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ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν.  Γεληθά - Αληηθείκελν εξγνιαβίαο. Πεξηγξαθή Δξγαζηώλ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο εξγνιαβίαο είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ. 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ κε ηε παξνύζα εξγνιαβία είλαη νη εξγαζίεο πνπ  αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε 
&  εκθαλίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα . 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν Νόκνη & δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο παξνύζεο εξγνιαβίαο ηζρύνπλ  
α) Ο Ν. 1418/84 γηα ηα δεκόζηα έξγα & ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ. 
β) Τν εθηειεζηηθό Π.Γ. 609/85 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ΔΓ2/01/26-ΦΝ294/27/86 απόθαζε  ΥΠΔΦΩΓΔ πεξί παξαηάζεσο 
πξνζεζκίαο γηα ηα απνθαηλόκελα όξγαλα όπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 76/85 & Π.Γ. 28/80. 
γ) Ο Ν. 3263/04 θαη όιεο νη ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη θαη απνθάζεηο. 
Γ) Οη εγθύθιηνη 36 θαη 38 /2005 ΥΠΔΦΩΓΔ ,ε 20/2006 ΥΠΔΦΩΓΔ, επίζεο νη 26 θαη 27/2012 ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΥΠΟΜΔΓΙ  
Τα ηζρύνληα ζπκπιεξώλνληαη κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο θαη ηα ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ην παξαπάλσ Π.Γ. θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν  ηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο . ηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ηα εμήο θαηά ζεηξά ηζρύνο: 

1. Τν ζπκθσλεηηθό. 
2. Η παξνύζα Γηαθήξπμε. 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Τν Τηκνιόγην Μειέηεο. 
5. Η Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ (Δ.Σ.Υ.). 
6. Οη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τερληθή Πεξηγξαθή (Τ.Π.).  
8. Ο Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνύλ ζηνλ αλάδνρν από ηελ ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνύλ από ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ή 

πξνθύςεη θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ.  
10. Τν Φξνλνδηάγξακκα/Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, όπσο απηό ηειηθά ζα εγθξηζεί από ηελ Υπεξεζία 

Τα παξαπάλσ πεξηέρνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηόπνο δηακνλήο ηνπ αλαδόρνπ & εθπξνζώπεζε ηνπ. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κεηά 30ήκεξν από ηνλ θαηά λόκν έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαιείηαη  ζε 
νξηζκέλν ηόπν & ρξόλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 
3263/04 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνύκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ηεο θεξύζζεηαη  έθπησηνο ρσξίο άιιε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 609/85. 
Δπίζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δειώζεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη ηελ αθξηβή 
δ/λζε ηνπ θαη λα νξίζεη αληίθιεην ηνπ ζηελ έδξα ηεο Γ/λνπζαο ππεξεζίαο πνπ είλαη απνδεθηόο από απηή όπσο νξίδεη ε παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 



  
  

ΑΡΘΡΟ 5ν  Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ. Ζκεξνιόγην ηνπ έξγνπ  

Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ηελ αθεηεξία όισλ ησλ πξνζεζκηώλ εθηόο αλ άιισο αλαγξάθεηαη ζηε 
ζύκβαζε. 
Ο Αλάδνρνο κε βάζεη ηελ νιηθή & ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε 
ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Γ/λνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ όπσο νξίδεη ην 
άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 609/85. 
Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηνπο αλαδόρνπο ησλ έξγσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα 
(Δκπεηξνηέρλεο ) & ηελ Γ/λνπζα ππεξεζία, ρνξεγεί έγθαηξα πίλαθεο εξγαζηώλ από ηνπο νπνίνπο ν πξώηνο θνηλνπνηείηαη θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο  ζύκβαζεο. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί εκεξνιόγην πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη θαζεκεξηλά όπσο νξίδεη ην άξζξν 33 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη 
ζα ππνγξάθεηαη από ηελ επίβιεςε θαη ηνλ αλάδνρν ζα πεξηέρνληαη δε ζ’ απηό όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. 609/85. 
Η ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ ζε δηάζηεκα αξαηόηεξν ηνπ πξνεγνπκέλνπ ή ε κε ηήξεζε ηνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Γ/λνπζα 
Υπεξεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν  Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ. 

α) Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κεηά από εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο λα ζπλνδεύεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ 
Γηεπζύλνπλ ή επηζεσξνύλ ηα έξγα θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε έιεγρν ή επηζεώξεζε ζηνλ ηόπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο 
άιινπο ηόπνπο παξαγσγήο. 
β) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ ππεξεζία ηελ λόκηκε εθπξνζώπεζε ηνπ ή ηνπο ηπρόλ πιεξεμνύζηνπο . 
Δηδηθόηεξα όηαλ πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί ρξνλνδηάγξακκα επηκεηξήζεσλ Σ.Π.ΠΤΜΝΔ & γεληθά πηζηνπνηήζεσλ ή 
αληηπξνζώπεπζε ηνπ αλαδόρνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηερληθό πνπ έρεη ηηο ζρεηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα είλαη νιηθή ή 
κεξηθή θαη πιεξεμνύζηνο ηνπ. 
γ) Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ έξγνπ. 
δ) Οη εγγξαθέο ζπκπιεξώζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν  κέρξη θαη ηνπ 
50 % ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο θάζε νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ όπσο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε ή 
αύμεζε ησλ ηηκώλ. Τα αλσηέξσ πξνϋπνζέηνπλ έγγξαθε εληνιή ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο δηαθνξεηηθά ν αλάδνρνο δελ 
απνδεκηνύηαη γηα εξγαζίεο πνπ εθηέιεζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία έζησ & αλ απηέο βειηηώλνπλ ηα έξγα . Σε πεξίπησζε 
κείσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κέρξη 1/4 ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ πνζνύ κεηά από εληνιή ηεο ππεξεζίαο δελ νθείιεηαη 
θακία απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν όπσο νξίδεη ε παξ. 3 ηνπ αξζ. ηνπ Ν. 1418/84. 
Γεληθά έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ αξζ. 34ηνπ Π.Γ. 609/85.Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό , πιηθά , κεραλήκαηα, νρήκαηα , απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο , εξγαιεία , & 
νπνηαδήπνηε άιια κέζα θξίλνληαη απαξαίηεηα από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 
ε) Σε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο δαπάλεο όπσο είλαη κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 
πξνζσπηθνύ , εξγνδνηηθέο επηβαξύλζεηο , δαπάλεο κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνύ , δαπάλεο αγνξάο θαη κεηαθνξάο πιηθώλ 
δηαινγήο , θύιαμεο ,θζνξάο θιπ.. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο απόζβεζεο κίζζσζεο κερ/ησλ , νρεκάησλ , θόξνπο , ηέιε 
δαζκνύο αζθαιηζηηθνύο , θξαηήζεηο επηβαξύλζεηο ,δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ ,θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξώλ ζεκείσλ 
θαηακεηξήζεσλ, δνθηκώλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο ιήςεσο ζύζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ , δαπάλεο 
απνδεκηώζεσο δεκηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε 
απαξαίηεηε γηα ηε θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
ζη) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο & ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηε πξόιεςε 
αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα ιακβάλεη κέηξα αζθαιείαο ππνρξενύηαη λα 
εθπνλεί κε επζύλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε ( ζηαηηθή ,ηθξησκάησλ ,ζήκαλζε έξγσλ θιπ.) λα ιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά κέηξα . 
δ) Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε θόξνπο ηέιε θξαηήζεηο & νπνηεζδήπνηε άιιεο λόκηκεο επηβαξύλζεηο όπσο ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν 
πνπ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ. 
Καη’ εμαίξεζε απνδεκίσζεο ζην ραξηόζεκν ηηκνινγίνπ ή ζε άιινπο θόξνπο ηνπ δεκνζίνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν κόλν ζηα 
κέηξα πνπ ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
ε) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό θαηά εηδηθόηεηα ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ όπσο 
νξίδεη ε ζύκβαζε θαη λα απνκαθξύλεη ην πξνζσπηθό πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν αθαηάιιειν  από ηε ππεξεζία ή λα εληζρύεη 
ηα ζπλεξγία ηνπ. 
1. Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηεο πιεξσκέο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ε Γ/λνπζα Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα 
κεηά από εγγξαθή ελόριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα θαιέζεη ηνλ αλάδνρν γηα εμόθιεζε ησλ δηθαηνύρσλ κέζα ζε 15 κέξεο. Αλ 
ν αλάδνρνο δελ ηνπο εμνθιήζεη ηόηε ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα πιεξώζεη απ’ επζείαο ηνπο δηθαηνύρνπο από ηελ πίζησζε ηνπ 
έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλάδόρνπ. 
α) Η επζύλε αλεύξεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο πεγώλ αδξαλώλ ή άιισλ πιηθώλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ εθηόο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηε λ ζύκβαζε . 
β) Οη πεγέο απηέο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Γ/λνπζαο ππεξεζίαο. 
γ) Τα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από θαζπζηεξήζεηο ελ γέλεη αλήθνπλ ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη ελδερνκέλε επαλαρξεζηκνπνίεζε 
ηνπο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 
δ) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Γ/λνπζα Υπεξεζία θαη ηπρόλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνύλ 
αξραηόηεηεο ή έξγα ηέρλεο . 
ε) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα πξνθαιεί θαηά ην δπλαηόλ ειάρηζηεο ελνριήζεηο ή θαηαζηξνθέο 
ππαξρόλησλ ή εθηεινπκέλσλ έξγσλ , έρεη δε πιήξε επζύλε γηα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ή δηαθνπώλ . 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν   Τπνρξεώζεηο κειώλ αλαδόρνπ θνηλνπξαμίαο. 

Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη αλαιεθζεί από θνηλνπξαμίεο ηζρύνπλ γηα ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ νη ξηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 35 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

 



  
  

ΑΡΘΡΟ 8ν   Πνηληθέο ξήηξεο -Πξνζεζκίεο -Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξίκ). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνύζεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  
Σηε ζύκβαζε εθηόο από ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία είλαη δπλαηόλ ν θαζνξηζκόο ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ εθ’ όζνλ. 
α) Δίλαη δπλαηή ε παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ ε έγθξηζε απνπεξάησζεο ηνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θύξην ηνπ 
έξγνπ ( απηνηειήο ρξήζεο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ , ζπκπιήξσζε εξγαζηώλ πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή άιισλ έξγσλ ή 
εμαζθάιηζε ηκήκαηνο εξγαζηώλ θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο.) 
β) Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ζηαζκνί ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ. 
Ο θαζνξηζκόο απνθιεηζηηθώλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ ζύκβαζε όηαλ ηνύην θξίλεηαη αλαγθαίν 
ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο , νη δε πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξνζεζκίεο απηέο είλαη αλάθιεηεο. 
Η παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ εγθξίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ 
εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ησλ παξαγξάθσλ 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1418/84 & κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε “ 
αλαζεώξεζε” ή ρσξίο αλαζεώξεζε όπσο νξίδεη ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 609/85. 
Η ρνξήγεζε παξάηαζεο ηκεκαηηθήο ή νιηθήο πξνζεζκίαο ρσξίο αλαζεώξεζε δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ από ηηο 
πξνβιεπόκελεο πνηληθέο ξήηξεο. 
Ο θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο πνηληθήο ξήηξαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3263/04. Οηαλ ε ηαρύηεξε εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή πξόζζεηεο παξνρήο πξνο ηνλ αλάδνρν ππό 
κνξθή πξίκ. 
Τν ζπλνιηθό ύςνο ηεο πξόζζεηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ πξ/ζκνπ ηνπ έξγνπ όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 
37 ηνπ Π.Γ. 609/85. Βαζηθή πξνϋπόζεζε θαηαβνιήο πξηκ είλαη λα πξνβιέπεηαη ηνύην ζηελ ζύκβαζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν.   Δπηκεηξήζεηο 

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ ιακβάλνληαη από θνηλνύ κε ηελ επίβιεςε θαη ππόθεηληαη 
ζε έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Ο ηξόπνο θαη ν ρξόλνο πνπ γίλνληαη νη επηκεηξήζεηο όπσο επίζεο θαη ν ρξόλνο πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζηε Γ/λνπζα ππεξεζία νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν.  Πξνθαηαβνιέο 

Σηελ ζύκβαζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα νξίδεηαη ε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο εληόθνπ πξνθαηαβνιήο εθ’ όζνλ επαξθώο δηθαηνινγείηαη  
Οη πξνϋπνζέζεηο, ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο απόζβεζεο ηεο νξίδνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Π.Γ. 609/85. 
Τν επηηόθην νξίδεηαη κε πξάμε ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν. Λνγ/ζκνη -Πηζηνπνηήζεηο 

