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ΔΙΓΙΚΗ   ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 
 

1.   Αληηθείκελν ηεο πγγξαθήο – Πεδίν εθαξκνγήο- Έλλνηεο – Γεληθέο Αξρέο - Οξηζκνί  
      ( άρθρο 1 του  νόμου  3669/2008) 
 

Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (. Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ “ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ” ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 
Θξάθεο φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο θαζψο θη απφ ηα ινηπά 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 

Έρνληαο ππφςε: 
  
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4071/12 ζχκθσλα κε ην νπνίν «......11. Γηα ηελ 

άζθεζε θάζε αξκνδηόηεηαο ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη έρεη απνδνζεί ζε νξγαληθή κνλάδα κε ηνλ Οξγαληζκό 
Εζωηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Ε.Υ.) ή ζε πεξίπηωζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ο.Ε.Υ. θαη 
αλαηίζεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα απηήο ζε ζπγθεθξηκέλε νξγαληθή ηεο κνλάδα θαη 
απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζύκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3669/2008, κειέηεο ή ππεξεζίαο ηνπ λ.3316/2005, ηα γλωκνδνηνύληα 
θαη απνθαηλόκελα όξγαλα θαζνξίδνληαη, κε ηελ επηθύιαμε εηδηθόηεξωλ ξπζκίζεωλ,ωο 
εμήο: α) «Πξνϊζηακέλε Αξρή» ή «Επνπηεύνπζα Αξρή» είλαη ν πξνϊζηάκελνο ηεο 
αξκόδηαο Δηεύζπλζεο ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο ζηε ρωξηθή αξκνδηόηεηαηεο 
νπνίαο εθηειείηαη ην έξγν, ε κειέηε, ή ε ππεξεζία.β) «Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία» είλαη ην 
αξκόδην Τκήκα ηεο παξαπάλω Δηεύζπλζεο. γ) «Τερληθό Σπκβνύιην» είλαη ην Τερληθό 
Σπκβνύιην ηεο έδξαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζηε ρωξηθή αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο 
εθηειείηαη ην έξγν,ε κειέηε ή ε ππεξεζία ή ζε πεξίπηωζε πνπ ε ζύκβαζε αθνξά ζην 
ζύλνιν ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο ην Τερληθό Σπκβνύιην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο 
έδξαο ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο....» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3669/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα  θαη 
εθαξκφδνληαη ζε φια ηα έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θαη εθηεινχληαη απφ ηνπο θνξείο, 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄).  

3. Όηη ηα δεκφζηα έξγα είλαη έξγα ππνδνκήο ηεο ρψξαο πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο 
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, 
ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ζηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη γεληθά απνζθνπνχλ 
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ιανχ. Σα δεκφζηα έξγα εληάζζνληαη ζην γεληθφ 
πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη πινπνηνχλ επηινγέο 
ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  
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4. Απφ ηερληθή άπνςε δεκφζηα έξγα είλαη φια ηα έξγα πνπ εθηεινχλ νη θνξείο ηεο παξ.1 
ηνπ N.3669/2008 θαη ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην έδαθνο, ην ππέδαθνο ή 
ηνλ ππνζαιάζζην ρψξν, φπσο θαη ηα πισηά ηκήκαηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Ωο έξγν 
λνείηαη θάζε λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε ή αλαθαίληζε ή επηζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ε 
νηθνλνκηθά ή ηερληθά απηνηειήο ιεηηνπξγία, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία, 
πνπ απαηηεί ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα,  
θαζηεξψλνληαη:  

α) Δληαίνη θαλφλεο γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.  
β) Ο θνηλσληθφο έιεγρνο κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ε άξηηα 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
γ) Η αλάδεημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) ζε θξαηηθφ επηηειηθφ 
θνξέα ζηνλ ηνκέα πινπνίεζεο ησλ Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ζηελ επνπηεία ηεο φιεο 
θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο.  
δ) Οξζνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εξγνιεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.  
6. Όηη ηα έξγα πξνγξακκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη νξίδεηαη γηα θάζε 

έξγν ή νκάδα έξγσλ, ην χςνο θαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ πηζηψζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο.  

7. Όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ N.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, 
νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία:  

α) «Δξγνδφηεο» ή «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» είλαη ην Γεκφζην ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε ή θαηαζθεπάδεηαη ην 
έξγν.  

β) «Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» είλαη ε αξκφδηα αξρή ή ππεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

γ) «Πξντζηακέλε αξρή» ή «Δπνπηεχνπζα Αξρή» είλαη, ε αξρή ή ππεξεζία ή φξγαλν ηνπ 
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ επνπηεχεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ηδίσο απνθαζίδεη γηα 
θάζε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο, φπνπ απηφ νξίδεηαη ζηνλ  
N.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.   

δ) «Γηεπζχλνπζα ππεξεζία» ή «Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία» είλαη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ 
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη δηνίθεζε 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

ε) «Σερληθφ πκβνχιην» είλαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ην 
νπνίν γλσκνδνηεί ζηα ζέκαηα πνπ νξίδεη ν Κψδηθαο ηνπ N.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

ζη) «Αλάδνρνο Δξγνιήπηεο» ή «Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζηελ νπνία 
έρεη αλαηεζεί κε ζχκβαζε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

δ) «χκβαζε» είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά ηεχρε, 
ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο.  
  
Σα δεκφζηα έξγα θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηε ζρεηηθή κειέηε:  
α) Απφ εηδηθεπκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 92 ηνπ 

N.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  
β) Απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απηεπηζηαζία κέζσ θαηάιιειεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο θαη πξνζσπηθνχ πνπ είηε ππάξρεη είηε θαηά πεξίπησζε πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη 
απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

2. Η αξκφδηα αξρή ή ππεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απνθαζίδεη γηα 
ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν θαη ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ N.3669/2008, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Η απφθαζε απηή κπνξεί λα ιακβάλεηαη γηα θάζε 



Δ..Τ. 

 3 

έξγν ή γηα είδε εξγαζηψλ ή γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Η έγθξηζε 
δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο απνηειεί θαη έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε.  

Η δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 3 εψο 29 
ηνπ N.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

 
  

2. Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο – Πξνδηαγξαθέο –Καλνληζκνί - Δγθύθιηνη - Παξαξηήκαηα  
( άρθρο 2-175-176-182 του  νόμου  3669/2008) 
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ Έξγνπ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρνη πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ 
έξγνπ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη 
αλαθεξφκελεο ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ην ηηκνιφγην. 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 
α.  Ο Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 Α‟/84) 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο : 
 

o Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20  (Φ.Δ.Κ. Α‟ 94/05-06-1992) 
o Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (Φ.Δ.Κ. 138 Α‟ /13-8-1994) 
o Ν. 2338/95 άξζξν 13 (Φ.Δ.Κ. Α‟ 202/14-09-1995) 
o Ν. 2372/96 άξζξν 4 (Φ.Δ.Κ. Α‟ 29/28-02-1996) 
o Ν. 2940/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 
o Ν. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. 308Α/31-12-2003) 
o Ν. 3263/2004 (Φ.Δ.Κ. 179Α/28-9-2004) 
o Ν. 3316/2005 (Φ.Δ.Κ.  42Α/22-2-2005) 
o Ν 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΓΚΚ) 
o Ν. 3481/06  (Φ.Δ.Κ. 162 Α‟ 2/8/2006) 
o Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Ν. 3559/2007 (ΦΔΚ Α΄ 102/14-5-07) 
o Ν. 3669/2008 
o Ν. 4013/2011 
o Ν. 4070/2012 
o Ν. 4071/2012 
o Ν. 4072/2012 
o Ν. 4156/2013 
o Ν. 4129/2013 
o Ν. 4313/2014 
o N. 4281/2014 
o Ν. 4250/2014 
o Ν.4320/2015 
 

 

“ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ” 
 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, επηινγή  αλάδνρνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ 
πληάγκαηνο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ 
έξγσλ, φπσο θαηαξηίζζεθε απφ ηελ Δηδηθή Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 
ζπζηάζεθε, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 4 ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α΄), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ λ. 3044/2002 (ΦΔΚ 197 Α΄), κε ηελ 
αξηζκ. Γ17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 
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Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 36 
Β΄) θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (ΦΔΚ 164 Β΄).  

β. Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
κε κνξθή Α.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην 
Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θιπ. [π.δ. 82/1996 θαη Ν.3310/05 (Φ.Δ.Κ. Α 
30/14-2-05), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄279), ΚΤΑ 
αξηζκ.24014/25.11.05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1637) θαη ππνπξγηθή απφθαζε 
αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)]. 
γ. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α‟ 25/86) θαη 
o Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α‟ 137/24-8-

93) 
o Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Φ.Δ.Κ. 247 Α‟/95) 
o Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/05 , 
o Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ.Δ.Κ. 199 Α‟ /28-09-

1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηνπο λ. 3060/02 (Φ.Δ.Κ. 242Α/11-
10-2002), 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. 329Α/24-12-2002),  3310/2005  (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-
05) θαη 3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 279) 

δ. Σν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α‟/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα: 
o Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α‟ 148/94) 
o Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α‟ 201/94) 
o Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α‟ 166/97) 
o Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α‟ 207/97) 
o Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α‟ /16-09-1999) 

ε. Σν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α., φζνλ αθνξά 
ζηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1418/84. 
ζη. Σα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94 
δ. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 
2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 
ε. Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ» 
ζ. Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα 
Μεηξψα κε ην λ.4070/2012 – Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θιπ.» 
η. Δγθχθιηνο 21 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/252/24-7-2012 «Γεκνζίεπζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ 
Διιεληθή Ννκνζεζίαο (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106 θαη Π.Γ. 334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ 
Καηαζθεπψλ»)». 
ηα.  Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β‟/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 
Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 
ηβ. Όια ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα (Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, 
Πξνδηαγξαθέο θιπ.) πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο εγθξηζείζεο ΔΣΔΠ ή δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκαηνιφγην απηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα (h EN) πνπ δελ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ). 
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θ. Η Δγθχθιηνο 27 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ./369/15.10.2012 πεξί έληαμεο ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα « απαηηνχκελα 
κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην». 
 
ια. Δγθχθιηνο 7 κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-02-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη 
ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, 
Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, 
Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ». 
 
ιβ. Η Απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΚ 363/Β‟/19-2-2013) 
«Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, 
Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 
Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» 
 
ιγ.   Η Απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-03-2013 Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ 
απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΚ 363/Β‟/19-2-2013)  
«Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, 
Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 
Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ». 

 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, εξκελεπηηθή 
εγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 
Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί Έξγσλ  
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ εγθξίλνληαη 

πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη 
ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 
πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα νξίδεηαη αλ νη 
ζεζπηδφκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ή ηζρχνπλ 
πξναηξεηηθά ή ηζρχνπλ σο ειάρηζηα φξηα.  

2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Έξγσλ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ πιηθψλ 
ή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε, ηα φξγαλα απηά ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε θαη αλ δηαπηζησζεί 
αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάζρεζε απηψλ ζε νπνηνλδήπνηε θαη αλ 
αλήθνπλ. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ζεσξνχληαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη 
ππάγνληαη σο πξνο ηα ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή θαζήθνληά ηνπο ζηνλ Δηζαγγειέα 
Πιεκκειεηνδηθψλ.  

3. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 
εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζή ηνπ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Δπηπιένλ, θαηά ησλ παξαβαηψλ επηβάιιεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πξφζηηκν, ην 
νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ θαη αλψηεξν ησλ 
εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ (73.500) επξψ ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε 
ειέγρνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε ή παξαβάζεηο θαλνληζκψλ ή ππνρξεσηηθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ 
έξγσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νηθείεο ζπκβάζεηο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ζηελ πνηφηεηα, 
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ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε κεηαθνξά, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 
πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε επεξεάδεη ή κπνξεί, 
αηηηνινγεκέλα, λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 
δνκηθά πιηθά θαη έξγα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 334/1994 (ΦΔΚ 176 Α΄), 
ηδηαίηεξα ηε κεραληθή αληνρή, ηελ επζηάζεηα, ηελ ππξαζθάιεηα, ηελ πγηεηλή, ηελ πγεία θαη 
ην πεξηβάιινλ ή ηελ αζθάιεηα ρξήζεο, ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 
δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ γηα θαζεκία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, αλεξρφκελν 
ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ κέρξη ην πξναλαθεξφκελν φξην. Σν χςνο ηνπ 
πξνζηίκνπ θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο δηαπηζηνχκελεο παξάβαζεο. Σα 
πνζά απηά ηνπ πξνζηίκνπ απμάλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

4. Δηδηθά θαζφζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηηο θπξψζεηο γηα ην ζθπξφδεκα, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο θάζε 
θνξά ηζρχεη πέξαλ απφ απηέο πνπ επηζχξνπλ πξφζηηκν θαηά ην ηξίην εδάθην ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηβάιινληαη θαηά εχινγε θξίζε θαη πξφζηηκα γηα θαζεκία 
απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, πάληνηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 
θαηά έιεγρν πξνζηίκνπ.  

5. Η έθζεζε ειέγρνπ, κε κλεία θαη ησλ ηπρφλ απφςεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ, ππνβάιιεηαη ζηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ. Ο 
Πξντζηάκελνο ζεσξεί ηελ έθζεζε κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη 
κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ν νπνίνο κπνξεί κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία 
απηή ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ επ‟ απηψλ. Η έθζεζε, νη ηπρφλ αληηξξήζεηο, νη επ‟ απηψλ 
παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζηελ 
αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζηνλ 
Τπνπξγφ.  

6. Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη γηα ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο, ηελ επηβνιή θαη ην 
πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Η απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Σν πξφζηηκν είλαη δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά 
ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Απφ ην έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηνλ 
Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη 
κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηελ θνηλή απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απφδνζεο 
ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.  

Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ εθφζνλ αθνξνχλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

7. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο 
δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  

8. Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 
πνηληθή επζχλε. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ, καδί κε ηηο ηπρφλ 
αληηξξήζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ θαη ηηο επ‟ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αξκφδην 
Δηζαγγειέα, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.  

