
   Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ).  
    
    
 
 
                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                          ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
      Εχοντας υπόψη: 
 
      1. Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/97) "Βιοµηχανικές και 
    Επιχειρηµατικές Περιοχές", και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 
    8. 
 
      2. Τo Π. ∆/γµα 27/29.1.96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, 
    Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εµπορίου στο Υπουργείο 
    Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α/96). 
 
      3. Την µε αριθµό ∆ 17α/03/99/Φ2.2.1/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
    του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
    Υφυπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε Χρίστο Βερελή και Θεόδωρο. Κολιοπάνο (ΦΕΚ 
    1006/Β/96). 
 
      4. Την µε αριθµό 3574/5.7.99 (ΦΕΚ 1373/Β/99) κοινή απόφαση του 
    Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάθεση 
    αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Ζαφειρόπουλο. 
 
      5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992). 
 
      6. Τo γεγονός ότι το παρόν Π.∆/γµα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
    του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
      7. Την µε αρ. 228/99 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε 
    πρόταση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
    ∆ηµοσίων Εργων, αποφασίζουµε: 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
      Ειδικές Εννοιες και Ορισµοί 
 
      Αρθρο 1: 
 
      Ορισµοί - Συντµήσεις Ορων 
 
      Για τον σκοπό και την εφαρµογή του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
    οι ακόλουθοι όροι έχουν το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
      α. "Υποδοµές Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ)" είναι 
    το σύνολο των Μελετών, Εργων Εγκρίσεων και Αδειών οι οποίες απαιτείται 
    να εκτελεστούν προκειµένου να καθορισθεί, οργανωθεί και αναπτυχθεί µία 
    ΒΕΠΕ, σύµφωνα µε το περιεχόµενο και τους όρους της αντίστοιχης 
    εγκριτικής Απόφασης του Αρθρου 5 παράγραφος 1. του Ν.2545/1997. 
 
      β. "Επένδυση" είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων που 
    αναλαµβάνει ο Φορέας ΒΕΠΕ προκειµένου να ολοκληρώσει την ΒΕΠΕ σύµφωνα 
    µε το περιεχόµενο και τους όρους της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης 
    του άρθρου 5παρ. 1 του Ν. 2545/1997. 
 
      γ. "Επιβλέπουσα Αρχή" είναι η "∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Εργων" της 



    Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ΒΕΠΕ, η οποία επιβλέπει την 
    πραγµατοποίηση των Υποδοµών ΒΕΠΕ σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες και τους 
    όρους που προβλέπονται στο παρόν. 
 
      δ. "Μελέτες ΒΕΠΕ" είναι το σύνολο των µελετών πολεοδόµησης, δικτύων 
    υποδοµής, συναφών κτιριακών έργων, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που 
    καλύπτουν τις ανάγκες των ΒΕΠΕ και γενικά των κάΘε φύσης µελετών και 
    επιστηµονικών υπηρεσιών µηχανικού ή άλλων, τις οποίες είναι απαραίτητο 
    να εξασφαλίσει ο Φορέας ΒΕΠΕ. 
 
      Οι µελέτες συντάσσονται δυνάµει σύµβασης εκπόνησης µελέτης µε 
    Μελετητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, η οποία καλείται 
    "Σύµβαση Μελέτης ΒΕΠΕ". 
 
      ε. "Εργα ΒΕΠΕ" είναι το σύνολο των απαιτουµένων έργων υποδοµής και 
    συναφών κτιριακών έργων, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων,  
    συµπεριλαµβανοµένου του γενικού και ειδικού εξοπλισµού τους, 
    προκειµένου αυτά να καταστούν λειτουργικά, σύµφωνα µε το περιεχόµενο 
    και τους όρους της αντίστοιχης εγκριτικής Απόφασης του αρθρου 5 
    παράγραφος 1. του Ν. 2545/1997. Κάθε Εργο ΒΕΠΕ εκτελείται µε σύµβαση 
    έργου, που συνάπτεται µεταξύ του Φορέα ΒΕΠΕ και ενός Κατασκευαστή, η 
    οποία και καλείται "Σύµβαση Εργου ΒΕΠΕ". 
 
      στ. "Τεχνική Υπηρεσίατου Φορέα ΒΕΠΕ"ή - Τ.Υ.Φ.Β." είναι το αρµόδιο 
    Οργανο, µε εµπειρία στη διοίκηση και έλεγχο µελετών και έργων, το οποίο 
    εγκαθιστά ο Φορέας ΒΕΠΕ προκειµένου να παρακολουθήσει, να ελέγξει και 
    γενικά να διοικήσει την πραγµατοποίηση των Υποδοµών ΒΕΠΕ, σύµφωνα µε 
    τις προδιαγραφές περί ∆ιοίκησης Εργου των Ν.716/77 και 1418/84 και των 
    Π.∆. 194/79 και 609/85 αντίστοιχα. Ο Φορέας ΒΕΠΕ έχει το δικαίωµα να 
    αναθέσει τις αρµοδιότητες της Τ.Υ.Φ.Β. είτε σε τεχνική του υπηρεσία. 
    εφ' όσον διαθέτει, είτε σε άλλο κατάλληλο τεχνικό γραφείο. 
 
      ζ. "Ελάχιστες Απαιτήσεις ΒΕΠΕ" ή "Ε.Α. ΒΕΠΕ" είναι τα τεχνικά, 
    λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των Υποδοµών ΒΕΠΕ, τα 
    οποία αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας των Υποδοµών ΒΕΠΕ και τα 
    οποία προβλέπονται ως υποχρεώσεις του Φορέα ΒΕΠΕ στο Ν.2545/97 και στην 
    εγκριτική απόφαση του άρθρου 5 του νόµου αυτού, καθώς και στις λοιπές 
    εφαρµοστέες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
      η. "Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης ΒΕΠΕ" ή "E.A.. Μελέτης ΒΕΠΕ" είναι 
    τα τεχνικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά µίας 
    Μελέτης ΒΕΠΕ, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειάς της. Οι 
    απαιτήσεις αυτές απορρέουν από τους κανόνες της επιστήµης, τις 
    εφαρµοστέες περί προδιαγραφών µελετών διατάξεις και κανονισµούς, τις 
    Ε.Α. Β.Ε.Π.Ε. πρέπει δε να περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Μελέτης Β.Ε.Π.Ε. 
 
      Θ. "Ελάχιστες Απαιτήσεις Εργου ΒΕΠΕ" ή "E.A. Εργου ΒΕΠΕ" είναι τα 
    τεχνικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ενός 'Εργου 
    ΒΕΠΕ, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειάς του. Οι 
    απαιτήσεις αυτές απορρέουν από τους κανόνες της τέχνης και επιστήµης, 
    τις εφαρµοστέες περί προδιαγραφών διατάξεις και κανονισµούς, τις Ε.Α. 
    Β.Ε.Π.Ε., τη Σύµβαση Μελέτης Β.Ε.Π.Ε., τις σχετικές Μελέτες Β.Ε.Π.Ε., 
    πρέπει δε να περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Εργου Β.Ε.Π.Ε. 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 
      Υποδοµές ΒΕΠΕ - Φορείς Υλοποίησης Υποδοµών ΒΕΠΕ      
 



      Αρθρο 2: 
 
      Γενικά 
 
      1. Η εκπόνηση των Μελετών ΒΕΠΕ και η εκτέλεση Εργων ΒΕΠΕ αποτελούν 
    υποχρέωση του Φορέα ΒΕΠΕ και υλοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
    παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα και στις ΕΑ ΒΕΠΕ. 
 
      2. Η διοίκηση των Μελετών και των Εργων ΒΕΠΕ πραγµατοποιείται από τον 
    Φορέα ΒΕΠΕ, επιβλέπεται και ελέγχεται από την Επιβλέπουσα Αρχή και 
    εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
    Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο Ν.2545/97. 
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      Αρθρο 3: 
 
      Επίβλεψη Μελετών και Εργων   
 
      1. Η Επιβλέπουσα Αρχή παρακολουθεί και ελέγχει τις Μελέτες και τα 
    Εργα ΒΕΠΕ προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των ΕΑ ΒΕΠΕ. Η 
    αρµοδιότητά της αυτή ασκείται µε τις ακόλουθες, συµπληρωµατικές µεταξύ 
    τους, δραστηριότητες: 
 
      (α) Τακτική Επίβλεψη Μελετών και Εργων ΒΕΠΕ. 
 
      (β) 'Εκτακτη Επίβλεψη Μελετών και Εργων ΒΕΠΕ. 
 
      (γ) ∆ηµιουργία Αρχείου Υποδοµών ΒΕΠΕ όπως αναλυτικά περιγράφεται 
    στο επόµενο άρθρο του παρόντος. 
 
      2. Η Τακτική Επίβλεψη, που ασκείται σε µηνιαία βάση από τεχνικούς 
    υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Αρχής µε κατάλληλα προσόντα αποσκοπεί: 
 
      (α) Στον έλεγχο ύπαρξης και ισχύος όλων των απαιτούµενων αδειών και 
    εγκρίσεων για την πραγµατοποίηση των Υποδοµών της Επένδυσης σύµφωνα µε 
    τις Ε.Α. ΒΕΠΕ. 
 
      (β) Στον έλεγχο ποιότητας και προόδου των εκπονούµενων Μελετών 
    σύµφωνα µε τις Ε.Α. 
 
      Μελετών ΒΕΠΕ και τις αντίστοιχες συµβάσεις. 
 
      (γ) Στον επί τόπου έλεγχο ποιότητας και προόδου των εκτελούµενων 
    Εργων σύµφωνα µε τις Ε.Α. Εργων ΒΕΠΕ και τις αντίστοιχες συµβάσεις. 
 
