεηαζηεί λα θάλεη πξφζζεηα λπθηεξηλά ζπλεξγεία, λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ππεξσξίεο, εξγαζίεο ζε εκέξεο αξγίαο θ.ι.π., πέξα απφ απηέο πνπ είρε 
πξνβιέςεη ζηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ζε νπνηνλδήπνηε επί κέξνπο πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ή εθζέζεσο ή άιιν 
ζηνηρείν πνπ ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ρξφλν. 

6.2 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 6 (6) μήνες θαη αξρίδεη απφ 
ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

6.3 ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο 
παξαθάησ απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4α ηνπ 
άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/08), γηα παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ: 

1 Έλλοηες 

Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη : 
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(1) ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΔ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4α 
ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/08), γηα παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, πνπ ε έγθαηξε 
απνπεξάησζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

(2) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4β ηνπ 
άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/08), πνπ θαζνξίδνληαη σο ζηαζκνί ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο 
πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πξνζκεηξψληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

2. Αποθιεηζηηθές Τκεκαηηθές Προζεζκίες (Α.Π.) 

(1) Πξψηε Απνθιεηζηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία  (1
ε
 Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ δέκα πέντε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα 
έγθξηζε ην "Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο" ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

Η παξνχζα πξνζεζκία ηίζεηαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 
Ν. 3669/085, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

  (2) Γεχηεξε Απνθιεηζηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία  (2
ε
 Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ τριάντα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο   
χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ 
κε ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε 
βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

Η παξνχζα πξνζεζκία ηίζεηαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 
Ν. 3669/085. 

3. Ελδεηθηηθές Τκεκαηηθές Προζεζκίες (Ε.Π.) 

1. Γεληθά 

(1) Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν θαη ρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζα ππάξρνπλ Δλδεηθηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο. 

Οη πξνζεζκίεο απηέο ζα πεξηιεθζνχλ ζην "Χρολοδηάγρακκα Καηαζθεσής" ηνπ 
έξγνπ πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

(2) Οη αλαθεξφκελεο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο έρνπλ ην λφεκα επηζπκεηψλ 
κέγηζησλ, ν νξηζηηθφο δε θαζνξηζκφο ηνπο ζα γίλεη, θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
"Υξνλνδηαγξάκκαηνο Καηαζθεπήο" ηνπ έξγνπ. 

2. Πξψηε Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία (1
ε
 Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ έναν (1) μήνα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο θαζαίξεζεο ζθπξνδεκάησλ ζε 
πθηζηάκελνπο δξφκνπο εληφο ησλ νηθηζκψλ, επαλαζθπξνδέηεζεο ή 
αζθαιηφζηξσζεο σο ηειηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζε ζχλνιν 2 Σ.Κ Νφηηαο Υίνπ 
φπσο ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

3. Γεχηεξε Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία  (2
ε
 Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ δύο (2) μήνες απφ ην πέξαο ηεο 1
ης

 Δ.Π., ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο θαζαίξεζεο ζθπξνδεκάησλ ζε 
πθηζηάκελνπο δξφκνπο εληφο ησλ  νηθηζκψλ, επαλαζθπξνδέηεζεο ή 
αζθαιηφζηξσζεο σο ηειηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο θαη λέεο πιαθνζηξψζεηο ζε 
ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα άιισλ, φκνηα κε 
ηελ πθηζηάκελε πιαθφζηξσζε ζε ζχλνιν 3 Σ.Κ Νφηηαο Υίνπ φπσο ζα ππνδεηρζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία. 
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 4. Σξίηε Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία  (3
ε
 Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ έναν (2) μήνες απφ ην πέξαο ηεο 2
ης

 Δ.Π.,  ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα έρεη νινθιεξψζεη θαζαίξεζεο ζθπξνδεκάησλ ζε πθηζηάκελνπο 
δξφκνπο εληφο ησλ νηθηζκψλ, επαλαζθπξνδέηεζεο ή αζθαιηφζηξσζεο σο ηειηθή 
ζηξψζε θπθινθνξίαο θαη λέεο πιαθνζηξψζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα άιισλ, φκνηα κε ηελ πθηζηάκελε πιαθφζηξσζε ζε 
ζχλνιν 3 Σ.Κ Νφηηαο Υίνπ φπσο ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

5. Σέηαξηε Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία  (5
ε
 Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ έναν (1) μήνα απφ ην πέξαο ηεο 4
ης

 Δ.Π., ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα έρεη νινθιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

6.4 ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ 

Γεληθά, παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ 
άγλνηα ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ, ηελ εμαζθάιηζε νδψλ 
πξνζπέιαζεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο 
πιηθψλ, ηελ αδπλακία έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ 
Διιεληθή ή/θαη μέλε Βηνκεραλία, ηνλ εθηεισληζκφ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ 
ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ. 