9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φια ηα έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά.  
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 
εγθξίζεθαλ κε Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΑλΤπ (ΦΔΚ Β' 2221/30-7-2012)φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
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3.   πκβαηηθά ζηνηρεία ( άρθρο 17 του  νόμου  3669/2008) 
 
1. Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο κλεκνλεχεη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ καδί κε ηε 
δηαθήξπμε απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
απεπζείαο αλάζεζεο ηα ηεχρε απηά πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ζχκβαζε.  
2. Σα ηερληθά ζπκβαηηθά ηεχρε είλαη ζρέδηα θαη θείκελα πνπ δίλνπλ εηθφλα ηνπ έξγνπ πνπ 
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο κε ηε 
ζχκβαζε (ηερληθή πεξηγξαθή, ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ θ.ιπ.).  
3. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο απνηειεί έλδεημε ηεο πξνεθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ 
έξγνπ θαη αλψηαην φξην πξνζθνξάο, φηαλ ε δηαθήξπμε δελ νξίδεη ξεηά φηη επηηξέπνληαη 
πξνζθνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο ή αξλεηηθέο εθπηψζεηο, 
αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο. Ο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί 
λα είλαη αλαιπηηθφο ή λα πεξηιακβάλεη θαη‟ απνθνπή ηίκεκα γηα ην έξγν ή ηκήκαηά ηνπ.  
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ εγθξίλνληαη 
εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην κέγεζνο ησλ έξγσλ θαη κε ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο εθηέιεζήο ηνπο.  
5. Σα ηηκνιφγηα, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ 
δεκνπξαηνχλ δεκφζηα έξγα.  
6. Οη ηηκέο ησλ εξγαζηψλ ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ αλαπξνζαξκφδνληαη, φπσο νξίδεηαη ζηελ 
απφθαζε θαη ιακβάλνληαη απηνχζηεο ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο γηα ηε ζχληαμε ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ ησλ έξγσλ.  
7. ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ ηφζν ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ηεο 
πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε, θαζψο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηεο 
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Αλ γίλεηαη ξεηή κλεία ζηα ζρεηηθά ηεχρε κπνξεί λα δηαρσξίδνληαη 
νη ηηκέο θαη λα πξνζηίζεηαη ζην ηέινο πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο πνπ νξίδεηαη ζε 
δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%), γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
δεκνζίσλ επελδχζεσλ ή άιιεο πεγέο κε αλάινγεο απαιιαγέο θαη ζε είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ 
(28%) γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο.  
8. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο φηαλ είλαη αλαιπηηθφο νκαδνπνηεί ηηο νκνεηδείο εξγαζίεο 
κε έλδεημε ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο δαπάλεο θάζε νκάδαο. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα νκαδνπνίεζε 
λνείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ είλαη κία νκάδα. ε έξγα πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ 
εξγαζηψλ είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε, φπσο ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ ζπληήξεζεο, κπνξεί ν 
πξνυπνινγηζκφο λα κελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ αιιά κφλν ηελ 
θαη‟ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ θάζε νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη ην γεληθφ ζχλνιν.  
9. Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο 
ζπληάζζνληαη είηε ζε έληππα ηεο ππεξεζίαο είηε βάζεη ππνδεηγκάησλ ηεο ππεξεζίαο, φπσο 
νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο είλαη θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο ηα παξαθάησ: 
 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Η Γηαθήξπμε. 
3. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 
8. ΑΤ-ΦΑΤ 
9. Σν Υξνλνδηάγξακκα, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα : 
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 1 Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004 φπσο ηξνπνπνηήηεθα 
θαη ηζρχνπλ. 

 2 Οη Δπξσθψδηθεο. 
3 Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ  
Αλ. Τπ (ΦΔΚ Β' 2221/30-7-2012)φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

4 Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 
Ν.3669/2008ηνο ηα Παξαξηήκαηα I, III, IV, VΙΙ, VIIA, VIIB, VIIΓ, X ηνπ π.δ. 60/2007, θαζψο θαη 
ηα λέα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ αθνξνχλ ηα έξγα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία 
θαη παξαηίζεληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ θαη VIII έσο XI ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 
1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο (L257/1.10.2005).  

Καζψο επίζεο ηζρχνπλ θαη νη αθφινπζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ: 

 
α)  Γ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΔΚ 1586 Β΄ θαη 2410 Β΄ Γηφξζσζε θαικάησλ) 

«Έγθξηζε 4εο βειηίσζεο ησλ πξφηππσλ ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ έξγσλ»,  
 
β)  Γ15/νηθ/24298/28.7.2005 (ΦΔΚ 1105 Β΄) «Έθδνζε ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ … θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ εθηέιεζεο έξγσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκψ. 
Γ15/νηθ.1179/07 (ΦΔΚ 106 Β΄),  

 
γ)  νηθ.433/19.9.2000 (ΦΔΚ 1176 Β΄/22.9.2000) «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 
Γεκφζηνπ Έξγνπ»,  

 
δ)   ΓΔΔΠΠ ΟΙΚ.502/13.10.2000 (ΦΔΚ 1265 Β΄) «Δθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο 

Έξγσλ (Π.Π.Δ.) ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο»,  
 
ε)  ΓΔΔΠΠ ΟΙΚ.4/22.1.2001 (ΦΔΚ 94 Β΄) «χζηαζε Δηδηθνχ ψκαηνο Διεγθηψλ πζηεκάησλ 

θαη Πξνγξακκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Γεκφζησλ Έξγσλ»,  
 
ζη) ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β΄) «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε 

ηνπ έξγνπ»,  
 
δ)  Γ14/43309/5.3.2001 (ΦΔΚ 332 Β΄) . Γηνξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ 724 Β΄/12.6.2001 «Έγθξηζε 

Καλνληζκνχ δηελέξγεηαο ειέγρνπ πνηφηεηαο πιηθψλ θαη έξγσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ αξηζκ. Γ14/45004/01 (ΦΔΚ 793 Β΄),  

 
ε)  ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β΄) «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

(ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
έγθξηζε κειέηεο ζηα ζηάδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε 
δεκφζην έξγν»,  

 
ζ)   ΓΙΠΑΓ/νηθ/611/24.7.2001 (ΦΔΚ 1013 Β΄) «Οδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ην 

πεξηερφκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ»,  
 
η)   ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β΄) «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκφζησλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ)»,  
 
ηα)  ΓΔΔΠΠ/νηθ/110/12.5.2003 (ΦΔΚ 624 Β΄) «Σήξεζε Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηηο αζηνρίεο 

κειεηψλ, θαηαζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο 
πξνθάιεζαλ»,  
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ηβ)  ΓΙΠΑΓ/νηθ/501/1.7.2003 (ΦΔΚ 928 Β΄) «Έγθξηζε νδεγηψλ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα 

ην πεξηερφκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Μειέηεο»,  
 
ηγ) ΔΓ2α/01/71/Φ.Ν.294/1986 (ΦΔΚ 374 Β΄) «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Δπηζεσξήζεσλ 

Γεκφζησλ Έξγσλ»,  
 
ηδ)  64517/Δ.Τ.. 6195/2.10.2003 (ΦΔΚ 1539 Β΄) «Ρχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο ζηα δεκφζηα έξγα πνπ δηελεξγνχληαη απφ Δηδηθφ πκβνχιην, 
ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο 
ιεπηνκέξεηαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8017/Α.Πι.1259/07 (ΦΔΚ 260 Β΄),  

 
ηε) Γ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΔΚ 447 Β΄ θαη 694 δηφξζσζε ζθαικάησλ), «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ Πξντζηακέλεο Αξρήο ζηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ»,  

 
ηζη) 20977/23.8.2007 (ΦΔΚ 1673 Β΄) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 

3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005».  
 

 
4.  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο,  Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ ( άρθρο 157 του  νόμου  4281/2014 & το άρθρο 

24 του ΚΔΕ ζηον βαθμό που δεν ανηίκειηαι ζε αυηό) 
 
1.   Γηα ηελ έγθαηξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 (Α160) θαη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ, 
ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρνληαη ζε 
πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
αλαζεψξεζε) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 
2.   Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ 

δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, κέζα ζην νπνίν πξέπεη 
λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. Όηαλ ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη θαη ηερληθέο πξνζθνξέο, ν 
ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο. Δηδηθφηεξα ζηνπο 
δηαγσληζκνχο πνπ ππφθεηληαη εθ ηνπ λφκνπ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν σο άλσ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο 
(3) επηπιένλ κήλεο αληίζηνηρα. ηα έξγα πνπ αλαηίζεληαη κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ν ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.  

 
3.  Δπηηξέπεηαη, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα ηε ζπκκεηνρή, λα έρνπλ πξνζεζκία ηζρχνο, πνπ 

φκσο ζα ππεξβαίλεη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
πξνδηαγξαθφκελνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε αλαζέηνπζα αξρή/ αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, πξίλ ηελ ιήμε ηεο λα 
δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο επιφγνπ ρξηληθνχ δηαηήκαηνο, ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  

 
4. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ 
ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
5.  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Δξγνιεπηψλ Γεκφζησλ Έξγσλ (Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) ή 
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πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Μπνξεί επίζεο λα παξέρεηαη θαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 
ή ρξενγξάθσλ πνπ πξνβιέπεηαη ε ηέηνηα ρξήζε ηνπο θαη κε ηελ ηηκή πνπ πξνβιέπνπλ γηα 
απηά νη εηδηθέο δηαηάμεηο. Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 
απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ή ζην 
θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν 
παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ην ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε, 
επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη 
ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, εληφο πέληε (5) ην πνιχ εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.  

 
6.  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη αλ ν δηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 72.900.000 επξψ, 
αλαιχεηαη δε σο θάησζη: 

α) Γαπάλε αθνξνχζα ηηο πξνο δεκνπξάηεζε εξγαζίεο: …………….....55.305,52 επξψ. 
β) Γαπάλε απνινγηζηηθή:….……..……………………..……......................3.776,00επξψ. 
γ) Γαπάλε εθηειεζζεζνκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ εξγνδφηε:……….….....……..…επξψ. 
δ) Γαπάλε αλαζεψξεζεο……………………………….………………...…....186,77επξψ. 
ε) Φ. Π. Α.: 23%  …………………………………….. …………………......13.631,71 επξψ. 

 

 
ΔΓΓΤΗΗ 

        Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ έσο δχν επί ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε) κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δειαδή : 59.268,29 * 2% ΔΤΡΩ πνπ πξνθχπηεη ρίιηα εθαηφ 
νγδφληα πέληε επξψ θαη ηξηάληα επηά ιεπηά  (1185,37 €). 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Δξγνιεπηψλ Γεκφζησλ Έξγσλ (Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) ή πηζησηηθά 
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Μπνξεί επίζεο λα παξέρνληαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ (άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ην άξζξν 24 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη 
ζε απηφ). 
Η εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο νξίδεηαη γεληθά ζε πνζνζηφ έσο πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. (άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ην άξζξν 
35 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ). 
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5. ύλαςε εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ( άρθρο 30 του  νόμου  3669/2008) 
 
1.  Η ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φηαλ απηή απνηειεί ζπλέρεηα δεκνπξαζίαο, ζπλάπηεηαη κε 

ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αλαθεξπρζέληα σο αλάδνρν, ηεο εγθξηηηθήο ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηεο δεκνπξαζίαο απφθαζεο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. Οη ζπκβαηηθνί φξνη πεξηέρνληαη ζηελ 
αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ζηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ζηηο νηθείεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο, θαζψο θαη ζηα ηεχρε θαη ζρέδηα, ζηα νπνία γίλεηαη παξαπνκπή ή αλαθνξά. Σν, 
απνδεηθηηθνχ ραξαθηήξα, έγγξαθν ζπκθσλεηηθφ πνπ πξέπεη λα ππνγξάθεηαη κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ χζηεξα απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη λα κεηαβάιεη 
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ.  

 
2.   α) Πξηλ απφ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο έξγνπ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο, ρσξίο 
ζπλππνινγηζκφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), κεγαιχηεξνπ ηνπ 
πνζνχ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο 
λνκηκφηεηαο απηήο απφ θιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αλ δελ δηελεξγεζεί έιεγρνο, ε 
ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ππνβάιιεηαη απφ ηελ 
πξντζηακέλε αξρή θάθεινο κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, ηδίσο δε απηά ησλ 
νπνίσλ ε έιιεηςε επηθέξεη θαηά ηελ θεηκέλε λνκνζεζία ηνλ απνθιεηζκφ ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Αλ ν έιεγρνο απνβεί αξλεηηθφο ε ζχκβαζε 
δελ ζπλάπηεηαη. Ο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δηαβίβαζε 
πξνο ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θαθέινπ.  

 
β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο επί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ δηελεξγείηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο απφ θιηκάθηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθφζνλ ε 
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) 
επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. Ο έιεγρνο απηφο πεξαηψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. ε πεξίπησζε 
πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί έιιεηςε ζηνηρείσλ, απηά δεηνχληαη απφ ηνλ αξκφδην 
θνξέα θαηά ηξφπν πιήξε θαη εμαληιεηηθφ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 
Ο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 
θάζε πεξίπησζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θαηαζέζε απηψλ. Δάλ παξέιζνπλ νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ρσξίο ην ζρέδην ζχκβαζεο λα 
έρεη απνξξηθζεί κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηνχ. ην ζεσξείηαη 
εγθεθξηκέλν.  

 
γ)  Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηαμχ δχν αλαζεηνπζψλ αξρψλ, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/ 2005 (ΦΔΚ 42 Α΄), 
θαη αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, δελ εκπίπηνπλ ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 
πεξίπησζε α΄ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθφζνλ ην χςνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ ηα νπνία αθνξά ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε είλαη θαηψηεξν 
ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ. Γηα ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγσλ πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ πεξίπησζε β΄.  

 
3.   κεηά ηνλ θαηά αλσηέξσ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 
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4.  Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ 
πεξίπησζε δηαγσληζκνχ κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, φηαλ ε αλάζεζε 
γίλεηαη επί ηε βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.  