      3. Η 'Εκτακτη Επίβλεψη ασκείται από τα ίδια ως άνω όργανα και αφορά 
    στον αναλυτικό έλεγχο της υλοποίησης των Υποδοµών ΒΕΠΕ, εφόσον υπάρχει 
    αµφιβολία για την τήρηση των Ε.Α. Μελέτης ή των Ε.Α. Εργων ΒΕΠΕ ή 
    οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα στην υλοποίηση των Υποδοµών ΒΕΠΕ και αφού 
    προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, µίας (1) τουλάχιστον εργάσιµης µέρας προς 
    το Φορέα ΒΕΠΕ. 
 
      4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων Τακτικής και Εκτακτης Επίβλεψης, 
    η Επιβλέπουσα Αρχή συνεργάζεται απευθείας και ελέγχει το Φορέα ΒΕΠΕ και 
    την Τ.Υ.Φ.Β., καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνδέεται 
    µε το Φορέα ΒΕΠ Ε για την υλοποίηση των Υποδοµών ΒΕΠΕ. τ α πρόσωπα αυτά 
    υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιβλέπουσας Αρχής κάθε 
    στοιχείο, που απαιτείται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Οι τυχόν 
    έγγραφες εντολές της Επιβλέπουσας Αρχής προς το Φορέα ΒΕΠΕ είναι 



    υποχρεωτικές και εκτελούνται αµελλητί. 
 
      5. Στο πέρας κάθε Τακτικής Επίβλεψης αλλά και όποτε άλλοτε κρίνει 
    αναγκαίο, η Επιβλέπουσα Αρχή συντάσσει έκθεση για την οικονοµική, 
    τεχνική και χρονική πρόοδο των Μελετών και των Εργων ΒΕΠΕ, στην οποία 
    περιλαµβάνει αναλυτικά την εξέλιξη των διαδικασιών υλοποίησης των 
    Υποδοµών ΒΕΠΕ καθώς και τις διαπιστώσεις ή κρίσεις της σχετικά µε 
    αυτές. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και 
    κοινοποιείται στο Φορέα ΒΕΠΕ. Με βάση την έκθεση αυτή, σε συνδυασµό και 
    µε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια ελέγχου, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
    εποπτευει την εκπόνηση των Μελετών και την εκτέλεση των 'Εργων ΒΕΠΕ και 
    ανάλογα ασκεί τις αρµοδιότητές του, που απορρέουν από τις σχετικές 
    διατάξεις του Ν.2545/1997. 
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      Αρθρο 4: 
 
      Αρχείο Υποδοµών ΒΕΠΕ               
 
      1. Στην έδρα της Επιβλέπουσας Αρχής τηρείται Αρχείο Υποδοµών ΒΕΠΕ, η 
    ενηµέρωση του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των επόµενων 
    παραγράφων µε επιµέλεια του Φορέα ΒΕΠΕ. Το Αρχείο Υποδοµών ΒΕΠΕ 
    αποτελείται από: 
 
      (α) Το φάκελο Μελετών ΒΕΠΕ. 
 
      (β) Το φάκελο Εργων ΒΕΠΕ. 
 
      (γ) Το φάκελο Αδειών και Εγκρίσεων. 
 
      2. Ο Φάκελος Μελετών ΒΕΠΕ ενηµερώνεται κατά την εξέλιξη της εκπόνησης 
    των Μελετών ΒΕΠΕ ώστε η Επιβλέπουσα Αρχή να έχει πάντοτε διαθέσιµα 
    πλήρη στοιχεία για το περιεχόµενο και τη διαδικασία εκπόνησής τους. Τα 
    στοιχεία του Φακέλου υποβάλλει ο Φορέας ΒΕΠΕ στην Επιβλέπουσα Αρχή σε 
    δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα ως εξής: 
 
      (α) Εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή κάθε Σύµβασης Μελέτης, 
    υποβάλλεται: 
 
      - Εκθεση των προσόντων του µελετητή και τεκµηρίωσης της επιλογής 
    του. 
 
      - Σύµβαση Μελέτης ΒΕΠΕ. 
 
      - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
      - Βιογραφικό σηµείωµα και πλήρη στοιχεία του Συντονιστή Μελέτης 
    ΒΕΠΕ καιτου αναπληρωτή του. 
 
      (β) Εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκριση κάθε Σταδίου Μελέτης 
    ΒΕΠΕ, υποβάλλονται τα Παραδοτέα του εγκεκριµένου Σταδίου και η Βεβαίωση 
    Περάτωσής του. 
 
 
      (γ) Εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκριση κάθε Πρωτοκόλλου 
    Προσωρινής Παραλαβής Μελέτης υποβάλλεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
    Παραλαβής και στο ίδιο διάστηµα από την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
    Οριστικής Παραλαβής, το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
 



      (δ) Εντός πέντε (5) ηµερών από κάθε πληρωµή του Μελετητή. 
    υποβάλλονται τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωµής. 
 
      3. Με αντίστοιχο τρόπο και επιµέλεια από το Φορέα ΒΕΠΕ συµπληρώνεται 
    και ο Φάκελος 'Εργων ΒΕΠΕ, που τηρεί η Επιβλέπουσα Αρχή. Τα στοιχεία 
    του Φακέλου αυτού υποβάλλει ο Φορέας ΒΕΠΕ στην Επιβλέπουσα Αρχή σε δύo 
    (2) τουλάχιστον αντίγραφα, ως εξής: 
 
      (α) Εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή κάθε Σύµβασης 'Εργου 
    ΒΕΠΕ: 
 
      - Εκθεση των προσόντων του Εργολήπτη και τεκµηρίωσης της επιλογής 
    του. 
 
      - Σύµβαση Εργου ΒΕΠΕ 
 
      - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 
      - Βιογραφικό σηµείωµα και πλήρη στοιχεία του επικεφαλής του 
    εργοταξίου (Εργοταξιάρχη) και του αναπληρωτή του. 
 
      (β) Εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκριση κάθε λογαριασµού: 
    αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης και του λογαριασµού. 
 
      (γ) Εντός πέντε (5) ηµερών από την έκδοση κάθε Βεβαίωσης Περάτωσης: 
 
      - Βεβαίωση Περάτωσης 
 
      - Τα στοιχεία του Αρχείου Εργου ΒΕΠΕ, που συνδέονται µε τη 
    Βεβαίωση Περάτωσης. 
 
      (δ) Εντός πέντε (5) ηµερών από την έκδοση κάθε Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
    Παραλαβής: 
 
      - Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής 
 
      - Τα στοιχεία του Αρχείου Εργου ΒΕΠΕ, που συνδέονται µε την Προσωρινή 
    Παραλαβή. 
 
      (ε) Εντός πέντε (5) ηµερών από την έκδοση κάθε Πρωτοκόλλου Οριστικής 
    Παραλαβής: 
 
      - Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
 
      - Τα στοιχεία του Αρχείου Εργου ΒΕΠΕ, που συνδέονται µα την Οριστική 
    Παραλαβή. 
 
      (στ) Εντός πέντε (5) ηµερών από κάθε πληρωµή του Εργολήπτη: τα 
    αντίστοιχα παραστατικά πληρωµής. 
 
      4. Με αντίστοιχο τρόπο επίσης συµπληρώνεται, µε επιµέλεια του Φορέα 
    ΒΕΠΕ και ο Φάκελος Αδειών και Εγκρίσεων ΒΕΠΕ. Τα στοιχεία του Φακέλου 
    αυτού υποβάλλει ο Φορέας ΒΕΠΕ στην Επιβλέπουσα Αρχή σε δύo (2) 
    τουλάχιστον αντίγραφα ως εξής: 
 
      Εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή στην Αρµόδια Αρχή οποιασδήποτε 
    αίτησης για έκδοση κδειας ή Εγκρισης: αντίγραφο της Αίτησης µε 
    υποχρέωση να υποβάλλει στην ίδια προθεσµία από την κοινοποίηση προς 
    αυτόν, τη σχετική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης. 
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      Αρθρο 5: 
 
      ∆ιοίκηση Μελετών και Εργων             
 
      1. Η διοίκηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκπόνησης των Μελετών 
    και της εκτέλεσης των Εργων ΒΕΠΕ ασκείται από το Φορέα ΒΕΠΕ, ο οποίος 
    µεριµνά για την τήρηση των όρων των αντίστοιχων συµβάσεων και των Ε.Α. 
    ΒΕΠΕ από τους αναδόχους, µε στόχο την άρτια και εµπρόΘεσµη ολοκλήρωση 
    των υποδοµών ΒΕΠΕ. 
 
 
      2. Ο Φορέας ΒΕΠΕ, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σύστασή του ή 
    την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5του Ν.2545, εφόσον η 
    τελευταία έγινε µεταγενέστερα, υποχρεούται να οργανώσει την Τεχνική 
    Υπηρεσία του Φορέα ΒΕΠΕ (Τ.Υ.Φ.Β.), είτε µεδικό του προσωπικό µε 
    εµπειρία στη διοίκηση µελετών και έργων, είτε αναθέτοντας την 
    αρµοδιότητα αυτή σε κατάλληλο τεχνικό γραφείο. 
 
      Τα πρόσωπα που συγκροτούν τη Τ.Υ Φ.Β. δεν µπορούν να αναλαµβάνουν 
    άµεσα ή έµµεσα την εκτέλεση Εργων της ΒΕΠΕ. Τα καθήκοντα της Τ.Υ.Φ.Β. 
    είναι ανάλογα µε αυτά της διευΘύνουσας υπηρεσίας, όπως ορίζονται στις 
    διατάξεις του Ν. 716/77 και 1418/84 και των Π.∆. 194/79 και 609/85. 
    Επικεφαλής της Τ.Υ Φ.Β. ορίζεται Μηχανικός ανάλογης εµπειρίας που 
    καλείται "Συντονιστής Τ.Υ.Φ.Β.". Ο τελευταίος ορίζεται και αντίκλητος 
    του Φορέα ΒΕΠΕ, αναφορικά µε τη διαδικασία υλοποίησης των υποδοµών 
    ΒΕΠΕ. 
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      Αρθρο 6: 
 
      Χρονικός Προγραµµατισµός            
 
      1. Ο Φορέας ΒΕΠΕ υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Αρχή Τo Γενικό 
    Χρονοδιάγραµµα για την πραγµατοποίηση των υποδοµών ΒΕΠΕ εντός είκοσι 
    (20) ηµερών από την εγκατάσταση της Τ.Υ Φ.Β.. Στο Γενικό Χρονοδιάγραµµα 
    εκτιµάται η διάρκεια κάθε µίας δραστηριότητας αναλυτικά και 
    αποτυπώνονται κατ' ελάχιστο: 
 
      (α) Τα στάδια εκπόνησης κάθε µελέτης. 
 