 
Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

7.1. ΓΔΝΙΚΑ 

 1. Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε Απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Η 
θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ 
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Με ίδηα απφθαζε αίξνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα 
ηηο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή 
πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο. 

 2. Οη πνηληθέο ξήηξεο απηέο είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο, ή πξφζηηκα, πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα παξαιείςεηο ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
παξνχζαο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

 3. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί ινγαξηαζκφο απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα 
εθδψζεη ηε ζρεηηθή απφθαζε θαη λα επηζηξέςεη ηνλ ινγαξηαζκφ ζηνλ αλάδνρν, πξηλ ηελ 
παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, δεηψληαο λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηφλ ηηο 
επηβιεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο. 

7.2. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ΤΠΔΡΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

 1. Γηα ππαίηηα απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο ρξνληθήο πξνζεζκίαο 
ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Γηαθήξπμεο, ιφγσ ηεο αλάγθεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο 
αμίαο ηνπ έξγνπ, επηβαιιφκελεο γηα αξηζκφ εκεξψλ έσο ην 20% ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ 
ηελ παξνχζα αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα 15% 
ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 
20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ, ζπκθψλσο πξνο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 49, 
παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/08. 

 2. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 
δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 
ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 

 3. Σν ζχλνιν ησλ επηβαιινκέλσλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο δελ 
κπνξεί λα ππεξβεί ζε πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο Φ.Π.Α.. 

 4. Οη πξνζεζκίεο ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ηα πνζά θαη νη 
πξνζεζκίεο, φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο παξαηάζεηο ή αλαζεψξεζε. 
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 5. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, ε Μέζε Ηκεξήζηα Αμία ηνπ Έξγνπ 
(Μ.Η.Α.Δ.) πξνθχπηεη σο ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο χκβαζεο, καδί 
κε ην πνζφ ησλ ηπρψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ (ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην 
Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην άζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθήο 
πξνζεζκίαο ηεο αξρηθήο θαη ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Η Μέζε Ηκεξήζηα 
Αμία ηνπ Έξγνπ (Μ.Η.Α.Δ.) δελ κεηαβάιιεηαη κε ηε ρνξήγεζε παξαηάζεσλ ζηελ 
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

7.3 ΔΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

7.3.1 Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3669/2008. 

7.3.2  Αλ πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν εηδηθή πξφζθιεζε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 
ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κέζα ζηελ 
ηαζζφκελε πξνζεζκία. Η ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε, δειαδή 
αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ή ησλ ελεξγεηψλ. Γελ κπνξεί πάλησο λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα 
(10) εκέξεο, νχηε θαη κεγαιχηεξε απφ ηξηάληα (30) εκέξεο. 

 
Άρθρο 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

8.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

8.1.1 Ο Αλάδνρνο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (ζχκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 
Ν. 3669/08), ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ην "Χρολοδηάγρακκα 
Καηαζθεσής ηοσ Έργοσ" (1ε έθδνζε). 

8.1.2 Σν πξφγξακκα απηφ θαη ν πίλαθαο πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο θπζηθήο πξνφδνπ 
ηνπ Έξγνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

8.1.3 Ο Αλάδνρνο θαηαξηίδεη ην αξρηθφ πξφγξακκα θαη ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Έξγνπ 
-αιιά θαη ηηο επφκελεο ελεκεξψζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο ηνπο, αλ απαηηείηαη- θαη 
ηα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

(1) Γηάγξακκα δηθηπσηήο αλάιπζεο, κε απεηθφληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο 
θφκβνπο, ζην νπνίν ζα επηζεκαίλεηαη ή/νη θξίζηκε/εο δηαδξνκή/εο θαη νη 
ζρέζεηο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

(2) Πίλαθα κε ηηο εκεξνκελίεο ελσξίηεξεο/αξγφηεξεο έλαξμεο θαη ιήμεο θαη ην 
νιηθφ θαη ειεχζεξν πεξηζψξην ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

(3) Μία γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ηελ ηερληθή ησλ 
δηαγξακκάησλ GANT, θαηά ηξφπν πνπ λα θαίλνληαη νη θξίζηκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πεξηζψξην ησλ κε θξίζηκσλ ελεξγεηψλ. 