 
5.  Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ θαιείηαη ν αλάδνρνο ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ζε 

νξηζκέλε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο. Η 
έγγξαθε πξφζθιεζε γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν ηεο 
αληίζηνηρεο εγθξηηηθήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφθαζεο ηεο πξντζηακέλεο 
αξρήο. Μέζα ζηελ ηαζζφκελε πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη 
ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηε ζχκβαζε έγγξαθα.  

 
6.  Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ή δελ 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζηνηρεία θαη ε ζχκβαζε έρεη 
θαηά ηα παξαπάλσ ήδε ζπλαθζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ απηήλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, σο εηδηθή πνηλή. Η έθπησζε θεξχζζεηαη κε απφθαζε 
ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη θαη‟ απηήο ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε 
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο. Η εκπξφζεζκε ππνβνιή έλζηαζεο 
αλαζηέιιεη ηελ επηβιεζείζα έθπησζε απφ ηε ζχκβαζε. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη 
νξηζηηθά ε πξντζηακέλε αξρή.  

 
7.   Η ζχκβαζε, εθ κέξνπο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ππνγξάθεηαη, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ 

εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη αλαγξάθεη πάληνηε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  

 
8.   Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ 

αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε 
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε 
δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο.  

 
9.   Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη εγγξάθσο αληίθιεην, θάηνηθν ηεο 

έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο απφ ηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ 
νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γηλφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο 
ηνλ αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη 
δπλαηή κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά 
ηελ απνδνρή ηνπ λένπ αληηθιήηνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία 
έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ 
παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί 
αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά 
θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην.  

 
10. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ, 

επαλππνινγίδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ην θφξν 
πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), ηελ αλαζεψξεζε θαη γεληθά νηηδήπνηε πξνβιέπεηαη πέξαλ ηεο 
δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  
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6. Αζπκβίβαζηεο ηδηόηεηεο  (Άρθρο 31 το  νόμου  3669/2008) 
 
1. Η ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ, ηνπ κέινπο νξγάλνπ δηνίθεζεο ή 
ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επηρείξεζεο κέζσλ ελεκέξσζεο, είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ, ηνπ κέινπο νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ηνπ 
δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επηρείξεζεο πνπ ζπλάπηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4. ε πεξίπησζε πνπ βαζηθφο 
κέηνρνο ή εηαίξνο ηεο επηρείξεζεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα θαηαιακβάλεη 
θαη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.  
2. Η αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαιακβάλεη επίζεο θαη ηα 
παξέλζεηα πξφζσπα ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ, ηνπ κέινπο νξγάλνπ 
δηνίθεζεο ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επηρείξεζεο κέζσλ ελεκέξσζεο ή επηρείξεζεο πνπ 
ζπλάπηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ, θαζψο θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην 
νπνίν κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ή ζπκθσλίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δαλείσλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο 
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ειέγρεη επηρείξεζε κέζσλ 
ελεκέξσζεο ή επηρείξεζε πνπ ζπλάπηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ ή αζθεί επηξξνή 
ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ή ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, 
ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.  
3. ε πεξίπησζε πνπ ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγσλ ζπκκεηέρεη έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε 
άιιεο κνξθήο νληφηεηα, ε ζπλδξνκή αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εξεπλάηαη 
απηνηειψο γηα θάζε κέινο ηνπο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 4.  
4. Η δηαπίζησζε ηεο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο γίλεηαη, μερσξηζηά, γηα θάζε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία αλάζεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ειέγρεηαη, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 33 ηνπ Ν3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ ιφγσ ηεο 
ζπλδξνκήο ηεο θαηά ηα σο άλσ αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο, απνδεηρζεί κε νξηζηηθή δηθαζηηθή 
απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε απνθιεηζκνχ, εμαηηίαο 
ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ 
Ν3669/2008 (άξζξν 45 παξ.1 εδάθ.β΄ ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηεο 31.3.2004). Δλεξγεηηθή 
δηαθζνξά ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ νπνηνζδήπνηε, εθ πξνζέζεσο, ππφζρεηαη ή παξέρεη ζε ππάιιειν 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, άκεζα ή κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ, νπνηαζδήπνηε θχζεσο σθέιεκα γηα 
ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα ηξίην, πξνθεηκέλνπ ν ππάιιεινο λα ηειέζεη ή λα κελ ηειέζεη πξάμε εθ ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά παξάβαζε ησλ λφκηκσλ 
θαζεθφλησλ ηνπ. Με ηελ νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ πξέπεη λα 
δηαπηζηψλεηαη ε αλσηέξσ αμηφπνηλε πξάμε ηεο επηρείξεζεο Μ.Μ.Δ. κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν 
ππνςήθηνο, εμαηηίαο ηεο θαηά ηα σο άλσ ζπλδξνκήο ησλ αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ θαη 
απαγνξεχζεσλ ηνπ παξφληνο θαη ηνπ επφκελνπ άξζξνπ θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ηέιεζε ηεο 
αμηφπνηλεο πξάμεο ηνπ ππνςεθίνπ απηνχ θαη ε ηδηφηεηά ηνπ σο θπζηθνχ απηνπξγνχ ή εζηθνχ 
απηνπξγνχ ή ζπλαπηνπξγνχ ή άκεζνπ ζπλεξγνχ ζηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο 
δηαθζνξάο.  
5. ε πεξίπησζε πνπ εθδνζεί, θαηά ηα σο άλσ, νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, κε ηζρχ 
δεδηθαζκέλνπ, πνπ λα δηαπηζηψλεη ην αδίθεκα ηεο ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο, εάλ κελ ζπλερίδεηαη ε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή ε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο 
έξγνπ, ν ππνςήθηνο ζηε δηαδηθαζία απηή απνθιείεηαη, εάλ δε ζπλερίδεηαη ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Δάλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ 
έρεη αλαηεζεί ζε θνηλνπξαμία, ηεο νπνίαο έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε έρνπλ θαηαδηθαζηεί, θαηά ηα 
σο άλσ, γηα ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο σο θπζηθνί ή εζηθνί 
απηνπξγνί, ηα κέιε απηά θεξχζζνληαη έθπησηα θαη ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο, είηε κεηαμχ ηνπο είηε ππνθαζηζηψληαο ηα έθπησηα κέιε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
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ζπλαηλεί ε αλαζέηνπζα αξρή. Ο θαηαδηθαζζείο ππνςήθηνο ή αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα 
απνθιεηζκνχ νξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε. Οη απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηνλ απνθιεηζκφ 
ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηε ζχλαςε 
δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο αξρήο πνπ, θαηά ην άξζξν 
33 ηνπ παξφληνο, είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2522/1997 (ΦΔΚ 178 Α΄), 
φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ άζθεζε ή κε αηηήζεσο αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  
6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 31 έσο 34 ηνπ Ν3669/2008, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ιακβάλνληαη ππφςε νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
3310/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3414/2005 (ΦΔΚ 279 Α΄).  
 
 
7. Απαγόξεπζε ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ (Άρθρο 32 το  νόμου  3669/2008) 

 

1. Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ κε επηρεηξήζεηο κέζσλ 
ελεκέξσζεο. Η ίδηα απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα ηνπο εηαίξνπο, ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο, ηα κέιε 
ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, εθφζνλ 
δηαπηζησζεί ε ζπλδξνκή ηνπ αζπκβίβαζηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 31 ηνπ Ν3669/2008. 
Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ κε επηρεηξήζεηο ησλ 
νπνίσλ νη εηαίξνη ή νη βαζηθνί κέηνρνη ή ηα κέιε νξγάλσλ δηνίθεζεο ή ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 
είλαη επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο ή εηαίξνη ή βαζηθνί κέηνρνη ή κέιε νξγάλσλ δηνίθεζεο ή ηα 
δηεπζπληηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κέζσλ ελεκέξσζεο, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε ζπλδξνκή ηνπ 
αζπκβηβάζηνπ θαηά ηα νξηδφκελα επίζεο ζην άξζξν 31 ηνπ Ν3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  
2. Η απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαιακβάλεη θαη:  
α) ηα παξέλζεηα πξφζσπα ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 
1, β) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη νηθνλνκηθά, κέζσ 
ρξεκαηνδφηεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δαλείσλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 
νξγαληζκνχο, ή θαζ‟ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, επηρείξεζε κέζσλ ελεκέξσζεο, ή αζθεί επηξξνή 
ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη, απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ή ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, 
ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απηήο.  
3. Απφ ηελ απαγφξεπζε ηνπ παξφληνο εμαηξνχληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ησλ νπνίσλ ην 
αληηθείκελν έρεη άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
κέζσλ ελεκέξσζεο. Δπίζεο, εμαηξνχληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε 
επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ βαζηθφο κέηνρνο είλαη πνιηηηθφ θφκκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή εθπξφζσπνο απηνχ, εθηφο εάλ ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζπκκεηέρεη 
άιινο βαζηθφο κέηνρνο πνπ θαηέρεη ηηο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν3669/2008, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.   
4. α) Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εμσρψξηεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 
2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α΄), πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3091/2002 
(ΦΔΚ 330 Α΄). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ρψξεο 
ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο κε βάζε ην ζρεηηθφ θαηάινγν ρσξψλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.). Οη εμσρψξηεο εηαηξείεο 
απαγνξεχεηαη, επίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή λα θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα ή λα είλαη εηαίξνη ησλ εηαίξσλ ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
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παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ην λ. 3414/2005. Η 
απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο 
ζπκκεηέρνπλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή κέηνρνη ησλ κεηφρσλ απηψλ θαη νχησ θαζεμήο, θαη νη νπνίεο είλαη θάηνρνη 
πνζνζηνχ κεηνρψλ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν θαη αλαγφκελν ζε πνζνζηφ κεηνρψλ ζηελ 
επηρείξεζε πνπ ζπλάπηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ην λ. 3414/2005.  
β) Απαγνξεχεηαη εμσρψξηα εηαηξεία λα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ έλα ηνηο εθαηφ 
(1%) επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή λα θαηέρεη εηαηξηθά κεξίδηα ή λα είλαη εηαίξνο ηνπ εηαίξνπ 
επηρείξεζεο κέζσλ ελεκέξσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ην λ. 3414/2005. Η απαγφξεπζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε άιια 
λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη επηρείξεζεο κέζσλ ελεκέξσζεο ή κέηνρνη ησλ κεηφρσλ 
απηψλ θαη νχησ θαζεμήο θαη νη νπνίεο είλαη θάηνρνη πνζνζηνχ κεηνρψλ, ην νπνίν 
ζπλππνινγηδφκελν θαη αλαγφκελν ζε πνζνζηφ κεηνρψλ ζηελ επηρείξεζε κέζσλ ελεκέξσζεο 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
3310/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ην λ. 3414/2005.  
γ) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ κε ηα ζηνηρεία α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 
απηήο, ε επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ή ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή 
δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο ή ε επηρείξεζε κέζσλ ελεκέξσζεο 
ππνρξενχληαη λα θαιέζεη ηελ εμσρψξηα εηαηξεία λα εθπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 
πνπ θαηέρεη ή ην ζπλνιηθφ ή ππεξβαίλνληα θαηά πεξίπησζε αξηζκφ κεηνρψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ 
ραξαθηεξίζηεθε εηαίξνο ή εηαίξνο ησλ εηαίξσλ ή βαζηθφο κέηνρνο ηεο αληίζηνηρεο επηρείξεζεο, 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε γλψζε ηεο παξάβαζεο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. 
Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, νη κεηνρέο ηεο εμσρψξηαο εηαηξείαο ζεσξνχληαη 
απηνδηθαίσο άθπξεο θαη ε επηρείξεζε ή, εάλ πξφθεηηαη γηα κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε εκεδαπφ 
ρξεκαηηζηήξην, ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ, νθείιεη λα δηαγξάςεη ηελ εμσρψξηα εηαηξεία απφ 
ηα βηβιία κεηφρσλ ή ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ (.Α.Σ.) αληίζηνηρα. 
Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηνπ ζηνηρείνπ ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηνπ πξντφληνο ηεο εθπνίεζεο απνδηδφκελνπ ζηνλ θχξην ησλ 
αθπξνπκέλσλ κεηνρψλ.  
 
8. Γηαδηθαζία ειέγρνπ ( άρθρο 33 το  νόμου  3669/2008) 
 
1. Σν Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (Δ..Ρ.) ειέγρεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, εάλ ζπληξέρεη ζε επηρείξεζε πνπ ζπλάπηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ 
αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα ή απαγφξεπζε, θαηά ηελ έλλνηα θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 
θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Ο έιεγρφο ηεο είλαη 
δηαξθήο θαη θαηαιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
θαηαζθεπήο έξγνπ έσο θαη ηελ νινθιήξσζε εθηέιεζήο ηεο. Ο έιεγρνο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 
ζπλδξνκήο αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ απαγνξεχζεσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηζρχεη κεηά 
ην λ. 3414/2005 αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηηο πξνθεξχμεηο θαη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο.  
2. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν 
ή αληάιιαγκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ, απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ 
ηελ επηρείξεζε ζην Σκήκα Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ., αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ κε ζπλδξνκήο αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ θαη απαγνξεχζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα θαη 
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα. ηελ αίηεζε απηή αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Με ηελ αίηεζε 
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ζπλππνβάιινληαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ θαη 
ησλ απαγνξεχζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ. ε πεξίπησζε έθδνζεο, πξηλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, νξηζηηθήο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ 
δεδηθαζκέλνπ, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη θαηά ηα σο άλσ ε ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 
ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα ππνβάιεη 
ηελ απφθαζή ηεο πεξί απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην Δ..Ρ. πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, ην 
αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν απνθιεηζκφο ηνπ.  
3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
3310/2005, φπσο ηζρχεη ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ππ‟ αξηζκ. 20977/23.8.2007 
(ΦΔΚ 1673 Β΄) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο έγγξαθα. Με θνηλή 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ ζηνλ νπνίν αλαηίζεληαη εθάζηνηε νη 
αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 
Δ..Ρ. θαζνξίδνληαη, ζπκπιεξψλνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη ηα απαηηνχκελα σο άλσ έγγξαθα, ηα 
νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3310/2005, φπσο 
ηζρχεη.  
4. Μεηά ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηεί ζην Σκήκα Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ. νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ θπζηθψλ ή 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ή ηηο απαγνξεχζεηο, θαηά ηελ 
έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη έσο ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζήο ηεο. ε πεξίπησζε έθδνζεο, κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, νξηζηηθήο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, κε ηελ νπνία 
δηαπηζηψλεηαη θαηά ηα σο άλσ ε ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηελ απφθαζή ηεο πεξί 
εθπηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ ζην Δ..Ρ., πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε έθπησζή ηνπ.  
 