      (β) Οι περίοδοι ελέγχου κάθε σταδίου µελέτης. 
 
      (γ) Η υποβολή και η περίοδος ελέγχου για τη χορήγηση κάθε άδειας ή 
    έγκρισης. 
 
      (δ) Η Εκτέλεση κάθε Εργου, έως τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. 
 
      (ε) Η Περίοδος από τη Βεβαίωση Περάτωσης µέχρι και την Προσωρινή 
    Παραλαβή. 
 
      (στ) Η Περίοδος από την Προσωρινή Παραλαβή έως την Οριστική Παραλαβή 
    του Εργου. 
 
      Ως αυτοτελείς δραστηριότητες στο Γενικό Χρονοδιάγραµµα αποτυπώνονται 
    και οι διαδικασίες έκδοσης των προβλεπόµενων από τον Νόµο 2545/1997 
    ∆ιαπιστωτικών Πράξεων. Τo ∆ιάγραµµα συντάσσεται µε οποιαδήποτε 
    επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο και παρουσιάζεται σε γραµµικό διάγραµµα 



    (GANT). 
 
      2. Με βάση Τo Γενικό Χρονοδιάγραµµα, ο Φορέας ΒΕΠΕ συντάσσει και 
    υποβάλλει συγχρόνως στην Επιβλέπουσα Αρχήτο Γενικό ∆ιάγραµµα Εκροών. 
    στο οποίο εκτιµώνται οι προβλεπόµενες δαπάνες για την υλοποίηση των 
    Υποδοµών ΒΕΠΕ µε µονάδα χρόνου Τo τρίµηνο. 
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      Αρθρο 7. 
 
      Τεχνικές Προδιαγραφές                               
 
 
      Στις Ε.Α. Εργων ΒΕΠΕ προδιαγράφονται οι Κανονισµοί, τα Πρότυπα, οι 
    Οδηγίες και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τις 
    εργασίες, τα υλικά και κάθε είδους µηχανήµατα και συσκευές που θα 
    χρησιµοποιηθούν. Οι ανάδοχοι εκτέλεσης των Εργων είναι υποχρεωµένοι 
    να τηρούν πιστά τις προδιαγραφές αυτές των αντίστοιχων µελετών, όπως 
    και να εξασφαλίζουν και να προσκοµίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά για 
    κάθε υλικό, µηχάνηµα ή εργασία. 
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      Αρθρο 8: 
 
      Εγγυήσεις   
 
      Ο Φορέας ΒΕΠΕ εντός είκοσι (20) ηµερών από τη σύστασή του ως Α.Ε. ή 
    από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5 του Ν. 2545/97 
    εφόσον η τελευταία έγινε µεταγενέστερα, υποχρεούται να εκδώσει υπέρ του 
    Υπουργείου Ανάmυξης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το ΤΣΜΕ∆Ε, 
    είτε από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε 
    άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση στα 
    Ελληνικά, ποσού ίσου µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού των Υποδοµών 
    ΒΕΠΕ που καΘορίστηκε στην ανωτέρω απόφαση. Η εγγυητική επιστολή 
    εγγυάται την άρτια πραγµατοποίηση και αποπεράτωση των υποδοµών ΒΕΠΕ, 
    σύµφωνα µε τις Ε.Α. ΒΕΠΕ και γενικά την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των 
    υποχρεώσεων του Φορέα ΒΕΠΕ. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσής τους, η 
    εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε "πρώτη ζήτηση", µε απόφαση του Γενικού 
    Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς όρους ή αιρέσεις 
    και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν 
    οποιαδήποτε ένσταση. 
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      Αρθρο 9: 
 
      Ασφάλιση 
 
      Ο Φορέας ΒΕΠΕ µεριµνά ώστε οι Υποδοµές ΒΕΠΕ να ασφαλιστούν µε 
    κατάλληλα ασφαλιστήρια συµβόλαια, και πάντως τουλάχιστον κατά παντός 



    κινδύνου εργολάβου, επαγγελµατικής ευΘύνης και αστικής ευθύνης έναντι 
    τρίτων. 
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      Αρθρο 10: 
 
      Επίλυση ∆ιαφορών  
 
      1. Οι τυχόν διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
    και του Φορέα ΒΕΠΕ σε σχέση µε την υλοποίηση των Υποδοµών ΒΕΠΕ 
    επιλύονται φιλικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία Συνδιαλλαγής των επόµενων 
    παραγράφων. 
 
      2. Κάθε συµβαλλόµενος για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας, δύναται 
    κατ' αρχάς να προσφύγει στη διαδικασία Συνδιαλλαγής, η οποία, 
    διεξάγεται ενώπιον τριών (3) µεσολαβητών, δύo εκ των οποίων διορίζονται 
    από τα συµβαλλόµενα µέρη ο δε τρίτος µε συµφωνία των δύο µεσολαβητών. 
    Εάν οι δυο µεσολαβητές δεν συµφωνήσουν στον ορισµό του τρίτου, 
    τεκµαίρεται ότι η συνδιαλλαγή απέτυχε. 
 
      3. Η διαδικασία Συνδιαλλαγής αρχίζει µε την επίδοση από δικαστικό 
    επιµελητή έγγραφης πρόσκλησης του επισπεύδοντα, µε την οποία 
    γνωστοποιείται στον αντισυµβαλλόµενο το αντικείµενο της διαφωνίας και 
    ορίζεται ο µεσολαβητής του επισπεύδοντος. 
 
      4. Ο λήπτης της πρόσκλησης υποχρεούται, εφόσον αποδέχεται την πρόταση 
    Συνδιαλλαγής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο µέρος την πρόΘεσή του 
    αυτή εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών ορίζοντας τον µεσολαβητή του , 
    άλλως τεκµαίρεται ότι την αρνείται. 
 
      5. Λοιπά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία Συνδιαλλαγής συµφωνούνται 
    από τα µέρη. Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της καλής πίστης και 
    πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύo (2) µήνες από τον ορισµό του 
    τρίτου µεσολαβητή. Εφόσον η Συνδιαλλαγή καταλήξει σε έκδοση οµόφωνης 
    απόφασης, αυτή είναι υποχρεωτική για τα µέρη. ∆ιαφορετικά συντάσσεται 
    σχετικό πρωτόκολλο διαφωνίας, στο οποίο περιέχονται οι απόψεις των 
    τριών µεσολαβητών ή όσων εξ' αυτών το επιθυµούν. 
 
      6. Εάν η παραπάνω διαδικασία συνδιαλλαγής δεν τελεσφορήσει για 
    οποιοδήποτε λόγο, η διαφωνία επιλύεται µε προσφυγή στα αρµόδια 
    ∆ικαστήρια 
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                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
                             Μελέτες ΒΕΠΕ 
 
      Αρθρο 11: 
 
      Ανάθεση Μελετών ΒΕΠΕ               
 
      1. Ο Φορέας ΒΕΠΕ υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις απαιτούµενες 
    µελέτες για την υλοποίηση της Επένδυσης. 
 
      Για το σκοπό αυτό αναΘέτει σε κατάλληλους µελετητές τη σύνταξή τους 
    και µέσω της Τ Υ.Φ.Β. παρακολουθεί και ελέγχει την όλη διαδικασία για 



    την εµπρόθεσµη και άρτια ολοκλήρωσή τους. 
 
      2. Η ανάθεση των µελετών γίνεται από το Φορέα ΒΕΠΕ, σε µελετητές που 
    διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την ανάληψη κάθε επιµέρους µελέτης 
    σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις για τις µελέτες 
    δηµοσίων έργων. Η επιλογή καθώς και η εκπλήρωση των τυπικών 
    προϋποθέσεων ικανότητας του κάθε µελετητή αιτιολογείται και 
    πιστοποιείται στην 'Εκθεση Προσόντων του Μελετητή και Τεκµηρίωσης της 
    Επιλογής του, η οποία συντάσσεται από το Φορέα ΒΕΠΕ και κοινοποιείται 
    στην επιβλέπουσα Αρχή. 
 
      3. Σε περίπτωση που οι υπό ανάθεση µελέτες εµπίπτουν στο πεδίο 
    εφαρµογής της οδηγίας 92/50/Ε.Ε" για την ανάθεσή τους ο Φορέας ΒΕΠΕ 
    µεριµνά για την εφαρµογή των προβλεπόµενων στην Οδηγία διαδικασιών 
    ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η έγκριση από το 
    Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για: 
 
      - τη νοµιµότητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, και 
 
      - το αποτέλεσµα αυτής. 
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      Αρθρο 12: 
 
      Υποχρεώσεις των Μελετητών  
 
      1. Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει τη Μελέτη µε οικονοµοτεχνικά 
    άρτιο τρόπο, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις για τις προδιαγραφές 
    των µελετών και µε τις Ε.Α. Μελέτης ΒΕΠΕ. 
 
      2. Ο Μελετητής ορίζει επικεφαλής της οµάδας που ασχολείται µε την 
    εκπόνηση της Μελέτης (Συντονιστής), ειδικό επιστήµονα αναλόγου 
    εµπειρίας και εξειδίκευσης. 
 
