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Άρθρο 1 °: Αντικείμενο Εργολαβίας 
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση του έργου ··κατασκευή βάθρων και έδραση γέφυρας τύπου Bailey -

Διαμόρφωση τφοσβάσεων στο χείμαρρο Γαρδικιώτη επί του Δρόμου Αμβρακιά - Αργυρό Πηγάδι·-. 

Άρθρο 2° : Εννύηοn νια την καλή εκτέλεση 
2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλr;ς εκτέλεσης και συντήρησης κατά το χρόνο 

εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης εν γένει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 

Ν.3669/2008. 

2.2 Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο εγγύησης καλr;ς 

εκτέλεσης, που παρέχεται με εγγυητικές επιστολές "καλr;ς εκτέλεσης" σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 35 του Ν.3669/2008. Το ποσοστό της εγγύησης υπολογίζεται επί του προϋπολογισμού 

της Υπηρεσίας (μη περιλαμβανομένης της πρόβλεψης για τη δαπάνη του Φ.Π.Α.}. 

2.3 Οι εγγυητικές επιστολές "καλr;ς εκτέλεσης" θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος -

μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. Μπορεί 

επίσης εγγυητική επιστολή να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφc>u 7 του άρθρου 35 του 

Ν.3669/08. Σε περίπτωση αμφφολιών για την εγκυρότητα της εκδότριας Τραπέζης αποφαίνεται 

γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

2.4 Κάθε εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, η στον 

φορέα κατασκευής ,η στον κύριο του έργου και πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία της 

επιχείρησης, το τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, το ποσό για το οποίο παρέχεται η 

εγγύηση και τον χρόνο ισχύος όπως αυτά προβλέπονται στην διακήρυξη, επί πλέον δε τον όρο ότι ο 

εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση 

του να κατα�άλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την σχετική ειδοποίηση. 

2.5 Η αρχική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύμ�ασης, 

συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τμηματικές πληρωμές των εργασιών προς 

τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία 

των εργασιών και δέκα στα εκατό {10%} στην πιστοποιούμενη αξία των υλικών που τυχόν 

περιλαμ�άνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι 

κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές. 

2.6 Σχετικά με την αυξομείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της, την επιστροφή 

της κλπ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3669/08. 

2.7 Επισημαίνεται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεπομένων διατάξεων, καλύπτουν 

και την αδυναμία του Αναδόχου για πληρωμή των υποχρεώσεων του σε ότι αφορά τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 
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• Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα

ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την

καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση.

38.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 
• Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για

την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα

ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

• Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν,

υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος.

38.4 Συνέ,..ειες ανωτέρας βίας 
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπφλήθη η έγγραφη 

ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 43.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 

45 του Π Δ 609/85. 

38.5 Ανωτέρα βία ,..ου ε,..ηρεάζει γ,..ερyολάβο 
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 

δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης 

αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους 

ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η υπόψη υποχρέωση 

ειδικότερης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων 

έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Άρθρο 39° : Αξιώσεις - Διαφορές και Διαιτησία 
39 .1 Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 76 του Ν. 3669/2008. 

39 .2 Δικαστική ε,..ίλuση διαφορών 
Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 77 του Ν. 3669/2008. 

39. 3 Διαιτητική ε,..ίλuση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 78 του Ν. 3669/2008. 

Καραγεωργόπουλος Χρήστος 
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