9. πλέπεηεο ειέγρνπ ( άρθρο 34 του  νόμου  3669/2008) 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ή 

απαγνξεχζεηο θαηά ηελ έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ν Πξφεδξνο ηνπ Δ..Ρ. ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηφλ κέινο ηνπ εθδίδεη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δ..Ρ., ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ζε απηφ. ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζηελ νπνία αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο 
θαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Σν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη ζε 
ηέζζεξα (4) πξσηφηππα. Σν έλα πξσηφηππν θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ θάθειν πνπ ηεξείηαη ζην 
Σκήκα Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ., ην άιιν απνζηέιιεηαη πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε 
νπνία δηελεξγεί ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ζηελ νπνία 
αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ηα άιια δχν ρνξεγνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκέλνπ λα 
επηζπλαθζνχλ ζην ζψκα ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζην θείκελν ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ θέξεη ην πηζηνπνηεηηθφ. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 
δεηά απφ ην Δ..Ρ. ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ πξσηνηχπσλ αλάινγα 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

Η αλσηέξσ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έσο δεθαπέληε (15) ην πνιχ εκέξεο, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δ..Ρ., ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

2. Δάλ ην Δ..Ρ. δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρεη αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα ή απαγφξεπζε θαηά ηελ 
έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ν Πξφεδξνο ηνπ Δ..Ρ. ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ κέινο ηνπ εθδίδεη, 
κεηά απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δ..Ρ., θαη εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ζρεηηθή απνξξηπηηθή πξάμε, πνπ είλαη πιήξσο θαη εηδηθψο 
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αηηηνινγεκέλε. Η απνξξηπηηθή πξάμε θνηλνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθεξχζζεη αλάδνρν ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά 
ζεηξά ππνςήθην, ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην Δ..Ρ., κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο α΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη.  

3. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε αλαζέηνπζα αξρή, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 5, 6 θαη 7, πξνβαίλεη ζηελ θαηάξηηζε ηεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο σζάλ λα είρε εθδνζεί ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

4. Δάλ κεηά ηε ζχλαςε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο εθηέιεζεο έξγνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο δηαπηζησζεί απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Δ..Ρ., κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ., ε ζπλδξνκή ζρεηηθά κε ηνλ αλάδνρν κηαο απφ ηηο 
πξναλαθεξζείζεο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο θαη απαγνξεχζεηο, θαηά ηελ έλλνηα θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ην λ. 
3414/2005, θπξψζεηο.  

5. Η θξίζε πνπ δηαηππψλεη ην Δ..Ρ γηα ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ ή 
απαγνξεχζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ έλλνηα θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 31 
θαη 32 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα,  κε ηελ έθδνζε ξεηήο 
δηνηθεηηθήο πξάμεο, δεζκεχεη ηα φξγαλα πνπ ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηήο, κε εμαίξεζε ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη 
απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 
774/1980, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.  

6. Οη πξάμεηο ηνπ Δ..Ρ. πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ απηνχ 
απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ Γεκνζίνπ, αζθεί ελψπηνλ ηνπ Δ..Ρ. πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ α΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  λ. 2522/1997 ( ΦΔΚ 178 Α΄), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, 
θαζψο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε αίηεζεο αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξαπάλσ λφκνπ.  

7. Η ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη ηεξεζεί ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 
ηνπ άξζξνπ απηνχ ή θαηά παξάβαζε ηεο εθδνζείζαο, εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, 
απφθαζεο ηνπ Δ..Ρ. ή θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, είλαη άθπξε, θαη 
επηζχξεη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηα νπνία πξνβαίλνπλ ελ γλψζεη ηνπο 
ζηελ αλσηέξσ ζχλαςε, ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.  

8. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε 
ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ν απνθιεηζζείο ή ν εθπεζψλ αλάδνρνο, πέξαλ 
ησλ θπξψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ, νθείιεη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 
θαηαβάιεη ηε δηαθνξά ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
ζχκβαζεο ή ηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζήο ηεο ζηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην. Δάλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην Γεκφζην, ε είζπξαμε ηεο θαηά ηα σο άλσ δηαθνξάο ηνπ αληαιιάγκαηνο 
βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ηελ 
νπνία εθθαζαξίδεηαη ε απαίηεζε. Η πξάμε ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ απνηειεί λφκηκν ηίηιν γηα ηελ 
είζπξαμή ηνπ σο δεκνζίνπ εζφδνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. Δάλ αλαζέηνπζα αξρή είλαη 
λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ζρεηηθή απαίηεζε επηδηψθεηαη δηθαζηηθψο, 
εθφζνλ γη‟ απηά ηα λνκηθά πξφζσπα δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. 
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10. Δγγπήζεηο Καιήο Δθηέιεζεο ( άρθρο 157 του  νόμου  4281/2014 & το άρθρο 35 του ΚΔΕ ζηον βαθμό που δεν 

ανηίκειηαι ζε αυηό) 
 
1.  Γηα ηελ αλάιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ην χςνο ηεο αλέξρεηαη γεληθά ζε πνζνζηφ έσο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε απεπζείαο αλάζεζεο ή δηαγσληζκνχ κεηαμχ 
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, νξίδεηαη νκνίσο κε ηε ζχκβαζε εγγχεζε κέρξη ηνπ 
πνζνζηνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.  

 
 
2.  Γηα ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε, ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ηζνχηαη κε ην γεληθφ πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1, ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ην ήκηζπ ηνπ πνζνζηνχ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη 
θαηά ηελ παξάγξαθν 2.  

 
3.  Οη εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, νη εγγπήζεηο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνχο, θαζψο θαη νη εγγπήζεηο γηα ηελ ηπρφλ ιακβαλφκελε 
πξνθαηαβνιή, παξέρνληαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ 
Δξγνιεπηψλ Γεκφζησλ Έξγσλ (Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Μπνξεί επίζεο λα παξέρνληαη θαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ πνπ 
πξνβιέπεηαη ε ηέηνηα ρξήζε ηνπο θαη κε ηελ ηηκή πνπ πξνβιέπνπλ γηα απηά νη εηδηθέο 
δηαηάμεηο. Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ 
ηελ ππεξεζία, λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ή ζην θνξέα 
θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ππέξ 
ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη 
ην ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε, επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ 
παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε 
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο 
εηδνπνηήζεσο.  

 
4.  Οη εγγπήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαηαπίπηνπλ πάληνηε ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ θαη θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ρσξίο θακία δηάθξηζε ηελ πιήξε θαη πηζηή 
εθαξκνγή φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη θάζε απαίηεζε 
ηνπ θπξίνπ απέλαληη ζηνλ αλάδνρν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ή θαη εμαηηίαο ηνπ 
έξγνπ. Η θαηάπησζε γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Η 
ηπρφλ ππνβνιή ελζηάζεσο θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο δελ αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία 
είζπξαμεο ηεο εγγχεζεο.  

 
5. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάζε πιεξσκή 

πξνο ηνλ αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε 
αμία ησλ εξγαζηψλ θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, κε ηζφπνζε 
εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε 
ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ 
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ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Η κείσζε απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ 
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ 
έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο.  

 
 6. Αλ απνθαζηζζεί απφ ηνλ θχξην ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κείσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηνπ πξνο θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ε εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κεηψλεηαη αλαιφγσο κε ηε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. Η 
κείσζε ησλ εγγπήζεσλ απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ, θαηφπηλ 
αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο θαη πηζηνπνίεζεο εξγαζηψλ πνπ 
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο, επηζηξέθεηαη, κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο, πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ηπρφλ πξφζζεηεο εγγχεζεο. Δλ ζπλερεία 
θάζε θνξά πνπ απμάλνληαη νη εθηειεζζείζεο θαη πηζηνπνηεζείζεο εξγαζίεο θαηά δέθα (10) 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο, επηζηξέθεηαη αλάινγν πνζνζηφ ηεο ηπρφλ πξφζζεηεο εγγχεζεο, ελψ 
κε ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ επηζηξέθεηαη ην ζχλνιφ ηεο.  

 
      Η εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο 

αξρηθήο εγγχεζεο, φπσο ηπρφλ ζπκπιεξψζεθε θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζπκβάζεσλ, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Σν 
ζχλνιν ηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ 
έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ 
ηνπ έξγνπ. 

  
 
 

11. Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ – Δπίβιεςε – Τπεξεκεξία θπξίνπ ηνπ έξγνπ ( άρθρο 36 του  νόμου  3669/2008 

και το άρθρο 186 του νόμου 4070/2012) 
 
1. Η παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (δηεπζχλνπζα ή επηβιέπνπζα ππεξεζία)(άξζξν 18 παξ. 11 
ηνπ Ν.4071/12), ε νπνία νξίδεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα αζρνιεζνχλ εηδηθφηεξα κε 
ηελ επίβιεςε, πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο φηαλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ, 
παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπο θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα θαη ελεξγεί φηη 
απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ έξγσλ.  

 
2. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνχο απηψλ γηα ην έξγν ή ηκήκαηά 

ηνπ ή είδε εξγαζηψλ ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, αλάινγα 
κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηεη, ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Οη επηβιέπνληεο απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο βνεζνχο ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν, 
φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 Κψδηθα, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Γελ απνθιείεηαη ε άζθεζε ηεο επίβιεςεο απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ νξίδνληαη ηξηκειείο επηηξνπέο ηερληθψλ ππαιιήισλ ηεο 
Γ.Τ.. 

 
3. ηα θαζήθνληα ησλ επηβιεπφλησλ πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ 
ηνλ αλάδνρν. Οη βνεζνί ησλ επηβιεπφλησλ αζθνχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαη 
έρνπλ αλάινγεο επζχλεο.  

 
4. ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο έξγνπ κε αλάζεζε ζε αλάδνρν ε επίβιεςε απνζθνπεί ζηελ 

πηζηή εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 
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ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε θαηαζθεπήο έξγνπ κε απηεπηζηαζία, ε επίβιεςε νξγαλψλεη θαη δηεπζχλεη ηα κέζα 
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαηά ηνλ νηθνλνκνηερληθά πξνζθνξφηεξν ηξφπν, γηα λα επηηχρεη 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ψζηε 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.  

 
5.  Η ππνρξέσζε ηεο επίβιεςεο λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, δελ κεηψλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε ζχκβαζε.  

 
6.  Η επίβιεςε κπνξεί λα αζθεζεί εθηφο απφ ηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.  
 
7.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαζνξίδνληαη 

θαηεγνξίεο κεγάισλ ή εηδηθψλ έξγσλ, ζηελ νκάδα επίβιεςεο ησλ νπνίσλ κεηέρεη απαξαίηεηα 
θαη ν κειεηεηήο ηνπ έξγνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, ηδίσο 
ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο ηπρφλ ακνηβήο ηνπ θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ 
ππεξεζηψλ.  

 
8.  Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζπληάζζεη θαη ζηέιλεη 

ζηελ πξντζηακέλε αξρή θάζε δίκελν ζπλνπηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηα 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ.  

 
9.  ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ ή εηδηθψλ ή ζεκαληηθψλ έξγσλ ε επίβιεςε κπνξεί λα γίλεη κε 

θιηκάθην ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ έρεη επηθεθαιήο ηερληθφ θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ηνλ 
απαηηνχκελν αξηζκφ βνεζψλ θαη άιινπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν θιηκάθην 
επίβιεςεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηελ έδξα ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ή κε απφθαζε 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ.  

 
10. Όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε δηαπίζησζεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία 

κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε απηνςία πνπ ελεξγείηαη απφ θαηάιιειν ηερληθφ ππάιιειν ή επηηξνπή 
απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε. Όηαλ γίλνληαη ηέηνηεο απηνςίεο 
θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.  

 
11. Αλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ θαηαζηεί ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε κφλν γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ 
δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη κεηά ηελ επίδνζε απφ απηφλ ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο. ε 
πεξίπησζε ππεξεκεξίαο απφ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο νη ζεηηθέο δεκηέο νθείινληαη θαηά ην 
κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο.  

 

 

12. Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ( άρθρο 37 του  νόμου  3669/2008) 
 
1.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  
 
2.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία 
ηεο κειέηεο.  

 
3.  Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 
Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ 
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εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο 
δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ 
ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή 
επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ 
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα 
θαθνηερλία.  

 
4.  ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε δηαηαγή γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο δίλεηαη πξνθνξηθά 

ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θαη θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν 
επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ 
έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο. Αλ ε δηαηαγή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ 
επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηελ 
εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.  

 
5.   Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν 

φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, 
εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ 
θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη 
δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, 
δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, 
κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή 
επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, 
θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, 
ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, 
ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα 
ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 
6.  Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ 

ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 
Καη‟ εμαίξεζε άιινη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν 
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκαΣα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή 
ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.  

 
7.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο 
ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.  

 
8.  Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα νξίδεη 
θαη‟ εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 
πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο 
πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα 
θαηαζθεπήο ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ 
ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β΄), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β΄) θαη 
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ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β΄), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε 
ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα 
δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ 
ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.  