      Ο Συντονιστής είναι και αντίκλητος του Μελετητή. 
 
      3. Η Μελέτη ΒΕΠΕ πρέπει να εξασφαλίζει για το τµήµα του έργου στο 
    οποίο αφορά: 
 
      (α) Τη δυνατότητα έκδοσης όλων των απαιτούµενων από τις κείµενες 
    διατάξεις αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή και λειτουργία των 
    Υποδοµών ΒΕΠΕ. 
 
      (β) Τη δυνατότητα σύνδεσης της ΒΕΠΕ µε τα δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
    Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω). 
 
      (γ) Την ικανοποίηση των Ε.Α. ΒΕΠΕ 
 
      4. Η Μελέτη ΒΕΠΕ κατ' ελάχιστο περιλαµβάνει: 
 
      (α) Πλήρεις υπολογισµούς για κάθε στοιχείο του 'Εργου, µε αναφορά 
    στους ακολουθούµενους κανονισµούς. 
 
      (β) Γενικά, ειδικά και λεπτοµερειακά σχέδια ώστε κάθε στοιχείο του 
    'Εργου να αποτυπώνεται επακριβώς καθ' όλη τη διαδικασία κατασκευής του. 
 
      (γ) Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές Εργασιών και Υλικών, οι 
    οποίες συµπληρώνουν τα Σχέδια και από τις οποίες προκύπτει η 
    ικανοποίηση των ΕΑ ΒΕΠΕ. Στις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές 
    περιγράφονται το µέγεθος, η ποιότητα, η µορφή, η γενική διάταξη και ο 



    τρόπος λειτουργίας των στοιχείων του 'Εργου ΒΕΠΕ και προσδιορίζονται οι 
    τεχνικές ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις. Για κάθε υλικό, 
    εργασία ή µηχάνηµα αναφέρονται οι προδιαγραφές κάθε άλλη απαιτούµενη 
    πιστοποίηση και ο τρόπος ελέγχου και δοκιµών των ενσωµατούµενων υλικών, 
    µηχανηµάτων ή συσκευών. 
 
      (δ) Περιγραφικό τιµολόγιο εργασιών 
 
      (ε) Περιγραφή του αντικειµένου και της µεθοδολογίας εκπαίδευσης του 
    προσωπικού στη λειτουργία και συντήρηση του 'Εργου ΒΕΠΕ καθώς και 
    περιγραφή των διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας. 
 
      (στ) Αναλυτικές Προµετρήσεις Ποσοτήτων Εργασιών. 
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      Αρθρο 13: 
 
      Εκχώρηση Μελέτης 
 
      1. Απαγορεύεται η εκχώρηση της εκπόνησης της Μελέτης ολικά ή µερικά 
    από το Μελετητή σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς προηγούµενη έγκριση του Φορέα 
    ΒΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Μελετητής, παραµένει αλληλεγγύως και εις 
    ολόκληρο υπεύθυνος µε τον εκδοχέα έναντι του Φορέα ΒΕΠΕ και τρίτων. Η 
    παραβίαση των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, συνεπάγεται την 
    έκπτωση του Μελετητή µε απόφαση του Φορέα ΒΕΠΕ. 
 
      2. Στο Μελετητή επιτρέπεται η συνεργασία µε ειδικούς υπεργολάβους για 
    τη µελέτη συγκεκριµένων εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο 
    υποψήφιος υπεργολάβος όσο και οι βασικοί όροι της σύµβασης 
    υπεργολαβίας, υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της Τ.Υ.Φ.Β.. 
 
      Ο Μελετητής παραµένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος για τα 
    τµήµατα της µελέτης που αναΘέτει υπεργολαβικά. Η Τ.Υ Φ.Β. µπορεί να 
    ζητήσει οποτεδήποτε αιτιολογηµένα, την αποµάκρυνση οποιουδήποτε 
    υπεργολάβου και ο Μελετητής υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή του. 
 
      3. Η σύµβαση υπεργολαβίας πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους 
    ακόλουθους βασικούς όρους: 
 
      - Τη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του υπεργολάβου όλων 
    των όρων των Ε.Α. Μελέτης ΒΕΠΕ 
 
      - Την ανάληψη αντίστοιχων ευθυνών µε εκείνες του Μελετητή για την 
    εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση του τµήµατος Μελέτης που του ανατίθεται 
    υπεργολαβικά. 
 
      - Την έκδοση από τον εκδοχέα υπέρ του Μελετητή εγγυητικής επιστολής 
    καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αµοιβής της σύµβασης υπεργολαβίας. 

 
      Εγγυήσεις                                         
 
      1. Για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μελετητή από τη 
    σύµβαση ανάθεσης Μελέτης, ο τελευταίος εκδίδει µέχρι την υπογραφή της 
    σύµβασης της Μελέτης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπέρ του Φορέα 
    ΒΕΠΕ. Η εγγυητική επιστολή, ύψους 10% της εκτιµώµενης αµοιβής δύναται 
    να εκδίδεται από Τo ΤΣΜΕ∆Ε είτε από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην 
    Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε,Ε. Σε κάθε αύξηση του 
    αντικειµένου της σύµβασης Μελέτης εκδίδεται αντίστοιχη συµπληρωµατική 
    εγγύηση. Η εγγυητική επιστολή, σε περίπτωση µη προσήκουσας εκπλήρωσης 



    των υποχρεώσεων του Μελετητή, θα καταπίπτει σε "πρώτη ζήτηση" και εντός 
    πέντε (5) ηµερών , χωρίς όρους ή αιρέσεις και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο 
    εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν οποιαδήποτε ένσταση. Η εγγυητικές 
    επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται µετά την έγκριση του Τελικού 
    Λογαριασµού της Μελέτης. 
 
      2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις 
    κρατήσεις εγγύησης που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον Μελετητή. Οι 
    κρατήσεις εγγύησης ορίζονται σε 5% επί του ποσού κάθε πιστοποίησης και 
    µπορεί ν' αντικαθίστανται κατ' επιλογήν του Μελετητή µε ισόποσες 
    εγγυητικές επιστολές. Το συνολικό ποσόν από τις κρατήσεις εγγύησης 
    επιστρέφεται µε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
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      Αρθρο 16: 
 
      Αµοιβές - Πληρωµές       
 
      1. Ο προσδιορισµός της αµοιβής για την εκπόνηση κάθε Μελέτης ΒΕΠΕ 
    γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 696/74, όπως τροποποιήθηκε, 
    συµπληρώθηκε και εκάστοτε ισχύει, "Περί αµοιβών µηχανικών και των 
    σχετικών προδιαγραφών µελετών", και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται 
    αµοιβή για οποιαδήποτε µελέτη, αυτή συµφωνείται µεταξύ Φορέα ΒΕΠΕ και 
    Μελετητή. 
 
      2. Στο Μελετητή, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως ποσοστού 20% 
    επί της αµοιβής της Μελέτης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η 
    απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά σε κάθε πληρωµή προς το 
    Μελετητή και σε ποσοστό που συµφωνείται από τα µέρη. Αντίστοιχα 
    αποδεσµεύεται σταδιακά και η εγγυητική επιστολή. 
 
      3. Για την πραγµατοποίηση οιασδήποτε πληρωµής προς τον Μελετητή 
    συντάσσεται από αυτόν λογαριασµός ο οποίος συνοδεύεται κατ' ελάχιστον 
    από τα ακόλουθα έγγραφα που κάθε φορά υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα: 
 
      (α) Νόµιµα παραστατικά (τιµολόγιο κλπ) 
 
      (β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
 
      (γ) 'ΕκΘεση τήρησης των προθεσµιών εκπόνησης της Μελέτης 
 
      Ο λογαριασµός αφού εγκριθεί από τη Τ.Υ.Φ.Β. αποτελούν την πιστοποίηση 
    για την πληρωµή του Μελετητή. 
 
      4. Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ο Μελετητής 
    υποβάλλει αντίστοιχα τελικό Λογαριασµό µε τον οποίο γίνεται εκκαθάριση 
    κάθε οικονοµικής εκκρεµότητας των συµβαλλοµένων. Μετά την εξόφληση του 
    λογαριασµού αυτού, ο Μελετητής δεν διατηρεί πλέον άλλες αξιώσεις από τη 
    Σύµβαση Μελέτης. 
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      Αρθρο 17: 
 
 
                             Αρθρο 17. 
                 Περάτωση - Παραλαβή Μελετών ΒΕΠΕ          



 
      1. Για τη διαδικασία των εγκρίσεων των Σταδίων Μελέτης ΒΕΠΕ και τη 
    διενέργεια των παραλαβών κάθε Μελέτης. ο Φορέας ΒΕΠΕ ορίζει Επιτροπή 
    Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Η Επιτροπή είναι τριµελής και σε 
    αυτή συµµετέχουν δύο προτεινόµενοι εκπρόσωποι από την Επιβλέπουσα Αρχή 
    και ένας από το Φορέα ΒΕΠΕ. 
 
      2. Με την ολοκλήρωση κάθε Σταδίου Μελέτης, ο Μελετητής υποβάλλει τα 
    παραδοτέα του σταδίου αυτού στη Τ.Υ.Φ.Β. για έλεγχο. Η Τ.Υ.Φ.Β. είτε 
    προωθεί τα υποβληθέντα στοιχεία της Μελέτης στην Επιτροπή Προσωρινής 
    και Οριστικής Παραλαβής για την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης 
    Περάτωσης, είτε κοινοποιεί στο Μελετητή τυχόν παρατηρήσεις για 
    συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Μελέτης. Η Επιτροπή αντίστοιχα είτε 
    εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης του Σταδίου Μελέτης, είτε κοινοποιεί στο 
    Μελετητή τυχόν παρατηρήσεις για συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της 
    Μελέτης. Ο Μελετητής συµπληρώνει ή τροποποιεί τη Μελέτη σύµφωνα µε τις 
    παρατηρήσεις της Τ.Υ Φ.Β. ή της Επιτροπής αντίστοιχα και την 
    επανυποβάλει. 
 