Η πξαγκαηνπνίεζε ηκεκαηηθώλ πιεξσκώλ ή νξηζηηθή πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο θαη ε εθθαζάξηζε όισλ ησλ 
ακνηβώλ από ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηηο ηπρόλ πηζηνπνηήζεηο πνπ ζπληάζζνληαη 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84 & ην άξζξν 40 ηνπ Π.Γ.609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν . Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο ζύκβαζεο αλαζεσξνύληαη θαηά εκεξνινγηαθό 3κελν (αλαζεσξεηηθή πεξίνδνο) ζύκθσλα κε ην άξζξν 
10 ηνπ Ν. 1418/84 θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν.  Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά από εηδηθή εληνιή ηεο Γ/λνπζαο ππεξεζίαο λα εθηειεί απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ 
θξίλνληαη αλαγθαίεο. Σηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηα λόκηκα 
απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ δελ ππόθεηληαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. Καηαβάιιεηαη όκσο ην 
εξγνιαβηθό πνζνζηό πνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ζύκβαζε & εθαξκόδεηαη ζ’ απηό ε ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
Καηά ηελ εθηέιεζε απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ παξ.2-6 & ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 
42 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν.  Τπεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο - εηδηθέο ηηκέο. 

 Αλ ε κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο εξγαζηώλ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ νξίνπ ηνπ 50 % ρσξίο 
ππέξβαζε ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο θαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αξλείηαη ηελ  εθηέιεζε ηνπο ηζρύνπλ ηα 
νξηδόκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν. Βιάβεο ζην έξγν , Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ δηθαηνύηαη θακηά απνδεκίσζε από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα 
γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απώιεηα & γεληθά γηα  νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηόηεηα 
απηνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε  άιιε αηηία εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 
ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ζύκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
Ν. 1418/84. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξύλνπλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο. 



  
  

Γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο απνδεκηώζεσο βιαβώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από αλσηέξα βία θαζώο & ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη βιάβεο 
νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή άιιε αηηία αλεμάξηεηα ηεο επζύλεο ηνπ αλαδόρνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 
παξ.6 ,1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Π.Γ.609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν . Αθαηαιιειόηεηα πιηθώλ ,Διαηηώκαηα -Παξάιεηςε ζπληήξεζεο . 

Τα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ & λα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο Γ/λνπζαο 
ππεξεζίαο. Αλ θξηζνύλ αθαηάιιεια δηαηάζζεηαη ε  κε  ρξεζηκνπνίεζε   ησλ   από   ηελ  Γ/λνπζα ππεξεζία . Ο αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ & κέρξη νξηζηηθή παξαιαβή λα απνθαζηζηά ειαηηώκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζ’ νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηά από εληνιή ηεο ππεξεζίαο . Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληεξεί ηα 
έξγα  κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Σε πεξίπησζε δηαθσληώλ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2-6 ηνπ 46 ηνπ 
Π.Γ. 609/85 

.ΑΡΘΡΟ 17ν. Έθπησζε Αλαδόρνπ. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο από ηελ εξγνιαβία ηεξνύκελεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν.3263/04. 

ΑΡΘΡΟ 18ν. Γηαθνπή εξγαζηώλ – Γηάιπζε ζπκβάζεσο – Μαηαίσζε, Γηάιπζε, Απνδεκίσζε ιόγσ δηάιπζεο. 

Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ Ν. 
1418/84 θαη ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Π.Γ. 609/85. Σε πεξίπησζε καηαίσζεο δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο ή θαζνξηζκνύ απνδεκίσζεο ηνπ 
αλαδόρνπ ιόγσ δηάιπζεο έρνπλ εθαξκνγή ζηα άξζξα 48 ηνπ 50 ηνπ Π.Γ. 609/85. 
 

ΑΡΘΟ 19ν. Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ - Πξνζσξηλή παξαιαβή - Οξηζηηθή παξαιαβή . 

Η βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ πξνζσξηλή & νξηζηηθή παξαιαβή γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 52, 53, θαη ηνπ 55 ηνπ 
Π.Γ. 609/85 ζε ζπλδπαζκό κε ην Π.Γ. 76/85& Π.Γ. 28/80. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ν.  Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε. 

Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηαμύ ηνπ πξ/λνπ ηεο ηερληθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδόρνπ ηνπ επηβιέπνληα & ηνπ 
εθπξνζώπνπ θύξηνπ ηνπ έξγνπ.     
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