 
9.  Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζην έξγν, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί ηνλ 
αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ 
εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηφηε ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο 
πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο 
ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ. ε εθαξκνγή ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη απνδνρέο κέρξη ηξηψλ (3) ην πνιχ κελψλ πξηλ 
απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 
10. Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ 

πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
απφ ηε ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ 
ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή 
απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν αλάδνρνο εκπνξεχεηαη ηα 
εμνξπζζφκελα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 
κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν κέρξη εβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο (74.000) επξψ, ην νπνίν 
εηζπξάηηεηαη ππέξ ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Οδνπνηίαο (Σ.Δ.Ο. Α.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 
11. Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε 

παιηψλ έξγσλ, αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο 
εμαγσγήο ή δηαθχιαμήο ηνπο, αλ ε ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα, γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ 
θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ 
δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο θαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη 
ηνπ αλαδφρνπ.  

 
12. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία αλ ηπρφλ 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. Οη 
δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε 
ησλ έξγσλ ή ηπρφλ δηαθνπή ηνπο απφ απηή ηελ αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.   

 
13. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ 

έξγσλ ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο 
εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο 
απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα 
απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ.  

 
14. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα 

εξγνζηάζηα πνπ ηπρφλ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
πνπ θξίλεη απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ 
επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο 
ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα 
επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο.  
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13. Γηεύζπλζε έξγνπ από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ ( άρθρο 38 του  νόμου  3669/2008) 
 
      Η δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο 
γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ Τπεξεζία. 
Η επί ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο εξγνιεπηηθήο 
επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ 
έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000,00) 
επξψ, ε αλαινγία απηή θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη 
πείξαο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ηδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) θαη έλαο (1) πηπρηνχρνο ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.). Η 
ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν κπνξεί πάληα λα αιιάδεη κε απφθαζε 
ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Γηα ην 
πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο 
αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηειεί 
πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο 
θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ 
ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ 
έξγνπ.  
 
14. Τπνρξεώζεηο κειώλ αλαδόρνπ θνηλνπξαμίαο ( άρθρο 39 του  νόμου  3669/2008) 
 
1.  Οη εγγπήζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  
 
2.  Σα κέιε ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εηο νιφθιεξν γηα 

θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε ή απφ ην λφκν.  
 
3.  Όια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 

θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο 
έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη 
ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ. Ο αλαπιεξσηήο εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία ζε θάζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ή 
αληθαλφηεηαο απηνχ. Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξέπεη λα είλαη θπζηθφ 
πξφζσπν απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ή απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ 
πνπ θνηλνπξαθηνχλ. Ο εθπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ άιινπο 
πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαηά ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ δφζεθε ζε απηνχο ηέηνηα εμνπζία κε ηελ πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο. Με ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ν δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ 
αλαπιεξσηνχ θαη ε απνδνρή ηνπ απφ απηνχο δηαξθνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη 
κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Μαδί κε 
ηελ πξάμε δηνξηζκνχ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δειψζεηο απνδνρήο 
ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ 
εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε είζπξαμε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη ν 
δηνξηζκφο αληηθιήηνπ.  
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4.   Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν γίλεηαη κφλν απφ 
θνηλνχ απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Μφλν κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο απηήο θαη ησλ δειψζεσλ απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνπο 
δηνξηδφκελνπο παχεη ε εμνπζία εθπξνζψπεζεο απηψλ πνπ είραλ δηνξηζζεί πξηλ.  

 
15. Πεηζαξρηθέο επζύλεο δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ( άρθρο 40 του  νόμου  3669/2008) 
 
1.  Η ππαίηηα παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο απφ φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

απνηειεί πεηζαξρηθή παξάβαζε.  
 
2.  Ιδίσο απνηεινχλ πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο: α) Γηα ηνπο επηβιέπνληεο ην έξγν: ε ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ηελ εθ 
κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ παξαβίαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ή ηελ θαηαζθεπή 
ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή ηελ ελζσκάησζε ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ ή ηελ παξάιεηςε 
ηήξεζεο ησλ λφκηκσλ κέηξσλ αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 
β) Γηα ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο: ε παξάιεηςε θίλεζεο θαη 

δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ παξά ηε ζπλδξνκή ησλ 
αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ, ε παξάιεηςε έγθαηξεο έγθξηζεο ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ έξγνπ θαη ε ρνξήγεζε εληνιψλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ νη νπνίεο δελ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ή εγθεθξηκέλε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, νχηε άιισο πσο 
είλαη επηηξεπηή ε εθηέιεζή ηνπο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 
γ) Γηα ηνλ πξντζηάκελν θαη ηα φξγαλα ηεο πξντζηακέλεο αξρήο: ε παξάιεηςε έγθαηξεο 

έγθξηζεο ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ θαη ησλ Πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ρσξίο λα πθίζηαληαη νη λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο θαη ε παξάιεηςε έθδνζεο απφθαζεο ζε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά 
απφθαζεο θήξπμεο έθπησζεο, εληφο ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 
άξζξνπ 62 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

 
3. Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ή ην αξκφδην φξγαλν ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ εθηεινχλ 
δεκφζηα έξγα είηε επηβάιιεη εηο βάξνο ησλ ππαηηίσλ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο, ηελ 
πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη πνζνχ αληίζηνηρνπ ηνπ κηζζνχ ησλ έμη (6) κελψλ είηε 
ηνπο παξαπέκπεη ζην νηθείν πεηζαξρηθφ φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ θαηά ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο πξνβιεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ.  

 
16. Κνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν . εθπξνζώπεζε ( άρθρο 44 του  νόμου  3669/2008) 
 
1.  Οη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν ή ηνλ αληίθιεηφ ηνπ γίλνληαη κε 

φξγαλν ηεο ππεξεζίαο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην φξγαλν ή κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. Γηα 
ηελ θνηλνπνίεζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ο αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο.  

 
2. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ επηκεηξήζεσλ, ησλ πξσηνθφιισλ 

αθαλψλ εξγαζηψλ, ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 
(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ησλ 
πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επί ηφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν 
αλάδνρνο κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί απφ ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ή άιιν ηερληθφ 
πνπ έρεη ηα λφκηκα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Ο αλσηέξσ ηερληθφο κπνξεί λα είλαη 
νιηθά ή κεξηθά θαη πιεξεμνχζηνο ή εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ.  
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17. ύκπξαμε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κειεηεηή - Πξόζζεηεο εγγπήζεηο - Δπζύλε  ( άρθρο 45 του 

νόμου  3669/2008) 
 
1.  Όηαλ ε κειέηε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηδησηηθφ κειεηεηηθφ γξαθείν, ε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ κειεηεηή γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 
κειεηήζεη θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
2. Οη ίδηεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ απφ ην αλψηαην 
φξην πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 
Α2 ηάμεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..  

       Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, κπνξεί ην 
πνζφ απηφ λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη λα αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξε ηάμε. Γηα έξγα κηθξφηεξνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη, κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη αλσηέξσ 
δηαηάμεηο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη κε φκνηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ.  

 
2.   Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

γηα ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ ηεο ή ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεψλ ηεο ή γηα ιφγνπο πνπ 
ππαγνξεχνληαη απφ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. Πξνο ηνχην ππνβάιιεηαη πξφηαζε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ έξγνπ πξνο ηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα 
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ. Αλ ε ηξνπνπνίεζε απνδίδεηαη 
ζε ζθάικαηα θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο θαη ν κειεηεηήο απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηνπ, 
ηξνπνπνηεί ηε κειέηε θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3316/ 2005, εθφζνλ δελ 
έρνπλ παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηελ ηξνπνπνίεζε 
αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε κειεηεηή πνπ δηαζέηεη ηα λφκηκα 
πξνζφληα. Γηα λα εηζαρζεί ην ζέκα ζην Σερληθφ πκβνχιην πξέπεη ε ηξνπνπνηεηηθή κειέηε λα 
είλαη ζε ζηάδην αληίζηνηρν κε ηελ πξνο ηξνπνπνίεζε θαη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ αξρηθνχ 
κειεηεηή πνπ δηαηππψλεη εγγξάθσο ζε εχινγε πξνζεζκία ηε γλψκε ηνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε 
ζην ζπκβνχιην θαινχληαη πξνο αθξφαζε ν αξρηθφο κειεηεηήο, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ή 
εθπξφζσπνί ηνπο θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ελέθξηλε ηελ αξρηθή κειέηε, νη νπνίνη 
ππνβάιινπλ γξαπηφ ππφκλεκα. Η πξντζηακέλε αξρή εθδίδεη ηελ απφθαζε πεξί απνδνρήο 
ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ ππεξεζία 
ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ηεο 
ηξνπνπνηεηηθήο κειέηεο. Αλ ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή 
ειιείςεηο ηεο θαη δελ έρνπλ παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ κειεηεηή, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 
3316/2005. Ο κειεηεηήο ηεο αξρηθήο κειέηεο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ηεο 
απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, αλ απηή απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή παξαιείςεηο 
ηεο κειέηεο. Η άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο αλαζηέιιεη ηηο εηο βάξνο ηνπ κειεηεηή νηθνλνκηθέο 
ζπλέπεηεο θαη ηελ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, φρη φκσο ηελ εθαξκνγή ηεο 
ηξνπνπνηεκέλεο κειέηεο. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηα αξκφδηα γηα ηελ θίλεζε ηεο 
πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ κειεηεηή θαη ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ φξγαλα, αλ ε 
αλάγθε ηξνπνπνίεζεο νθείιεηαη ζε ιάζε ή παξαιείςεηο ηεο κειέηεο.  

 
3.   Αλ δελ έρεη πεξάζεη ε εμαεηία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

3316/2005 γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ κειεηεηή, εθαξκφδνληαη 
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ απηνχ άξζξνπ 31.  

 
4.  Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ κειεηψλ, ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, ηελ θαιχηεξε 

δηνίθεζε θαη επίβιεςε θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη ν κειεηεηήο, ν 
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αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο λα αζθαιίδνπλ ηε κειέηε, ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα.  

       Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο, νξίδνληαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, νη κειέηεο, ηα έξγα θαη νη ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ πνπ 
εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε αζθάιηζεο θαη ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα εθαξκνγήο 
ηεο δηάηαμεο απηήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη, εηδηθά, ηα 
ειάρηζηα φξηα αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, νη απνδεθηέο εμαηξέζεηο θαη νη κέγηζηεο απαιιαγέο 
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο.  

 
18. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ( άρθρο 46 του  νόμου  3669/2008) 
 
1. ε θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζή ηνπ ζην ζχλνιν 

θαη θαηά ηκήκαηα. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη 
ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
2. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί 

λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 
ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα 
φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ή αλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο 
ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη 
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ 
κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η 
κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή 
ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

 
3. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά 
εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. ε 
ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο 
δηθηπσηήο αλάιπζεο.  

 
4. O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην 
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ ζηηο 

δεκνπξαζίεο ηνπο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία θνηλνπνηεί έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν πίλαθεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα 
εθηειεζζνχλ. Ο πξψηνο πίλαθαο θνηλνπνηείηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
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19. Ηκεξνιόγην ηνπ έξγνπ ( άρθρο 47 του  νόμου  3669/2008) 
 
1. Γηα θάζε εξγνιαβία, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε βηβιηνδεηεκέλα 

δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια. Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, 
κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, αξηζκεηηθά 
ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 
κεραλήκαηα, ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ηηο εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο, ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά 
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν.  

 
2.  Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

αλαδφρνπ. Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Οη 
εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε 
δχλακε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο 
πξνφδνπ ηνπ έξγνπ.  

 
3. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ κπνξεί ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ 
εκεξνινγίνπ θαηά άιιν ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν, ηελ ηήξεζή ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη ηε κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ.  

 
20. Πξνζεζκίεο ( άρθρο 48 του  νόμου  3669/2008) 
 
1.   Κάζε ζχκβαζε, εθηφο απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ 

(ζπλνιηθή πξνζεζκία), πεξηιακβάλεη θαη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ηκεκάησλ απηνχ (ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο). ε πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ ή έξγσλ πνπ απφ 
ηε θχζε ηνπο δελ επηδέρνληαη πξνζδηνξηζκφ ηκεκάησλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ επί κέξνπο 
δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί ε ζχκβαζε λα κελ πξνβιέπεη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.  

 
2.  Όιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.  
 
3.   Μέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ 

έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε δνθηκέο. Σν ίδην 
ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.  

 
4.   Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε:  

α) Γηα παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ ε έγθαηξε απνπεξάησζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνηειψο, ε ζπκπιήξσζε εξγαζηψλ πνπ απνηεινχλ 
πξνυπφζεζε ή ζπλδπάδνληαη κε ηηο εξγαζίεο άιινπ έξγνπ, εθηφο ηεο εξγνιαβίαο ζηελ 
νπνία αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα εμαζθάιηζε ηνπ 
έξγνπ απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο (απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο).  

 
β) Ωο ζηαζκνί ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ (ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο).  
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5.  Όιεο νη θαζνξηδφκελεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθέο, εθηφο αλ ξεηψο 
νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε σο απνθιεηζηηθέο.  

 
6.  Τπνρξεσηηθά θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πεξίνδν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ 

εθηέιεζεο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλά έλαλ (1) ή ην πνιχ δχν (2) κήλεο αλάινγα 
κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο. Οη σο άλσ ππνρξεσηηθέο ελδεηθηηθέο 
πξνζεζκίεο ηίζεληαη γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηνπ 
ελφο ηεηάξηνπ (1/4) ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο. Σν ρξνληθφ απηφ 
δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ έμη (6) κήλεο.  

 
7.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο φρη 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). Η ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε 
βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ 
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηά ηνπ.  

 
8.    Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη:  

α) Δίηε «κε αλαζεψξεζε», φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή ηνπ 
αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή 
πξνθχπηεη απφ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 
β) Δίηε «ρσξίο αλαζεψξεζε», γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, φηαλ ε 

παξάηαζε θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ 
ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα 
ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο «ρσξίο αλαζεψξεζε» γηα 
ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή κηαο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ, 
επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο 
απηήο.  