      3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαµβάνει τη Μελέτη ποιοτικά 
    και ποσοτικά. Η Επιτροπή ελέγχει οπωσδήποτε εάν τα επιµέρους στοιχεία 
    της παραλαµβανοµένης Μελέτης ανταποκρίνονται προς το περιεχόµενο των 
    ΕΑ Μελέτης ΒΕΠΕ. 
 
      4. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης 
    του τελευταίου σταδίου κάθε Μελέτης και µετά από σχετικό αίτηµα του 
    Μελετητή, η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής αρχίζει τη διαδικασία για την 
    Προσωρινή Παραλαβή της. 
 
      5. Για την Προσωρινή Παραλαβή συντάσσεται "Πρωτόκολλο Προσωρινής 
    Παραλαβής" που υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, και από το 
    Μελετητή. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλείται να παραστεί ο 
    Μελετητής. 
 
      6. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή 
    ελαττωµάτων στη Μελέτη ΒΕΠΕ δύναται να διακόψει την Προσωρινή Παραλαβή 
    της Μελέτης έως ότου ο Μελετητής αποκαταστήσει τις ελλείψεις ή τα 
    ελαττώµατα, αναγράφοντας τις παρατηρήσεις της σε σχετικό πρακτικό το 
    οποίο του κοινοποιεί. 
 
      7. Η Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει το Μελετητή οιωνδήποτε ευθυνών 
    του που απορρέουν από τη σύµβαση και τις Ε.Α. Μελέτης ΒΕΠΕ, ούτε 
    αποστερεί από το Φορέα ΒΕΠΕ το δικαίωµα να αξιώσει επανόρθωση χωρίς 
    πρόσθετη πληρωµή οποιουδήποτε στοιχείου ή τµήµατος της Μελέτης που 
    µπορεί να αποδειχθεί ότι έχει ελλείψεις ή ελαττώµατα έως την Οριστική 
    Παραλαβή της Μελέτης. 
 
      8. Μετά την παρέλευση εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την Προσωρινή 
    Παραλαβή της Μελέτης ή δεκαπέντε ηµερών από την Προσωρινή Παραλαβή των 
    'Εργων ΒΕΠΕ τα οποία αφορά - όποιο από τα δύο χρονικά σηµεία επέλθει 
    νωρίτερα - αρχίζει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής για την οποία 
    εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες της Προσωρινής Παραλαβής, ύστερα 
    από σχετική αίτηση του Μελετητή. 
 
      9. Η Οριστική Παραλαβή προβλέπεται να διενεργηθεί, καταρχήν, µέσα σε 
    έξι (6) µήνες από την παραπάνω ηµεροµηνία. Εάν η Προσωρινή Παραλαβή δεν 
    έχει διενεργηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Οριστική Παραλαβή, 
    διενεργείται ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τότε 
    ακολουθείται όλη η διαδικασία τόσο της Προσωρινής όσο και της Οριστικής 
    Παραλαβής. Αν η παραλαβή δε διενεργηθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, 
    συντελείται αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον 
    Μελετητή σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 
 
      10. Κατά την Οριστική Παραλαβή η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει και 



    πιστοποιεί εάν ο Μελετητής εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, 
    και αποφαίνεται ειδικά και αιτιολογηµένα επί αυτού στο σχετικό 
    Πρωτόκολλο. 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
 
 
                   Συµβάσεις και εκτέλεση 'Εργων ΒΕΠΕ 
 
                              Αρθρο 18: 
                         Ανάθεση 'Εργων ΒΕΠΕ                 
 
      1. Ο Φορέας ΒΕΠΕ υποχρεούται να εκτελέσει όλα τα απαιτούµενα έργα για 
    την υλοποίηση της Επένδυσης. Για το σκοπό αυτό αναθέτει σε Εργολήπτες 
    την εκτέλεσή τους και µέσω της Τ.Υ Φ.Β. παρακολουθεί, ελέγχει την όλη 
    διαδικασία για την εµπρόθεσµη και άρτια ολοκλήρωσή τους. 
 
      2. Η ανάθεση των έργων ΒΕΠΕ γίνεται από το Φορέα ΒΕΠΕ, σε τεχνικές 
    εταιρίες κάθε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 
    εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης αντίστοιχου ύψους δηµοσίων 
    έργων της αυτής κατηγορίας. Εταιρίες που δύνανται να αναλαµβάνουν 
    δηµόσια έργα µεγαλύτερου προϋπολογισµού από τα συγκεκριµένα έργα, 
    δύνανται επίσης να είναι ανάδοχοι εκτέλεσης των έργων αυτών , 
    ανεξαρτήτως προϋπολογισµού τους.  
 
      Η επιλογή και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων ικανότητας του 
    κάθε Εργολήπτη αιτιολογείται και πιστοποιείται στην 'Εκθεση Προσόντων 
    του Εργολήπτη και Τεκµηρίωσης της Επιλογής του, η οποία συντάσσεται από 
    το Φορέα ΒΕΠΕ και κοινοποιείται στην Επιβλέπουσα Αρχή. 
 
      3. Σε nερίπτωση που τα υπό ανάθεση έργα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
    του Π.∆. 23/93 ή της οδηγίας 93/37/Ε.Ε., για την ανάθεσή τους ο Φορέας 
    ΒΕΠΕ µεριµνά για την εφαρµογή των εκεί προβλεπόµενων διαδικασιών. Στην 
    nερίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η έγκριση από το Γενικό Γραµµατέα 
    Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης: 
 
      - για τη νοµιµότητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, και 
 
      - για το αποτέλεσµα αυτής. 
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                              Αρθρο 19: 
                  Υποχρεώσεις των Αναδόχων (Εργοληπτών)              
 
      1. Ο ανάδοχος 'Εργου ΒΕΠΕ (Εργολήπτης) κατασκευάζει το έργο σύµφωνα 
    µε τις Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ, για την υλοποίηση των οποίων είναι 
    υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις έγγραφες εντολές της Τ.Υ Φ.Β.. Σε 
    nερίπτωση µη συµµόρφωσής του προς αυτές, η Τ.Υ Φ.Β. δικαιούται να λάβει 
    οποιοδήποτε µέτρο για την συνέχιση των εργασιών, µε δαπάνη του 
    Εργολήπτη. 
 
      2. Ο κίνδυνος του έργου ανήκει στον Εργολήπτη µέχρι την οριστική 
    παραλαβή. Ο τελευταίος ευθύνεται για κάθε ζηµία στο έργο εκτός από 
    εκείνες που προκαλούνται από αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα ΒΕΠΕ ή 



    τρίτων ή από γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως π.χ. 
    γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Εργολήmης οφείλει να µεριµνά µε δαπάνες του 
    για την ασφάλεια, τη συντήρηση και άριστη λειτουργία του εργοταξίου και 
    να επιτρέπει την είσοδο µόνο µε άδεια, που χορηγείται µε συµφωνία της 
    Τ.Υ.Φ.Β., σε όσους εργάζονται σε αυτό ή έχουν αρµοδιότητα να το 
    επισκέπτονται. 
 
      3. Ο Εργολήπτης ορίζει επικεφαλής του εργοταξίου (Εργοταξιάρχη), 
    Μηχανικό ανάλογης εµπειρίας και εξειδίκευσης στην εκτέλεση των 
    συγκεκριµένων 'Εργων. Ο Εργοταξιάρχης εγκρίνεται από τη Τ.Υ.Φ.Β. µε την 
    υπογραφή της Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ, η οποία πάντοτε δικαιούται µε 
    αιτιολογηµένη της πρόταση να ζητήσει την αντικατάστασή του. Ο 
    Εργοταξιάρχης εκπροσωπεί τον Εργολήπτη έναντι του Φορέα ΒΕΠΕ και κάθε 
    τρίτου και είναι Αντίκλητος του Εργολήπτη για τις ανάγκες εκτέλεσης του 
    'Εργου. 
 
      4. Ο Εργολήπτης οφείλει να µεριµνά για την αυστηρή τήρηση όλων των 
    σχετικών διατάξεων µε την ασφάλεια και υγιεινή του εργοταξίου και να 
    διατηρεί τις απαιτούµενες σχετικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που ο 
    Εργολήπτης καλείται από οποιαδήποτε Αρχή να προβεί σε ενέργεια σχετική 
    µε το 'Εργο ΒΕΠΕ, θα πρέπει εντός πέντε (5) ηµερών να ενηµερώνει το 
    Φορέα ΒΕΠΕ και την Επιβλέπουσα Αρχή. 
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      Αρθρο 20: 
 
      Εκχώρηση του 'Εργου - Υπεργολαβίες   
 
      1. Η υποκατάσταση του Εργολήπτη σε µέρος ή στο σύνολο του 'Εργου 
    (εκχώρηση του 'Εργου) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια 
    του Φορέα ΒΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση ο Εργολήπτης ευθύνεται αλληλεγγύως 
    και εις ολόκληρο µε τον υποκατάστατο για όλες τις υποχρεώσεις από την 
    κατασκευή του 'Εργου. Τυχόν παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιφέρει 
    την αυτοδίκαιη έκπτωση του Εργολήπτη. Οµοίως, χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
    άδεια της Τ.Υ Φ.Β. απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού 
    ανταλλάγµατος σε τρίτους. 
 