(4) Πίλαθα "Πρόβιευες θαη Ειέγτοσ ηες Φσζηθής Προόδοσ ηοσ Έργοσ", ν 
νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζε ζηήιεο ηα είδε εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ, ηελ πξφβιεςε ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε απνξξφθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα ζπκθσ-
λεζνχλ κε ηελ Τπεξεζία.  

(5) ρεκαηηθή θάηνςε ηνπ Έξγνπ γηα ηελ απεηθφληζε ηεο πξνφδνπ. 

(6) Σα ηζηνγξάκκαηα ρξήζεο θάζε πφξνπ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο-θαηαλνκή ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ (resource availability profile). 

(7) Αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηνλ ελ γέλεη ζρεδηαζκφ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ινγηθή ηνπ δηθηχνπ, ζηελ 
αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ ξεαιηζκφ ζηνπο ρξφλνπο θαη ζηνπο δηαζέζηκνπο 
πφξνπο. 
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 Απηφ ζεκαίλεη φηη ην "δίθηπν" ζα πξέπεη λα είλαη έλα ζπλεπέο ζχζηεκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
(planning), ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, παξαθνινχζεζε (monitoring) θαη έιεγρν (controlling) 
ηνπ έξγνπ. 

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, ππνβάιινληαη ζε πέληε ζεηξέο, εθηφο αλ άιισο ζπκθσλεζεί κε ηελ 
Τπεξεζία, ηφζν εθηππσκέλα ζε ραξηί, φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα ζπκθσλεζεί 
κε ηελ Τπεξεζία, γηα έιεγρν θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο απφ απηήλ. 

8.2 ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

8.2.1 Σν αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. 

8.2.2 Η Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ/ά φπσο ππνβιήζεθε/θαλ ή φπσο ζα ην/α 
ηξνπνπνηήζεη, κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

8.2.3 Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ ππνβιεζέληνο. 

8.2.4 Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δέθαηε (10ε) κέξα απφ ηελ 
ππνβνιή γηα έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ελεξγεί 
ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ 
αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη, 
σο ζπκβαηηθφο φξνο, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο, ή κεηαβνιήο 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. 

8.2.5 ε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ 
ζα ππνβιεζεί, απηφ ζα αλαζπληαρζεί γηα λα πεξηιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζα 
επαλππνβιεζεί γηα έγθξηζε εληφο 5 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ παξα-
ηεξήζεσλ. 

8.2.6 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο 
ελεκέξσζεο) θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία, απηφ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά 
απφ ηνλ Αλάδνρν, ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε πξφνδν θαη 
ελεκεξψλεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη. 

8.2.7 ε πεξίπησζε αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκέλνπ ρξνλν-
δηαγξάκκαηνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπληάζζεηαη λέν πξνζαξκνζκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα γηα ην νπνίν ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

 
Άρθρο 9.  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

9.1 Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη απφ ηνλ ΚηΔ κε δηαδνρηθέο πιεξσκέο, αλάινγα κε 
ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 

9.2 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε 
εμαζθάιηζεο επαξθνχο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο, πξνο θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ 
πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ ιφγσ ρξνληθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ πξαγκαηνπνίεζεο κηαο 
δαπάλεο θαη πηζηνπνίεζεο - πιεξσκήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηνλ ΚηΔ. 

9.3 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά. 

 
Άρθρο 10.   ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΈΡΓΟΤ - ΑΡΥΔΙΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΑΦΑΝΔΙ ΔΡΓΑΙΔ 

10.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί εκεξνιφγην Έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Ν. 3669/08. 

10.2 Με κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα θαηαξηηζηνχλ βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε 
δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο γηα: 

10.2.1 ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηνπ Έξγνπ, 

10.2.2 ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ κέηξσλ αζθαιείαο (ΗΜΑ) ηνπ Έξγνπ, 

10.2.3 αξρείνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, θαη 

10.2.4 βηβιίν επηβεβαίσζεο αθαλψλ εξγαζηψλ. 



 

ειίδα 9 απφ 10 

10.3 Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 
ζπκπιεξψλνληάο ην κφλν ηηο κέξεο πνπ δηελεξγείηαη επηζεψξεζε απηνχ ή ζπληήξεζε ή 
ζπκβαίλνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα. Σν εκεξνιφγην θαηά ηελ πεξίνδν απηή ηεξείηαη 
φπσο νξίδεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

10.4 ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία βάξδηεο ζα 
ζπκπιεξψλεηαη έλα θχιιν αλά βάξδηα. 

10.5 Σν αξρείν πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφγξακκα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. 