 
9. Καηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, εθηηκάηαη 

θαη πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ην ππαίηην γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπκβαιιφκελν κέξνο, 
γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ έξγσλ ή θαηά θνλδχιηα εξγαζηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο 
πεξίπησζεο απηήο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, αλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο.  

 
10. Η έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. Παξάηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί θαη ρσξίο αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, αλ απηή 
δελ ππεξβαίλεη ηελ νξηαθή πξνζεζκία. Η αίηεζε, αλ ππάξρεη, θαηαηίζεηαη ζηε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία πνπ δηαηππψλεη πάληνηε ηε γλψκε ηεο πξνο ηελ πξντζηακέλε αξρή. Όηαλ 
πξφθεηηαη γηα παξάηαζε «ρσξίο αλαζεψξεζε», ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο, ζε αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν, θαηαξηίδεη πίλαθα δηαρσξηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, ζε εθείλεο πνπ κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ ζε πξνεγνχκελε αλαζεσξεηηθή 
πεξίνδν θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο. Οη πξψηεο δηαρσξίδνληαη θαη θαηά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, 
κέζα ζηελ νπνία κπνξνχζε θαη έπξεπε λα εθηειεζζνχλ. Ο πίλαθαο απνηειεί πξάμε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα 
δηαρσξηζκνχ, κφλν αλ ηνλ ππνγξάςεη κε επηθχιαμε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ 
λα ζπκπξάμεη ζηελ θαηάξηηζε ή λα ππνγξάςεη ηνλ πίλαθα, εθαξκφδεηαη αλάινγα ε δηάηαμε 
ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008.  

 
Πξνζεζκία πεξαηψζεσο ησλ αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε έμη (06) εκεξνινγηαθνχο 

κήλεο αξρνκέλεο απφ ηελ εκέξα πνπ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε (άξζξα 36 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη 7 
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ηνπ Π.Γ. 171/87). Γηα θάζε κέξα ππεξβάζεσο ηεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα φπσο 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3263/2004.  

 
 
 
 
21. Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηώλ έξγνπ ( άρθρο 49 του  νόμου  3669/2008 & άρθρο 79 του 

νόμου 4313/2014) 
 
1.   Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο 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. Οη πνηληθέο 
ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, 
αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο.  

 
2.  Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη 
επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε 
ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη 
ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία 
λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ 
ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α ), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 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.. 
Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην 
πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα 
ηελ επηβνιή ηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α..  

 
3.   Όηαλ ν ρξφλνο απνπεξάησζεο ελφο έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, κπνξεί κε ηε ζχκβαζε λα πεξηνξηζηνχλ 
νη αλσηέξσ ρξφλνη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ κέρξη ην κηζφ, κε αλάινγε αχμεζε 
ηνπ πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο πνηληθήο ξήηξαο, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο 
πνηληθήο ξήηξαο.  

 
4.   ηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο αλαδφρνπ γηα παξάηαζε ελδεηθηηθήο πξνζεζκίαο δεκνζίνπ έξγνπ 

αλαζηέιιεηαη ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λφκνπ 4313/2014. 

 
 
22. Δπηκεηξήζεηο ( άρθρο 52 του  νόμου  3669/2008 και το άρθρο 186 του νόμου 4070/2012) 
 
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 

επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Σα 
επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
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αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα 
δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ε 
Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν 
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ.   

 
2. ην ηέινο θάζε κήλα ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα 

ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Τπνβάιινληαη ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο 
ηνπ κήλα. Η επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε έλδεημε 
ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο 
λέσλ εξγαζηψλ, πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη‟ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα θαη 
δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ 
πξσηνθφιισλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία 
επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα έιεγρν, 
αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν». Η 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία κεηά ηελ παξαβνιή πξνο ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, ηνλ έιεγρν θαη 
ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηηο θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν, 
κέζα ζε ηξείο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.. Η θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 
Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαη ν αλάδνρνο αλ δελ 
απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο.  

3. Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηνλ ηνλ 
έιεγρν ή ηελ δηφξζσζή ηνπο, ε Γ.Τ. ηηο επηζηξέθεη, κέζα ζε ηξίκελε πξνζεζκία θαη θαιεί ηνλ 
αλάδνρν γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα ζην έγγξαθφ 
ηεο ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα. Ο αλάδνρνο, κέζα ζε έλα κήλα, 
ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ 
δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ επαλππνβνιή, ε Γ.Τ. δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη 
εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα λα ηηο 
ειέγμεη, λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν. Αλ νη 
επηκεηξήζεηο δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ 
πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία, ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ ειεγρζνχλ, 
δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ κεληαία πξνζεζκία, 
ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν φκσο ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα 
ζπκπεξηιήθζελ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Οη επηκεηξήζεηο, εγθεθξηκέλεο 
ξεηψο απφ ηελ Γ.Τ. ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, ειέγρνληαη εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ζθάικα ηνπο πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα πιεξσζεί 
αρξεσζηήησο εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, απηφ είλαη επηζηξεπηέν κε ζχληαμε αξλεηηθνχ 
ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 53. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο 
επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 

 
4. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ε πνζνηηθή ηνπο επαιήζεπζε δελ ζα είλαη δπλαηή ζηελ 

ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ 
ζα είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ επηβιέπνληα λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ 
θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή 
πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Η παξαιαβή αθαλψλ εξγαζηψλ γίλεηαη απφ ηε επηηξνπή 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνλ επηβιέπνληα, πνπ θαινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν. Σν ΠΠΑΔ ή 
ην πξσηφθνιιν δπγίζεσο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ε χπαξμε ηέηνηνπ ππνγεγξακκέλνπ πξσηνθφιινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 
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5. Δηδηθψο ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εδαθψλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, γίλεηαη απφ δχν ή 
πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο 
νξηζκφο ηεο επηηξνπήο απηήο αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα 
νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή 
κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα επαλέιεγρν θαη ραξαθηεξηζκφ 
εδαθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 
λα ιεθζεί απφθαζε, ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν 
αλσηέξσ ραξαθηεξηζκφο εδαθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο 
πξντζηακέλεο αξρήο.  

 
6. Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε», δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη 
ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 
3. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο 
δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη‟ απηψλ ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο 
ζεξαπείαο. Η θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή ελζηάζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην 
δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. Η ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε 
ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη 
ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη ηπρφλ δηνξζσκέλε 
επηκέηξεζε. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 έρεη εθαξκνγή γηα ηελ ηειηθή 
επηκέηξεζε.  

 
7. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε 

επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή 
ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ (2%ν) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ 
αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Η πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 
επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή 
επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη‟ απηφ ηδηψηεο 
ηερληθνχο θαη ζπλεξγεία θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Η ηειηθή 
επηκέηξεζε πνπ ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν.  

 
8. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ, 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γηα ην νπνίν δελ έρεη ράζεη ην ζρεηηθφ 
δηθαίσκα απφ θάπνηα άιιε αηηία θαη θάζε άιιε αμίσζε πνπ δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή 
ή ζηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 75Α πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 137 
λ.4070/2012. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κφλν γηα νςηγελείο αηηίεο κπνξεί ν 
αλάδνρνο λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο.   

 
9. ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πιεξσκή κε θαη‟ απνθνπή ηίκεκα, ηειηθή 

επηκέηξεζε είλαη ε επηβεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνηνηηθά θαη 
πνζνηηθά, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πιεξσκψλ εθαξκφδνληαη επί κέξνπο πνζνζηά εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 
φπσο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε 

 
 
10. H επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη θαη' αξρή ζην 

Σηκνιφγην θαη ζηα ηεχρε ησλ εγθεθξηκέλσλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ ηνπ ΤΠ. Γεκ. Δξγσλ θαη 
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ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ ζπλήζεηεο. 

 
11. Αλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ έρνπλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ θαη απηέο 

γίλνπλ ηειηθά δεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία ηφηε ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ ζα 
ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο κηθξφηεξεο πξαγκαηηθά δηαζηάζεηο. 

 
12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί θαη λα ζπλνδεχεη ηνλ επηβιέπνληα θαηά ηελ 

επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ πξηλ απηέο θαηαζηνχλ αθαλείο. Σα πάρε ζθπξνδέκαηνο 
(ηζηκεληνζηξψζεηο νδψλ θ.ι.π.) θαη αζθαιηνηάπεηα κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ θαξφησλ. 

 
13. Η ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ δελ πεξηνξίδεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ γηα έιεγρν ησλ 
πνζνηήησλ κε επηηφπην έιεγρν. 

 
14. Γηα ηηο κεηαθνξέο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ζε θαηάιιεινπο φξνπο ζπληάζζεηαη 

επίζεο πξσηφθνιιν κεηαθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ρσξίο πξφζζεηε  
ακνηβή ηα έμνδα  νξζήο δηαρείξηζε ησλ  πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ. 

 
 
23. Λνγαξηαζκνί - Πηζηνπνηήζεηο ( άρθρο 53 του  νόμου  3669/2008 και το άρθρο 134 του νόμου 4070/2012) 
 
1.  Η πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
εξγαζηψλ. Αλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην 
ρξνλνδηάγξακκα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ 
επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξνλνδηάγξακκα. Η δηάηαμε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη πξφζζεηε 
θαηαβνιή (πξηκ) ζηνλ αλάδνρν γηα ηε γξεγνξφηεξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ.  

 
2.  Η πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ 
ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο.  

 
3.  Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ηπρφλ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο 

ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ νθεηιφκελσλ ζε απηφλ πνζψλ 
απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο θαηακεηξήζεηο ησλ 
εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Καη‟ αξρήλ απαγνξεχεηαη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ θαηακεηξεζεί. Γηα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε 
επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο 
φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Η ηειεπηαία απηή εμαίξεζε γίλεηαη κφλν γηα ηνλ 
πξψην κήλα, κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Η αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη 
βάζε πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 
4.  Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, εκηηειείο εξγαζίεο κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ 

ζην ινγαξηαζκφ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, αλ ε θχζε ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ, ηπρφλ δηαθνπή 
ηνπ έξγνπ, δε ζα θαηέζηξεθε ηελ εκηηειή εξγαζία. Οη εξγαζίεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζε 
ρσξηζηφ κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη πεξηιακβάλνληαη κε πξνζσξηλή ηηκή κεησκέλε, ψζηε λα 
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είλαη δπλαηή ε απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο πξνβιεπφκελεο 
ηηκήο.  

 
5.   ην ινγαξηαζκφ κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ, επίζεο, ηα πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ κε έγθξηζε ηεο 

ππεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα ή ζε απνζήθεο πνπ δειψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ. Οη πνζφηεηεο ησλ 
πιηθψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
πξνζερψλ εξγαζηψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε 
ζχκβαζε. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά ζην ζπλνπηηθφ πίλαθα 
εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη επίζεο θαη νη ζέζεηο 
απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ. Γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιηθά ν αλάδνρνο 
έρεη αθέξαηε ηελ επζχλε, κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σα πιηθά 
πεξηιακβάλνληαη ζε ρσξηζηφ ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ, κε ηηκέο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 
αλψηεξεο ησλ ηηκψλ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 
(ΔΓΣΓΔ) ηνπ ρξφλνπ ηεο δεκνπξαζίαο θαη πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ 
αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή, ψζηε ην ππφινηπν κέξνο ηεο ηηκήο λα αξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ζα ελζσκαησζνχλ ηα πιηθά. Πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο 
ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ δελ ππνινγίδνληαη ζηα πιηθά.  

 
6.  ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε 

είδνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο 
εξγνιαβίαο θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. ην 
ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλεηαη αθφκε θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ 
εξγνιάβνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, αλ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο, θαη ην ζχλνιν 
κεηψλεηαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο δεκνπξαζίαο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Απφ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηδίσο 
πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ άξζξσλ 60 θαη 73 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο, αλ γη‟ απηή δελ 
έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία, απφζβεζε 
πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο ηπρφλ ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ δελ έρεη 
ηθαλνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν.  

 
7.  Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή ζπλνδεχνληαη 

κφλν απφ αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ 
αξρή ηνπ έξγνπ, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην ζπλνπηηθφ 
πίλαθα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο θαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ 
απνδεκηψζεηο ή επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε. 
Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο 
πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο 
επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ.  

 
8. Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο 

δηνξζψλεη, αλ είλαη αλάγθε, κέζα ζε έλαλ (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί 
έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε δηαηαγή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή 
αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη 
επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. 
Ο έιεγρνο ην ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν 
ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη 
φηη νη πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο 
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ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην 
ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο ινγαξηαζκφο, κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία θαη έηζη εγθεθξηκέλνο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. Η 
έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη δπλαηή θαη ρσξίο ηελ 
ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληα.  

 
9.   Αλ ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξα ηνπ 

δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, αλ ππνβιεζεί έγγξαθε φριεζε θαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 
ηνπ π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 38 Α΄) θαη ν αλάδνρνο κπνξεί λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο, αθνχ 
θνηλνπνηήζεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία εηδηθή έγγξαθε δήισζε.  

 
10. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη πάληνηε ε έθδνζε 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, ρσξίο λα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή άιιε ζρεηηθή γεληθή 
ή εηδηθή δηάηαμε.  

 
11. Δπηηξέπεηαη ε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ εθρψξεζε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο, γηα ηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί πηζηνπνίεζε εθ ηεο θαηαζθεπήο έξγνπ, ζε αλαγλσξηζκέλεο 
ηξάπεδεο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εθ ηνπ νπνίνπ πξνέξρεηαη ε απαίηεζε ή εξγάηεο θαη ππαιιήινπο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Γηα ηελ θαηάζρεζε θαη 
εθρψξεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Με θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Έξγσλ, κπνξεί λα νξηζζεί ε δπλαηφηεηα θαη ε δηαδηθαζία εθρψξεζεο απφ κέξνπο 
ηνπ αλαδφρνπ απαίηεζεο απφ εγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε ή κέξνπο ηεο πξνο ηνλ θχξην ηνπ 
έξγνπ γηα ηελ εμφθιεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ πξνο απηφλ.  