      2. ∆ε συνιστά υποκατάσταση η ανάθεση σε ειδικούς επιµέρους 
    Υπεργολάβους της εκτέλεσης τµηµάτων του 'Εργου, που προβλέπονται ρητά 
    στη Σύµβαση 'Εργου ΒΕΠΕ, µετά από προηγούµενη έγκριση της Τ.Υ.Φ.Β. εις 
    ότι αφορά στους βασικούς όρους της σύµβασης Υπεργολαβίας που συνάπτεται 
    µεταξύ του Αναδόχου της Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ και του Υπεργολάβου, αλλά 
    και στο πρόσωπο του Υπεργολάβου. Η  Τ.Υ.Φ.Β. δικαιούται να ζητά την 
    αποµάκρυνση οποιουδήποτε Υπεργολάβου, τον οποίο κρίνει αιτιολογηµένα 
    ακατάλληλο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
      3. Η σύµβαση Υπεργολαβίας πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους 
    ακόλουθους βασικούς όρους: 
 
      (α) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Υπεργολάβο όλων των όρων των 
    Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ. 
 
      (β) Την ανάληψη ευθύνης και τη συνοµολόγηση αντίστοιχων ρητρών µε 
    εκείνες της Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ σχετικά µε τη διάρκεια εκτέλεσης των 
    εργασιών. 
 
      (γ) Την έκδοση από τον Υπεργολάβο υπέρ του Εργολήπτη, εγγυητικής 
    επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 10% του Εργολαβικού Ανταλλάγµατος της 
    Υπεργολαβικής Σύµβασης. 
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      Αρθρο 21 : 
 
      Χρονικός Προγραµµατισµός           
 
      1. Η διάρκεια εκτέλεσης των 'Εργων ΒΕΠΕ από τον Εργολήπτη δεν µπορεί 
    σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τη συνολική και τις τµηµατικές 
    χρονικές υποχρεώσεις του Φορέα ΒΕΠΕ. Ο Εργολήπτης δικαιούται παράταση 
    προθεσµιών µόνο για καθυστερήσεις, που οφείλονται στην αποκλειστική 
    υπαιτιότητα του Φορέα ΒΕΠΕ ή σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να 
    προβλεφθούν, όπως π.χ. γεγονότα ανωτέρας βίας. Εάν σε τέτοιες 
    περιπτώσεις δεν χορηγηθεί παράταση, ο Εργολήπτης επιταχύνει τις 
    εργασίες µε τυχόν επιφύλαξη των δικαιωµάτων του για πρόσθετη αµοιβή. 
 
      2. Ο Εργολήπτης τηρεί τόσο τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης του 'Εργου 
    , όσο και τις τµηµατικές προθεσµίες που εµφαίνονται στο Ειδικό 
    ∆ιάγραµµα Προθεσµιών 'Εργου, που συντάσσεται από τον Εργολήπτη, 
    εγκρίνεται από τη Τ.Υ Φ.Β. και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης 
    'Εργου ΒΕΠΕ. Στο Ειδικό ∆ιάγραµµα Προθεσµιών προβλέπονται τα χρονικά 
    όρια για την περάτωση των εργασιών, την εκτέλεση δοκιµών, την προθεσµία 
    εκπαίδευσης του προσωπικού και την προθεσµία δοκιµαστικής λειτουργίας 
    και συντήρησης. Το ∆ιάγραµµα συντάσσεται µε οποιαδήποτε επιστηµονικά 
    αποδεκτή µέθοδο και απεικονίζεται σε γραµµικό διάγραµµα (GANT). 
 
      3. Ο Εργολήπτης, αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ 
    και αφού λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προηγούµενες 
    παραγράφους και τις Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ, συντάσσει Αναλυτικό Πρόγραµµα 
    Πραγµατοποίησης του 'Εργου στο οποίο αποτυπώνεται η ροή εκτέλεσης των 
    επιµέρους εργασιών ώστε αυτές να ολοκληρώνονται στα διαστήµατα που 
    προβλέπονται στο Ειδικό ∆ιάγραµµα Προθεσµιών. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
    υποβάλλεται στη Τ.Υ.Φ.Β. και από αυτή στην Επιβλέπουσα Αρχή. Τo 
    Αναλυτικό Πρόγραµµα συντάσσεται µε οποιαδήποτε επιστηµονικά αποδεκτή 
    µέθοδο και παρουσιάζεται κατάλληλα σε γραµµικό διάγραµµα (GANT). 
 
      4. Η πρόοδος του 'Εργου καταγράφεται καθηµερινά στο Ηµερολόγιο του 
    'Εργου που υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τη Τ.Υ.Φ.Β.. 
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      Αρθρο 22:  
 
      Εξοπλισµός      
 
      1. Ο Εργολήπτης υποχρεούται να χρησιµοποιεί άριστης ποιότητας υλικά 
    και µηχανήµατα που απαιτούνται για την εκτέλεση του 'Εργου, τα οποία 
    ανταποκρίνονται στις Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ. 
 
      2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Εργολήπτης προβαίνει σε όλες τις 
    απαιτούµενες από τους σχετικούς Κανονισµούς, Πρότυπα, Οδηγίες και 
    Τεχνικές Προδιαγραφές, που προδιαγράφονται στις Ε.Α. 'Εργου Β.Ε.Π.Ε., 
    δοκιµές και ελέγχους των υλικών, και µηχανηµάτων για την ενσωµάτωσή 
    τους στο έργο. Η διενέργεια των ελέγχων και η καλή λειτουργία του 
    εξοπλισµού, παραµένει αποκλειστική ευθύνη του. 
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      Αρθρο 23: 
 
      Εγγυήσεις        
 
      1. Για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εργολήπτη από τη 
    Σύµβαση 'Εργου ΒΕΠΕ, ο τελευταίος εκδίδει µέχρι την υπογραφή της 
    Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ, από Τo ΤΣΜΕ∆Ε είτε από Τράπεζα που λειτουργεί 
    νόµιµα (πην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε., εγγυητικών 
    επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Φορέα ΒΕΠΕ. Η εγγυητική επιστολή θα 
    είναι ύψους 10% του Εργολαβικού Ανταλλάγµατος. Για κάθε ενδεχόµενη 
    αύξηση του αντικειµένου της Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ Θα εκδίδεται 
    αντίστοιχη συµπληρωµατική εγγύηση. Η εγγυητική επιστολή, σε περίπτωση 
    µη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εργολήπτη, θα καταπίπτει 
    σε "πρώτη ζήτηση" και εντός πέντε (5) ηµερών , χωρίς όρους ή αιρέσεις 
    και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν 
    οποιαδήποτε ένσταση. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
    επιστρέφονται µετά την έγκριση του Τελικού Λογαριασµού του 'Εργου. 
 
      2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις 
    κρατήσεις εγγύησης που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον Εργολήπτη. Οι 
    κρατήσεις εγγύησης ορίζονται σε 5% επί του ποσού κάθε πιστοποίησης και 
    αντικαθίστανται, κατ' επιλογήν του Εργολήπτη, µε ισόποσες εγγυητικές 
    επιστολές. Το συνολικό ποσόν από τις κρατήσεις εγγύησης επιστρέφεται 
    µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
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      Αρθρο 24: 
 
      Εργολαβικό Αντάλλαγµα - Πληρωµές   
 
      1. Το Εργολαβικό Αντάλλαγµα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του 
    Εργολήπτη για την εκτέλεση του έργου, την πλήρη αποπεράτωση, τη 
    λειτουργία του και την οριστική παραλαβή του. 
 
      2. Στον Εργολήπτη δύναται να χορηγείται έντοκα προκαταβολή ύψους 
    µέχρι 15% του Εργολαβικού Ανταλλάγµατος για πρώτα έξοδα εγκατάστασης 
    και παραγγελία υλικών και µηχανηµάτων έναντι ισόποσης εγγυητικής 
    επιστολής. Το ποσοστό των επιτοκίων είναι το εκάστοτε ισχύον για την 
    χορήγηση προκαταβολής δηµοσίων έργων. Η απόσβεση της προκαταβολής και η 
    αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής γίνονται τµηµατικά σε κάθε 
    πιστοποίηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση 'Εργου ΒΕΠΕ, Η 
    προκαταβολή δεν δύναται να διατεθεί για δαπάνες διάφορες από τις 
    προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο. 
 
      3. Για την πραγµατοποίηση οιασδήποτε πληρωµής προς τον Εργολήπτη 
    συντάσσεται από αυτόν λογαριασµός σε χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα 
    του διµήνου και όχι µικρότερα του µηνός, ο οποίος συνοδεύεται κατ' 
    ελάχιστον από τα ακόλουθα έγγραφα που υποβάλλει στη Τ.Υ.Φ.Β.: 
 
      (α) Νόµιµα παραστατικά 
 
      (β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
 
      (γ) 'Εκθεση τήρησης των προθεσµιών εκτέλεσης του 'Εργου 
 
      (δ) ∆ελτία ποιοτικού ελέγχου και δοκιµότητας των εξοπλισµών και 
    υλικών που πιστοποιούνται στο λογαριασµό. 
 



      Οι λογαριασµοί είναι πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και αφού εγκριθούν από 
    τη Τ.Υ Φ.Β. αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωµή του Εργολήπτη 
    για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί. 
 
      4. Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ο Εργολήπτης 
    υποβάλλει Τελικό Λογαριασµό µε τον οποίο γίνεται εκκαθάριση κάθε 
    οικονοµικής εκκρεµότητας των συµβαλλοµένων. Μετά την εξόφληση του 
    λογαριασµού αυτού, ο κατασκευαστής δεν διατηρεί πλέον άλλες αξιώσεις 
    από τη Σύµβαση 'Εργου ΒΕΠΕ, εκτός από τις τυχόν εκκρεµείς. 
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      Αρθρο 25: 
 
      Συντήρηση - ∆οκιµαστική Λειτουργία                    
 
      1. Η περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης αρχίζει από την 
    ηµεροµηνία έκδοσης από την Τ.Υ Φ.Β. της Βεβαίωσης Περάτωσης των 
    Εργασιών του 'Εργου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του παρόντος, και 
    διαρκεί τουλάχιστον είκοσι (20) µήνες. Η ακριβής διάρκεια ορίζεται στη 
    Σύµβαση 'Εργου ΒΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Εργολήπτης 
    επιθεωρεί ανελλιπώς όλα τα στοιχεία του έργου (εγκαταστάσεις, 
    µηχανήµατα, οικοδοµικές κατασκευές) και προβαίνει σε όλους τους 
    απαιτούµενους ελέγχους και δοκιµές µέχρι την εξασφάλιση της οµαλής 
    λειτουργίας του. Εφόσον παρουσιαστούν ελλείψεις ή ελαττώµατα, ο 
    Εργολήπτης τα αποκαθιστά µε δικές του δαπάνες, εφόσον από την Τ.Υ.Φ.Β. 
    διαπιστωθεί ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση του Φορέα ΒΕΠΕ ή τρίτων. 
 