 
Άρθρο 11.  ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ 

11.1  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε 
εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη 
ζε απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με ηελ εηδηθή δηαηαγή 
πξνζδηνξίδνληαη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή θαη επηθίλδπλα 
θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί 
λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ 
απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί 
δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε δηαηαγή κπνξεί 
λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 
ειαηηψκαηνο. 

11.2 Δηδηθή δηαηαγή πεξηθνπήο ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο κπνξεί λα εθδνζεί, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλάδνρνο δελ είλαη 
ζπλεπήο ζε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, φπσο 
π.ρ. πιεκκειήο ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο έξγνπ, 
παξάιεηςε εθηέιεζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη νπνηαδήπνηε 
άιιε ππνρξέσζε ζεσξείηαη φηη είλαη αλεγκέλε ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Άρθρο 12.  ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ – 
ΠΑΡΑΓΟΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ  

12.1 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ εθδίδεηαη 
βεβαίσζεο πεξάησζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 3669/08. 

12.2 Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ πιήξε πεξαίσζε ηεο θαηαζθεπήο 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ έξγσλ θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

12.3 Πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή είλαη δπλαηή ε παξάδνζε ζε ρξήζε κέξνπο ή θαη 
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ (δηνηθεηηθή παξαιαβή) ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3669/08. 

12.4 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξάδνζε ζε ρξήζε δελ αληηθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ηελ 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή). 

 
Άρθρο 13.  ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

13.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο γηα δνθηκέο θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 
ηηο εγθαηαζηάζεηο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά ηεχρε. 

13.2 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ, ζπζθεπέο θαη φηη άιιν ρξεηάδεηαη γηα ηηο 
δνθηκέο πνπ ζα εθηεινχληαη είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα έρεη ηελ επζχλε 
γηα ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ δεηγκάησλ ζε εξγαζηήξηα δνθηκψλ. 

 
Άρθρο 14.   ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ – ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ην Έξγν, γηα δεθαπέληε (15) κήλεο κεηά ηελ 
έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο Πεξάησζεο Δξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 11, αλ κέζα ζε δχν κήλεο απφ 
ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 3669/08. Άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 
δηαζηήκαηνο ηεο ζπληήξεζεο ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή. 
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14.2 Η Τπεξεζία θαη ν Αλάδνρνο ζα επηζεσξνχλ απφ θνηλνχ ην Έξγν αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπληήξεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ θαη ειιείςεσλ. 

14.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε, κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, φισλ 
ησλ εξγαζηψλ επηζθεπψλ, δηνξζψζεσλ ή αλαθαηαζθεπψλ θαη γηα ηελ επαλφξζσζε φισλ 
ησλ ειιείςεσλ, ζπξξηθλψζεσλ, αηειεηψλ ή άιισλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ηπρφλ εκθαληζζνχλ 
ζην Έξγν κέζα ζην ρξφλν ζπληήξεζεο. 

14.4 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, πνπ 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ, ζε εχινγν ρξφλν θαη ζε βαζκφ 
πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ινγηθά ηελ Τπεξεζία, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα εθηειέζεη απηέο εηο 
βάξνο θαη δηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

14.5 Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ Ν. 3669/08  κεηά ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
Άρθρο 15.   ΜΗΣΡΩΟ ΈΡΓΟΤ 

15.1.  Σν κεηξψν αλάγεηαη ζηε αλαζχληαμε φισλ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ 
έξγνπ φπσο αθξηβψο θαηαζθεπάζηεθε (ζρέδηα "as built"). Δπίζεο ζηελ ζχληαμε ζρεδίνπ 
(νξηδνληηνγξαθία) ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα έξγα πνπ ηπρφλ 
πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην απηφ ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα ηερληθά θαη 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Όια ηα αλσηέξσ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε έμη (6) αληίηππα 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπ πεξί πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. Σν κεηξψν ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηηο θσηνγξαθίεο. 

15.2.   Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε έμνδά ηνπ, ζηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. ην πίζσ 
κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία πνπ ιήθζεθε θαη ηα ηερληθά θαη 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. 

15.3.  Η ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ απνηειεί ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο, ζε πεξίπησζε δε πνπ ν 
Αλάδνρνο δελ ην ζπληάμεη εκπξφζεζκα, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα εθηειέζεη ηελ εξγαζία 
κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν θαη ζα θνζηνινγήζεη ηηο δαπάλεο ηηο εξγαζίαο απηήο ζε βάξνο 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηπιένλ ησλ δαπαλψλ απηψλ ζα επηβάιιεη ζηνλ 
Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα. 
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