 
12. Όιεο νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε 

βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο απνηεινχλ πάληνηε θαηαβνιέο έλαληη ηνπ εξγνιαβηθνχ 
αληαιιάγκαηνο πνπ εθθαζαξίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

 
13. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη 

«πξνηειηθφ ινγαξηαζκφ», κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ 
ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «ηειηθφ ινγαξηαζκφ». Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη ηειηθφ 
ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ 
γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.  

 
 
24. Αλαζεώξεζε ηηκώλ ( άρθρο 54 του  νόμου  3669/2008 και του νόμου 4313/2014) 
 
1. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο θάζε ζχκβαζεο δεκφζηνπ έξγνπ αλαζεσξνχληαη εληαία γηα φιε ηε ρψξα 

θαηά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν (αλαζεσξεηηθή πεξίνδνο) θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 
ηεο εηθνζηήο εκέξαο ηνπ πξψηνπ κήλα ηεο πεξηφδνπ απηήο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε 
αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ νη αλαζεσξεκέλεο ζπκβαηηθέο ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.  

 
2. Η αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ κέζα ζην 

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 46 ρξνλνδηάγξακκα. Δξγαζίεο πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 
εθηειέζηεθαλ ζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν κεηαγελέζηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην 
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ρξνλνδηάγξακκα, ζεσξνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο φηη εθηειέζηεθαλ ζηελ 
αλαζεσξεηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα εθηειεζηνχλ. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 
εθηειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, 
ε αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο εθηέιεζήο ηνπο. Γηα ηηο 
εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ε 
αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 
αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ηνπ αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ε 
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιινληαη νη 
δηνηθεηηθέο θαη νη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 82, θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/2008.  

 
3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηά ηελ έγθξηζε παξαηάζεσλ ηεο 

ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ δεκφζησλ έξγσλ εθηηκάηαη θαη 
πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ην ππαίηην γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα 
ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ έξγσλ ή θαηά θνλδχιηα εξγαζηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
απηήο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, αλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο.  

 
4. Ωο ρξφλνο εθθίλεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο θάζε εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο 

νξίδεηαη ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν κέζα ζην νπνίν:  
α) ππνβιήζεθε ε πξνζθνξά, αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίζζεθε χζηεξα απφ 

δεκνπξαζία ή  
 
β) εθδφζεθε ε ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε, αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ θαηαξηίζζεθε 

ρσξίο δεκνπξαζία, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε εγθξηηηθή απηή απφθαζε δελ νξίδεη άιιν ρξφλν.  
 
      Οη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ή πνπ έπξεπε 

λα εθηειεζηνχλ κέζα ζην ηξίκελν πνπ ζεσξείηαη ρξφλνο εθθίλεζεο θαη ζην ακέζσο επφκελν 
εκεξνινγηαθφ ηξίκελν. Καη‟ εμαίξεζε ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 
εκεξνινγηαθφ ηξίκελν εθθίλεζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 
ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξαηνχκελνπ ή αλαηηζέκελνπ έξγνπ, ρσξίο 
αλαζεψξεζε, κέρξη ην αλψηεξν φξην ηεο δεχηεξεο ηάμεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ , φπσο 
νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.3669/2008.  

 
5.   Η αλαζεψξεζε (αχμεζε ή κείσζε) γηα θάζε αλαζε. σξεηηθή πεξίνδν ππνινγίδεηαη κε  βάζε 

ηνλ ηχπν:  
       ΓΣλ = Σ (Αn/Αo-1) Υ ( 1- s) 
       φπνπ είλαη:  
       Σ: ε ππφςε ηηκή ηεο ζχκβαζεο,  
       ΓΣλ: ε αλαζεψξεζε ηεο παξαπάλσ ηηκήο ζηελ ππφςε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν λ,  
       Αν: ηηκή πνπ πξνθχπηεη αθνχ ζπκπιεξσζεί κε βαζηθέο ηηκέο ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο ην 

νξηδφκελν γηα ηελ ηηκή  
       Σ άξζξν αλάιπζεο ηηκψλ ή ζπλδπαζκφο άξζξσλ κε ηα βάξε ηνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7,  
       Αλ: ηηκή πνπ πξνθχπηεη φπσο παξαπάλσ κε ηηο βαζηθέο ηηκέο ηεο αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ 

λ,  
       s: ζηαζεξφο ζπληειεζηήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κε αλαζεσξνχκελν κέξνο ηεο ηηκήο θαη 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ κεηαμχ ηνπ 0,07 θαη 0,20 θαηά θαηεγνξίεο ή κέγεζνο έξγσλ θαη αλάινγα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ αλαζεσξεηηθψλ πεξηφδσλ, πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο θαη 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ.  
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6. Ο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ» ζηνλ ηχπν ηεο αλαζεψξεζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη απφ ηε 
ζρέζε: ζ = ζ1 +0,01λ,  

       φπνπ ζ1 είλαη ζπληειεζηήο πνπ θαζνξίδεηαη εληαία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή θαη ρσξηζηά γηα 
θαζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ θαη αλέξρεηαη ζε  

      ζ1=0,12 γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ θαη  
     «λ» είλαη αθέξαηνο αξηζκφο ίζνο κε ηε κνλάδα γηα ηελ πξψηε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν πνπ 

ππνινγίδεηαη αλαζεψξεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζε θάζε πεξίπησζε εξγνιαβία θαη πνπ 
απμάλεηαη θαηά κία κνλάδα γηα θαζεκηά απφ ηηο επφκελεο αλαζεσξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εξγνιαβίαο.  

       Ο λ παχεη λα απμάλεη φηαλ ην «ζ» γίλεη 0,20. Ο ζπληειεζηήο ζ1 κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ.  

 
7.  Η αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο θάζε ζπκβαηηθνχ θνλδπιίνπ γίλεηαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα 

εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ πνπ νξίδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 
θνλδχιηα πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε άξζξα εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο θαη‟ 
απνθνπή ηηκψλ ή ζχλζεησλ ηηκψλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ 
θαζνξίδνπλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπο παξεκθεξή άξζξα εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ή νκάδα 
ηέηνησλ θνλδπιίσλ κε ηα αληίζηνηρα βάξε θαζελφο άξζξνπ.  

 
8.  Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο κε εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα 

άιιν εθηφο απφ ρξεκαηηθή θαηαβνιή θαη ζηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο. ηηο ζπκβάζεηο, πνπ 
θαηαξηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνπλ νη πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
Ν.3669/2008 ή πνπ ην αληάιιαγκα ζπλνκνινγείηαη ζε μέλν λφκηζκα, θαζνξίδεηαη κε ηε 
δηαθήξπμε αλαζεψξεζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο, ν νπνίνο κπνξεί λα 
είλαη ίδηνο ή δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηζρχνληα ηξφπν αλαζεψξεζεο.  

 
9. Σα πεξηιακβαλφκελα ζηηο πηζηνπνηήζεηο πιηθά ζεσξνχληαη σο κεξηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη θαη ε αλαζεψξεζε ηεο πηζηνπνηνχκελεο αμίαο ηνπο γίλεηαη, φηαλ 
πηζηνπνηνχληαη, κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ θνλδπιίσλ ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Όηαλ εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο, ε αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κφλν ζην 
ππφινηπν κέξνο ηεο αμίαο ηνπο, χζηεξα απφ αθαίξεζε ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ είραλ 
πηζηνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν.  

 
10. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ κέλνπλ εκηηειείο 

ζε κηα αλαζεσξεηηθή πεξίνδν.  
 
11. Η αμία ησλ πιηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ ππφθεηηαη ζε 

θακηά αλαζεψξεζε. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζχκβαζε ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ ηα αληίζηνηρα πνζά Αλ θαη Αν πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 
ηχπν ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνινγίδνληαη αθνχ ε ζρεηηθή αλάιπζε ζπκπιεξσζεί κε 
κεδεληθή ηελ αμία ηνπ πιηθνχ. Αλ νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία ησλ πιηθψλ, ηφηε 
εθαξκφδεηαη ν ίδηνο ζπληειεζηήο θαη ζηελ εθπηπηφκελε αμία ηνπ πιηθνχ, εθηφο αλ ξεηά 
νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο ζηελ εθπηπηφκελε αμία 
ηνπ πιηθνχ.  

 
12. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ζεκαληηθήο 

αμίαο κεραλεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ή εγθαηάζηαζε ζην έξγν θαη πξνζδηνξίδεηαη ρσξηζηά ην 
αληάιιαγκα γηα ηελ πξνκήζεηα, κπνξεί γηα ην αληάιιαγκα απηφ λα νξηζηεί κε ηε ζχκβαζε 
άιινο ηξφπνο αλαζεψξεζεο.  
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13. Η αλαζεψξεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηα πνζά απνδεκηψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη δηνηθεηηθά ή 
δηθαζηηθά, εθηφο αλ ηα πνζά απηά είλαη ζπλάξηεζε ηηκψλ γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαζεψξεζε, ζχκθσλα κε φ,ηη πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή δηθαζηηθή 
απφθαζε ή δηνηθεηηθή πξάμε.  

 
14. Σν πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο θαηαβάιιεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  
 
15. Πέξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαζεψξεζε ηηκψλ 

απνθιείεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε δηάιπζε ησλ ζπκβάζεσλ 
δεκφζησλ έξγσλ, θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 288 ή 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
έλεθα ηεο απμνκείσζεο ησλ ηηκψλ.  

 
16. Η δηαπίζησζε ησλ βαζηθψλ ηηκψλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ, κεραλεκάησλ 

φπσο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηα εκεξνκίζζηα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκφζησλ Έξγσλ (ΔΓΣΓΔ), πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 9 ηεο 
θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ αξηζκ. 80885/5439/6.8.1992 (ΦΔΚ 573 Β΄).  

 
17. Οη ηηκέο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ επηηξνπή είλαη νη κέζεο ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ 

αγνξά ηεο πεξηνρήο ηεο πξσηεχνπζαο θαη νη ηηκέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηε ρψξα, 
φρη κφλν γηα ηελ αλαζεψξεζε αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπιήξσζε αλαιχζεσλ 
ηηκψλ, φπνπ πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε ησλ αλαιχζεσλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Οη ηηκέο ησλ 
εκεξνκηζζίσλ αλαθέξνληαη ζηνλ κέζεο απφδνζεο εξγαδφκελν ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
Οη ηηκέο πιηθψλ είλαη νη ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηε ρνλδξηθή πψιεζε ησλ πιηθψλ σο 
ειεχζεξσλ εκπνξεπκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ θάζε ζρεηηθή επηβάξπλζε πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηηο ηηκέο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε (φπσο πάγηα 
ζπλππνινγηδφκελεο ζπζθεπαζίεο ή κεηαθνξέο, Φ.Π.Α. ηηκνινγίσλ). Οη ηηκέο κηζζσκάησλ 
κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ δηαπηζηψλνληαη γηα κεραλήκαηα ζε θαιή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο. Όηαλ δηαηίζεληαη απφ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηέηνηα κεραλήκαηα, 
ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηηκέο ησλ κηζζσκάησλ απηψλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 
κεραλεκάησλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά επαξθή ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο 
ηνπο ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο (φπσο θφζηνο, 
απφδνζε, δηάξθεηα δσήο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο), ζε ζχγθξηζε κε άιια αλάινγα κεραλήκαηα 
γηα ηα νπνία δηακνξθψλεηαη αγνξαίν κίζζσκα. Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ηηκψλ γεληθά ε 
επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο θάζε πξφζθνξν ζηνηρείν θαη ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπγθεληξψλνληαη ζπλερψο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ε νπνία θαη παξέρεη 
γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ζηελ επηηξνπή. Οη ηηκέο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ 
ηελ Δπηηξνπή ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγνιαβίεο.  

 
18. Απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο πνπ δηαπηζηψλνληαη, 

θνηλνπνηείηαη ζην Σ.Δ.Δ. θαη ζηηο παλειιήληεο επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο, πνπ 
δίλνπλ θάζε δπλαηή δεκνζηφηεηα ζηηο ηηκέο. Οη πην πάλσ παλειιήληεο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο 
κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε θαηά ησλ πξαθηηθψλ γηα νξηζκέλεο ηηκέο, ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ζην Σ.Δ.Δ.. Η 
έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο θαη ζε απηή απνθαζίδεη ν Τπνπξγφο 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ κεηά απφ γλψκε ηεο ίδηαο επηηξνπήο ηεο 
παξαγξάθνπ 16. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη φπσο θαη ην απφζπαζκα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 
επηηξνπήο θαη ελεξγεί έλαληη πάλησλ.  

 
19. Η αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ζπληειεζηέο πνπ θνηλνπνηνχληαη κεραλνγξαθηθά. ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 11, αλ δελ δίλνληαη κεραλνγξαθηθά νη ζπληειεζηέο κε κεδεληθή 
ηελ αμία ησλ πιηθψλ, ζπληάζζεηαη εηδηθφ θχιιν ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή. Σν ίδην 
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εθαξκφδεηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν ζρεηηθφο ζπληειεζηήο δελ δίλεηαη κεραλνγξαθηθά. 
ηηο πεξηπηψζεηο θνλδπιίσλ αλαιχζεσλ κε πιεζψξα εμεηδηθεπκέλσλ παξακέηξσλ ή 
πνηνηήησλ πιηθψλ δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ ή θπκαηλφκελσλ κέζα ζην απηφ άξζξν 
ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο, ε αλαζεψξεζε γίλεηαη κε ην κεραλνγξαθηθά θνηλνπνηνχκελν 
ζπληειεζηή ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζρεηηθήο πεξίπησζεο.  