      2. Ο Εργολήπτης στο ίδιο διάστηµα εκπαιδεύει µε δικές του δαπάνες το 
    προσωπικό του Φορέα ΒΕΠΕ σχετικά µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 
    ασφάλεια του 'Εργου και χορηγεί, µέσω της Τ.Υ Φ.Β., στο Φορέα ΒΕΠΕ όλα 
    τα απαιτούµενα προς τούτο στοιχεία µε τις οδηγίες λειτουργίας για 
    κάθε µηχάνηµα ή εγκατάσταση. 
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      Αρθρο 26: 
 
      Περάτωση - Προσωρινή Παραλαβή         
 
      Με το πέρας των συµβατικών προθεσµιών ή την ενωρίτερη αποπεράτωση των 
    εργασιών του 'Εργου ΒΕΠΕ, ο Εργολήmης υποβάλλει στη Τ.Υ.Φ.Β. αίτηση για 
    την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα 
    προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του παρόντος στοιχεία του Αρχείου 'Εργου 
    ΒΕΠΕ. Μετά την αίτηση η Τ.Υ Φ.Β. προβαίνει: 
 
      (α) είτε στην έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών αναφέροντας 
    ταυτόχρονα πιθανές επουσιώδεις ελλείψεις του 'Εργου ΒΕΠΕ ή των 
    υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία αυτού 
    και δεν δηµιουργούν εµπόδια για την έναρξη της περιόδου ∆οκιµαστικής 
    Λειτουργίας και Συντήρησης του 'Εργου, τις οποίες ο Εργολήπτης είναι 
    υποχρεωµένος να αποκαταστήσει µέχρι την έναρξη της διαδικασίας 
    Προσωρινής Παραλαβής του 'Εργου, 
 
      (β) είτε στην έγγραφη γνωστοποίηση στον Εργολήπτη των λόγων για τους 
    οποίους δεν είναι δυνατή η έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης. Στην περίπτωση 
    αυτή ο Εργολήπτης πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του 'Εργου ΒΕΠΕ 
    και να αποκαταστήσει τις ελλείψεις ώστε να µπορεί να επανέλθει µε νέα 



    αίτηση για την χορήγησή της. 
 
      2. Κατόπιν αιτήσεως του Εργολήπτη, γνώµης της Τ.Υ Φ.Β. επί της 
    αιτήσεως και εγκρίσεως του Φορέα ΒΕΠΕ είναι δυνατόν να εξαιρεθούν 
    επιµέρους χωροι του 'Εργου ΒΕΠΕ από τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, 
    προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως χώροι του εργοταξίου µέχρι την 
    περάτωση των υπολοίπων εργασιών. 
 
      3. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης, ο Φορέας ΒΕΠΕ έχει το 
    δικαίωµα να διενεργήσει Παραλαβή για χρήση λαµβάνοντας υπόψη τους 
    κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση κατά την περίοδο ∆οκιµαστικής 
    Λειτουργίας - Συντήρησης. Για την παραλαβή για χρήση συντάσσεται 
    σχετικό πρωτόκολλο. Ο Φορέας ΒΕΠΕ οφείλει να χρησιµοποιεί το 'Εργο ΒΕΠΕ 
    κατά τρόπο που δεν παρεµποδίζει τη συντήρηση και τις ενδεχόµενες 
    εργασίες που εκτελεί ο Εργολήπτης την περίοδο αυτή. 
 
      4. Μετά από: 
 
      (α) την έκδοση της Βεβαίωσης περάτωσης των Εργασιών του 'Εργου ΒΕΠΕ 
 
      (β) την ολοκλήρωση όλων των δοκιµών σε οριακές συνθήκες των 
    κατασκευών, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων του έργου που προβλέπονται 
    στις Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ 
 
      (γ) την υποβολή της Τελικής Επιµέτρησης των εργασιών από τον 
    Εργολήπτη στη Τ.Υ Φ.Β. που πραγµατοποιείται εντός διµήνου από την ηµέρα 
    έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών , 
 
      ο Εργολήπτης δύναται να υποβάλει στη Τ.Υ.Φ.Β. αίτηση Προσωρινής 
    Παραλαβής του 'Εργου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα 
    προβλεπόµενα, στο άρθρο 27 του παρόντος, στοιχεία του Αρχείου 'Εργου 
    ΒΕΠΕ. Η Τ.Υ.Φ.Β. διαβιβάζει την Αίτηση και τα στοιχεία Αρχείου 'Εργου 
    ΒΕΠΕ στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του 'Εργου ΒΕΠΕ. 
 
      5. Για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής ο Φορέας ΒΕΠΕ ορίζει 
    για κάθε έργο ΒΕΠΕ την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
    αµέσως µετά την υποβολή εκ µέρους του Κατασκευαστή της αίτησης για τη 
    χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης µέρους ή του συνόλου των εργασιών του 
    'Εργου. Η Επιτροπή είναι τριµελής, είναι η ίδια είτε πρόκειται για την 
    παραλαβή µέρους είτε πρόκειται για την παραλαβή του συνόλου των 
    εργασιών του έργου, και σε αυτή συµµετέχουν δύο προτεινόµενοι 
    εκπρόσωποι από την Επιβλέπουσα Αρχή και ένας από το Φορέα ΒΕΠΕ. 
 
      6. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαµβάνει το 'Εργο ποσοτικά και 
    ποιοτικά. Ειδικότερα, ελέγχει οπωσδήποτε εάν τα επί µέρους τµήµατα του 
    παραλαµβανόµενου 'Εργου ΒΕΠΕ ανταποκρίνονται ποσοτικά και ποιοτικά προς 
    το περιεχόµενο των Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ. 
 
      7. Για την ολοκλήρωση της Προσωρινής Παραλαβής συντάσσεται 
    "Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής" που υπογράφεται από όλα τα µέλη της 
    Επιτροπής, από την Τ.Υ.Φ.Β. και από τον Εργολήπτη που παραδίδει το 
    'Εργο ΒΕΠΕ. Στην Παραλαβή καλείται να παραστεί ο Εργολήπτης. Η Παραλαβή 
    γίνεται και χωρίς την παρουσία του Εργολήπτη, εφόσον αυτός κληΘεί να 
    παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ή στην περίπτωση που ο 
    Εργολήπτης αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το 
    Πρωτόκολλο. 
 
      8. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή 
    ελαττωµάτων στο 'Εργο ΒΕΠΕ ή στα στοιχεία του Αρχείου 'Εργου ΒΕΠΕ που 
    υπέβαλε ο Εργολήπτης µε την Αίτησή του, δύναται να διακόψει την 
    Προσωρινή Παραλαβή του 'Εργου έως ότου ο Εργολήπτης αποκαταστήσει εντός 
    τακτής προθεσµίας τις κακοτεχνίες, αναγράφοντας τις παρατηρήσεις της σε 
    σχετικό πρακτικό διακοπής της παραλαβής το οποίο του κοινοποιεί. 
    Επίσης, η Επιτροπή δικαιούται να ενεργήσει όποιες πρόσθετες 



    εργοταξιακές και εργαστηριακές δοκιµές κρίνει απαραίτητες για τον 
    ποιοτικό έλεγχο του 'Εργου µε µέριµνα και δαπάνη του Εργολήπτη. 
 
      9. Εάν ο Εργολήπτης υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφυλάξεις ή το 
    Πρωτόκολλο κοινοποιηθεί σε αυτόν νοµίµως σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχει 
    δικαίωµα να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
    δέκα ηµερολογιακών ηµερών από τη µε επιφύλαξη υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
    ή, εάν αρνηθεί να υπογράψει τούτο, από την ηµεροµηνία που διαπιστωθεί 
    ότι το παρέλαβε. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχθηκε το 
    Πρωτόκολλο ανεπιφύλακτα. 
 
      10. Η Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Εργολήπτη οιωνδήποτε 
    ευθυνών του που απορρέουν από τη σύµβαση και από τις Ε.Α. 'Εργου ΒΕΠΕ, 
    ούτε αποστερεί το Φορέα ΒΕΠΕ το δικαίωµα να αξιώσει επανόρθωση, χωρίς 
    πρόσΘετη πληρωµή, οποιασδήποτε εργασίας που µπορεί να παρουσιασθεί ως 
    ελαττωµατική ή ελλιπής µετά την Προσωρινή Παραλαβή από την Επιτροπή. Το 
    Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συντάσσεται σε πέντε αντίτυπα λαµβάνει 
    δε, ένα από τα πρωτότυπα ο Εργολήπτης και τα λοιπά τέσσερα υποβάλλονται 
    στο Φορέα ΒΕΠΕ. 
 
      11. Μετά τη συντέλεση της προσωρινής παραλαβής του συνόλου των έργων 
    ΒΕΠΕ, η επιβλέπουσα αρχή κοινοποιεί σχετική ειδοποίηση και πρόσκληση 
    στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειµένου να 
    διενεργηθεί η, προβλεπόµενη από το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2545/97 , 
    αυτοψία και να εκδοΘεί η απόφαση διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων 
    υποδοµής και η δυνατότητα λειτουργίας της ΒΕΠΕ. 
 
      Την πρόσκληση συνοδεύει απαραιτήτως και ειδική έκθεση που συντάσσει η 
    Επιβλέπουσα Αρχή µε τη συνδροµή της Τ.Υ.Φ.Β., όπου τεκµηριώνεται 
    αναλυτικά η ολοκλήρωση του αντικειµένου του έργου και τυχόν προβλήµατα 
    που ακόµα υφίστανται. 
 
      12. Οι παραπάνω διαδικασίες µπορεί να έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις 
    περιπτώσεις Προσωρινής Παραλαβής τµηµάτων του 'Εργου ΒΕΠΕ που 
    περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή λειτουργία και χρήση, εάν το 
    προβλέπει η Σύµβαση 'Εργου ΒΕΠΕ. 
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      Αρθρο 27. 
 
      Οριστική Παραλαβή           
 
      1. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και 
    συντήρησης του 'Εργου ΒΕΠΕ, αρχίζει η διαδικασία της Οριστικής 
    Παραλαβής για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την 
    Προσωρινή Παραλαβή. Προς τούτο απαιτείται σχετική αίτηση του Εργολήπτη 
    προς την Τ.Υ.Φ.Β. η οποία συνοδεύεται από στοιχεία του Αρχείου 'Εργου 
    ΒΕΠΕ όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Η Τ.Υ Φ.Β. διαβιβάζει 
    την αίτηση και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην αρµόδια επιτροπή. 
 
      2. Η Οριστική Παραλαβή προβλέπεται να διενεργηθεί, καταρχήν, µέσα σε 
    έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας 
    και συντήρησης. Εάν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί ή δεν 
    έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Οριστική Παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα 
    Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τότε ακολουθείται όλη η διαδικασία 
    τόσο της Προσωρινής όσο και της Οριστικής Παραλαβής. Αν η παραλαβή δεν 
    διενεργηθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, συντελείται αυτοδίκαια 
    τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής αίτησης 
    για τη διενέργειά της, χωρίς ο Εργολήπτης να απαλλάσσεται από τις 
    υποχρεώσεις του αφορούν στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα µε 



    τους όρους της Σύµβασης 'Εργου ΒΕΠΕ. 
 
      3. Κατά την Οριστική Παραλαβή η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει και 
    πιστοποιεί εάν ο Εργολήπτης εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, 
    και αποφαίνεται ειδικά και αιτιολογηµένα επί αυτού στο σχετικό 
    Πρωτόκολλο. Επίσης, παραλαµβάνει οριστικά και όσες τυχόν εργασίες 
    έγιναν µε ειδικές έγγραφες εντολές της Τ.Υ.Φ.Β κατά την Περίοδο 
    ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης του 'Εργου, κατά το οποίο η 
    Σύµβαση παραµένει σε πλήρη λειτουργία. Οι εργασίες αυτές 
    παραλαµβάνονται οριστικώς , τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, µε ειδικό 
    Κεφάλαιο που περιλαµβάνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
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      Αρθρο 28: 
 
      Αρχείο 'Εργου ΒΕΠΕ         
 
      Το Αρχείο 'Εργου ΒΕΠΕ δηµιουργείται και τηρείται στην έδρα του Φορέα 
    ΒΕΠΕ, προκειµένου να παρέχει στοιχεία και οδηγίες για τη συντήρηση και 
    εξασφάλιση γενικά της εύρυθµης λειτουργίας της ΒΕΠΕ. Προς τούτο ο 
    Εργολήπτης µεριµνά και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, που απεικονίζουν 
    το 'Εργο όπως τούτο έχει κατασκευασθεί, τα οποία αποτελούν τα στοιχεία 
    του Αρχείου. Ειδικότερα, ο Εργολήπτης κάθε φορά παραδίδει στην 
    Τ.Υ.Φ.Β., σε τέσσερα (4) αντίγραφα τα παρακάτω στοιχεία ως ακολούθως: 
 
      1. Στοιχεία που υποβάλλονται µε την αίτηση για Βεβαίωση Περάτωσης 
    του 'Εργου : 
 
      - Φάκελος Μελετών 'Εργου ΒΕΠΕ "όπως κατασκευάσθηκε" που περιλαµβάνει 
    όλες τις Μελέτες βάσει των οποίων εκτελέστηκε το 'Εργο ΒΕΠΕ, στην 
    τελική τους µορφή µε τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις τους. 
 
      - Πίνακας Μηχανηµάτων που έχει εγκατασταθεί, ο οποίος περιλαµβάνει: 
 
      α) τον τύπο των µηχανηµάτων. 
 
      β) Πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού και λειτουργίας. 
 
      γ) Το έτος κατασκευής του µηχανήµατος 
 
      δ) Οδηγίες περιοδικής συντήρησης µε πίνακα ανταλλακτικών του 
    µηχανήµατος που απαιτούνται για χρονική περίοδο δύο ετών. 
 
      - 'Εκθεση που περιγράφει µε ακρίβεια και πληρότητα το 'Εργο ΒΕΠΕ, τα 
    τυχόν προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την κατασκευή και τον τρόπο που 
    αντιµετωπίσθηκαν. 
 
      - Το Ειδικό ∆ιάγραµµα Προθεσµιών του 'Εργου, σε όλες τις εγκεκριµένες 
    του µορφές. 
 
      - Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Πραγµατοποίησης του 'Εργου, σε όλες τις 
    εγκεκριµένες του µορφές. 
 
      - Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Πραγµατοποίησης του 'Εργου, όπως αυτό 
    κατασκευάστηκε από τον Εργολήπτη. 
 
      - 'Εκθεση στην οποία να συσχετίζεται ο πραγµατικός χρόνος Περάτωσης 
    των εργασιών κάθε Προθεσµίας µε εκείνον που προβλεπόταν στο αρχικά και 
    στο τυχόν τελικό εγκεκριµένο Ειδικό ∆ιάγραµµα Προθεσµιών. 
 



      - 'Εκθεση στην οποία να συσχετίζεται ο πραγµατικός χρόνος 
    πραγµατοποίησης των εργασιών µε εκείνον που προβλεπόταν στο αρχικά και 
    στο τυχόν τελικό εγκεκριµένο Πρόγραµµα. 
 
      - Τεύχος µε Φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις της κατασκευής του 
    'Εργου ΒΕΠΕ, αρχής γενοµένης από την υπάρχουσα κατάσταση προ της 
    έναρξης των εργασιών , κατάλληλα υποτιτλισµένες. 
 
      2. Στοιχεία που υποβάλλονται µετά την έκδοση της Βεβαίωσης 
    Περάτωσης του 'Εργου 
 
      - Η Βεβαίωση Περάτωσης του 'Εργου 
 
      3. Στοιχεία που υποβάλλονται µε την αίτηση για Προσωρινή Παραλαβήτου 
    'Εργου: 
 
      - Φάκελος που θα περιλαµβάνει τα Πρωτόκολλα Ελέγχων και ∆οκιµών του 
    συνόλου των υλικών , εργασιών κατασκευών, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων 
    που πραγµατοποιήθηκαν. 
 
      - Περιγραφή του Προγράµµατος Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φορέα 
    ΒΕΠΕ στη λειτουργία και συντήρηση του 'Εργου και των Εγκαταστάσεών του. 
 
      4. Στοιχεία που υποβάλλονται µετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου 
    Προσωρινής Παραλαβής του 'Εργου: 
 
      - Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του 'Εργου 
 
      5. Στοιχεία που υποβάλλονται µε την αίτηση για Οριστική Παραλαβή 
    του 'Εργου: 
 
      - Πλήρες Πρόγραµµα Συντήρησης του 'Εργου ΒΕΠΕ και των Εγκαταστάσεών 
    του 
 
      - Υπεύθυνη ∆ήλωση του Κατασκευαστή ότι εκπαίδευσε επαρκές Προσωπικό 
    του Φορέα ΒΕΠΕ σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, µε 
    ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού αυτού και ότι θεωρεί το Προσωπικό 
    αυτό ικανό να λειτουργήσει και συντηρήσει το 'Εργο ΒΕΠΕ και τις 
    εγκαταστάσεις του. 
 
      - Πλήρη τεχνικά έντυπα εγκατάστασης, συντήρησης και ανταλλακτικών 
    όλων των στοιχείων του 'Εργου, των µηχανηµάτων, συσκευών και λοιπού 
    εξοπλισµού. 
 
      - Πίνακας των προµηθευτών υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται 
    για τη συντήρηση και λειτουργία του 'Εργου µε πλήρη στοιχεία διεύθυνσης 
    αυτών. 
 
      - Πλήρης πίνακας των εγκατασταθέντων µηχανηµάτων και συσκευών µε τον 
    τύπο, την σειρά και τον γενικό και ειδικό αριθµό κατασκευής.  
 
      - Φάκελος Μελετών 'Εργου ΒΕΠΕ "ως τελικά κατασκευάσθηκε" 
    συµπληρωµένος και αναθεωρηµένος µε τις αλλαγές, προσθήκες, συµπληρώσεις 
    του 'Εργου που πραγµατοποιήθηκαν µετά τη Βεβαίωση Περάτωσης. 
 
      - Φάκελος που θα περιλαµβάνει τα Πρωτόκολλα Ελέγχων και ∆οκιµών , 
    οι οποίοι λόγω εποχιακών µεταβολών των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη 
    δυνατόν να γίνουν πριν την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώθηκαν στη 
    συνέχεια υπό πραγµατικές συνθήκες. " 
 
      6. Στοιχεία που υποβάλλονται µετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου 
    Οριστικής Παραλαβής του 'Εργου: 
 
      - Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του 'Εργου 



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
           
      Αρθρο 29 
 
      Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
    Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε τη 
    δηµοσίευση και εκτέλεσή του. 
 
                          Αθήνα, 13 Αυγούστου 1999 
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