 
20. ηηο πηζηνπνηήζεηο εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά ηα πνζά αλαζεψξεζεο θάζε αλαζεσξεηηθήο 

πεξηφδνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ πίλαθα. Οη πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
εθηειεζζεί ή έπξεπε λα εθηειεζζνχλ κέζα ζε θάζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν πξνθχπηνπλ απφ 
ζρεηηθνχο πίλαθεο θαηαλνκήο ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
αλαζεψξεζεο. Με ηνπο πίλαθεο απηνχο γίλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 βάζεη ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ νξηζηηθνπνηήζεθε σο εγθεθξηκέλν πξφγξακκα 
θαηαζθεπήο θαη κε αλνρή εθηηκήζεσλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ 
απφ ηε ζπλνιηθή αμία εθηειεζηέσλ εξγαζηψλ θαηά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην πξφγξακκα απηφ.  

 
21. Η αλαζεψξεζε θάζε αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξψηε πηζηνπνίεζε 

κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Μέρξη ηφηε ππνινγίδεηαη ε 
αλαζεψξεζε πξνζσξηλά κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ηειεπηαίαο αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ γηα 
ηελ νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί νη ζπληειεζηέο αλαζεψξεζεο. Γηα λα πεξηιεθζεί ζε 
πηζηνπνίεζε ε αλαζεψξεζε δελ απαηηείηαη λα έρεη εγθξηζεί εηδηθφ θνλδχιην γηα ηελ 
αλαζεψξεζε θαη ε πιεξσκή γίλεηαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο γηα ην έξγν πηζηψζεηο.  

 
22. Καη΄ εμαίξεζε, γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1.1.2013 θαη εθεμήο γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ 

ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί ηα ζρεηηθά Πξαθηηθά Γηαπίζησζεο Σηκψλ, κέρξη ηελ ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ « Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ » (Δ ΣΟ & ΣΙΜ ΣΔ), θαηά ηα νξηδφκελα ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 
αλαζεψξεζε (αχμεζε ή κείσζε) γηα θάζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 22 έσο 28 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 3669/2008, 
πνπ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 70 ηνπ Ν.4313/2014. 

 
 
25. Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ( άρθρο 55 του  νόμου  3669/2008) 
 
1. ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ κε αλάδνρν γηα ηελ θαηαζθεπή έξγνπ κε ην απνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 9 εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 2 έσο 9.  
 
2. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα νξίδεη ηνλ αξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά 

εηδηθφηεηα, ηνλ αξηζκφ θαη είδνο κεραλεκάησλ ή άιισλ κέζσλ θαη λα δηαηάζζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηπρφλ αθαηάιιεισλ. Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη ηα αλψηαηα φξηα ακνηβήο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαηά εηδηθφηεηα κε ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη δηάθνξα φξηα γηα 
νξηζκέλν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θάζε εηδηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ απφδνζή ηνπο.  

 
3.  Η παξαθνινχζεζε ηεο δαπάλεο θαη ν απνινγηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ πιηθψλ ή άιισλ κέζσλ 

πνπ αγνξάδνληαη κε δαπάλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, γίλεηαη φπσο νξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε. ηε 
δαπάλε απηή πξνζηίζεηαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε ηεο ζρεηηθήο 
δεκνπξαζίαο.  

4.  Οη εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαη φιεο νη ηπρφλ ηζρχνπζεο θξαηήζεηο ή εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ 
ζηε δαπάλε ηνπ έξγνπ, εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α., θαηαβάιινληαη απφ ηνλ 
αλάδνρν θαη απνδίδνληαη ζε απηφλ, κε ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ, κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε 
ηεο δεκνπξαζίαο.  
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5.  Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ βαξχλνπλ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 

κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ ην πξνζσπηθφ αζρνιήζεθε ζηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη αλ ε 
ιχζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ γίλεηαη κε ηε βνχιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
6.  Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ κφλν αλ απηά νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ ή ησλ νξγάλσλ ηνπ 
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
7. Γηα ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν επηκέηξεζε θαη απνινγηζκφο ηεο 

δαπάλεο θαη γηα ηελ παξαιαβή ηνπο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 
75 ηνπ Ν.3669/2008. Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
θαηά ην ρξφλν απηφλ νξίδνληαη κε ηε ζχκβαζε.  

 
8.  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχκβαζε ηεο απνινγηζηηθήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή 

εξγαζηψλ κε ππεξγνιαβίεο, νιηθά ή κεξηθά, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξγνιαβίαο απφ ηνλ 
ππεξγνιάβν δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, αιιά φ,ηη 
νξίδεηαη ζρεηηθά ζηε ζχκβαζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ κε ηνλ αλάδνρν.  

 
9.   ε θάζε πεξίπησζε απνινγηζηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηεξείηαη εηδηθφ εκεξνιφγην ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα, κεραλήκαηα ή 
άιια κέζα, ηα εηζθνκηδφκελα πιηθά θαη θαχζηκα, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο πεξηγξαθηθά θαη 
θαηά ζέζε ηνπ έξγνπ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νξζνινγηζηηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ, ησλ πιηθψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σα 
θχιια ηνπ εκεξνινγίνπ απηνχ ζπλνδεχνπλ ηνπο απνινγηζκνχο ησλ έξγσλ θαη ηίζεληαη 
ππφςε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο 
παξαδίδεηαη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο εηδηθφ δειηίν πνπ πεξηιακβάλεη 
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ.  

 
10. Καηά ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ κε άιιν ζχζηεκα, εθηφο απφ 

ην απνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο 
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. ηελ 
πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε 
πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Η δαπάλε απηή δελ ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 
Καηαβάιιεηαη επίζεο ζηνλ αλάδνρν ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
9 ηνπ Ν.3669/2008, αλ δελ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε δηαθνξεηηθά. ην πνζνζηφ απηφ 
εθαξκφδεηαη ε ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 
έσο 6 θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

 
26. Δπείγνπζεο πξόζζεηεο εξγαζίεο ( άρθρο 56 του  νόμου  3669/2008) 
 

Αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ επείγνπζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ 
ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 
Δξγαζηψλ. Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ, κε αηηηνιφγεζε ηνπ επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο 
ηηκέο κνλάδαο ή ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα ηπρφλ λέεο εξγαζίεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη πνπ 
ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο 
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νπνίεο δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε λέα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε 
ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).  

 
27. Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ - Νέεο εξγαζίεο – Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ 
      ( άρθρο 57 του  νόμου  3669/2008)    
                     
1.   Σν έξγν εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Ο 

θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα, αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν νχηε ζηελ 
πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ 
πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, 
λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ 
θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή 
φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, είλαη 
απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ ηπρφλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο. Η εθηέιεζε ησλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη, πξνθεηκέλνπ 
λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ 
ζπκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο 
ζηηο λέεο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7.  

 
2. Κάζε ζχκβαζε επφκελε ηεο αξρηθήο ζπλνδεχεηαη απφ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 

(Α.Π.Δ.) πνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο ελδείμεηο ησλ εξγαζηψλ, ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ, 
ηα κεγέζε ησλ πνζνηήησλ, ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθά αλαηεζέληνο έξγνπ, 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
πξνο θαηάξηηζε λέαο ζχκβαζεο. Πεξηιακβάλεη αθφκε θαη ηηο δαπάλεο ησλ απξφβιεπησλ, 
θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα αλαζεψξεζε θαη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.).  

 
3.  Με ηα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ (απξφβιεπηα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή 

ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή 
θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ 
πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο 
θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 
κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ 
έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ 
ζπληάζζεηαη Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο 
θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. Σα πνζά ησλ απξφβιεπησλ 
δαπαλψλ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ελλέα ηνηο εθαηφ (9%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο, ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ησλ θνλδπιίσλ αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α., γηα έξγα 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο 
Ννκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Γ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΔΚ 941 Β΄) θαη 
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα έξγα πξν. υπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ηνπ σο άλσ νξίνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Γ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΔΚ 409 Β΄) θαη κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ. Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
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ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε 
πνζνζηηαία αλαινγία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.3669/2008.  

 
4. Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ κίαο ζχκβαζεο εθηέιεζεο δεκφζηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα 

κεησζνχλ θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη («επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 
θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:  
α) Αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε.  
 
β) i)    Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» (ππφ ηελ έλλνηα ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 

2004/17 θαη 2004/18) ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε λα θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο, ii) δελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη  

     iii) δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε.  

 
γ)  Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ 
αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ 
κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε.  

 
      Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), 

κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο 
δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο 
Αξρήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

      Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε 
Οκάδεο Δξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια 
ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην 
ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη 
εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη Οκάδεο Δξγαζηψλ αλά θαηεγνξία 
έξγσλ. 

       Η παξάγξαθνο απηή θαηαιακβάλεη ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ φισλ ελ γέλεη ησλ αλαζεηνπζψλ 
αξρψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/17 θαη 2004/18, εθφζνλ ηα έξγα απηά: 
α) θαηαζθεπάδνληαη κε κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3316/2005 ή β) 
πξνθεξχζζνληαη κεηά ηελ 1.3.2006 ή γ) αθνξνχλ ζε έξγα πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007.2013, αλεμαξηήησο 
εκεξνκελίαο πξνθήξπμεο.  

 
5.   Όια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο 

ζχκβαζεο καδί κε ηα απξφβιεπηα θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά αλαζεψξεζε ηηκψλ, 
κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  

 
6.  Αλ ζηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρνπλ ηηκέο κνλάδαο, ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ 
θαλνλίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Ο θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη 
κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαηά ζεηξά ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ σο εμήο: 
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α) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή αλάινγεο 
εξγαζίεο, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη αλάινγα πξνο απηέο,  

 
β) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο ηηκέο αιιά 

πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), νη 
ηηκέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα απηά θαη  

 
γ) γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη ηηκέο 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο.  
 
       Η εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε 
ηθαλφηεηα. ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πεξηιακβάλεηαη θαη ν επηβιέπσλ ην έξγν ηερληθφο 
ππάιιεινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη 
απφ δχν (2) ηερληθνχο ππαιιήινπο, κε απνθιεηνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επηηξνπή ηνπ 
επηβιέπνληα θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Η πξντζηακέλε αξρή 
κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνλ 
αλάδνρν θαη λα ζπγθξνηήζεη άιιε επηηξνπή απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο λέαο 
εξγαζίαο. ηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ηηκήο ηεο ίδηαο εξγαζίαο ή 
ηκήκαηνο απηήο ηνπ ίδηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
ή απφ δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο εμαθξίβσζεο ηνπ θφζηνπο άιισλ εξγνιαβηψλ, δελ απνηεινχλ 
ηεθκήξην γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ. Η πεξίπησζε γ΄ εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην κέξνο ηεο λέαο 
ηηκήο πνπ δελ κπνξεί λα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄. ηελ «αλάιπζε ηεο 
ηηκήο» δηαρσξίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ απφ ηα 
ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄.  

       Γηα εξγαζίεο πνπ είλαη παξεκθεξείο πξνο ζπκβαηηθέο ή ήδε θαζνξηζκέλεο λέεο, νη ηηκέο θαηά 
ηα παξαπάλσ ζπληάζζνληαη κφλν γηα ηα επηπιένλ ή επί έιαηηνλ ζηνηρεία θφζηνπο.  

      Ο θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ γίλεηαη κε ηηο βαζηθέο ηηκέο ηδίσο ησλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη 
κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ ηπρφλ άιινπ 
ηζρχνληνο γηα ηελ εξγνιαβία ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο. Οη πξνθχπηνπζεο απφ 
πξφζθαηα ζηνηρεία θφζηνπο ηηκέο αλάγνληαη ζην ρξφλν εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο κε 
αληίζηξνθε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ ηεο αλαζεψξεζεο.  

      Οη ηηκέο πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε 
ηεο δεκνπξαζίαο, ξεηή ή ηεθκαξηή. Η ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 
πεξίπησζε α΄, αλ ε έθπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ φκνηα ή αλάινγε εξγαζία, θαζψο θαη 
ζην κέξνο ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ΄ πνπ θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄.  

      Οη ηηκέο ηδίσο ησλ πιηθψλ ησλ κεραληθψλ εμνπιηζκψλ, ησλ ζπζθεπψλ, πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο ηηκέο, ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ 
απνδεδεηγκέλα ηα είδε απηά ππάξρνπλ επξέσο δηαδεδνκέλα ζην εκπφξην.  

       ηα ζπζηήκαηα πξνζθνξάο ησλ άξζξσλ 8,10 θαη 11 ηνπ Ν.3669/2008 νξίδεηαη ππνρξεσηηθά 
ζηε δηαθήξπμε ηεθκαξηή έθπησζε θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιακβάλεηαη ππφςε, κεηαμχ 
ησλ άιισλ, ε θχζε ηνπ έξγνπ, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο ησλ εξγαζηψλ θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ πξνζηδηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 
7.  Η ηηκή κνλάδαο λέαο εξγαζίαο πνπ θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ή ην κέξνο ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ΄, πνπ θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6, αλάγεηαη ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο, 
πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή πνπ αθνξά ζηε ζπκβαηηθή νκάδα νκνεηδψλ 
εξγαζηψλ ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ππφςε λέα εξγαζία. Ο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ» 
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  

       ζ = Α: Β φπνπ: 
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       Α: Η δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ, πνπ εληάζζεηαη ε λέα εξγαζία, κε 
ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή ηπρφλ άιινπ 
ηζρχνληνο γηα ηελ εξγνιαβία ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο θαη  

      Β: Η δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε λέα 
εξγαζία, κε ηηκέο ησλ ηζρπνπζψλ εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ ή ηπρφλ άιινπ ηζρχνληνο γηα ηελ εξγνιαβία ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο.  

       Η ηηκή κνλάδαο λέαο εξγαζίαο πνπ απφ ηε θχζε ηεο δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο 
ζπκβαηηθέο νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζπληειεζηή πνπ 
ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην παξαπάλσ ηχπν ζ = Α/Β φπνπ νη δαπάλεο Α θαη Β αθνξνχλ ζηηο 
εξγαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο πνπ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ κηα νκάδα 
εξγαζηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα 
αλσηέξσ πειίθα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη εξγαζίεο εθείλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ππεξεζίαο, νη νπνίεο είηε ππάξρνπλ απηνχζηεο ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο 
αλαιχζεηο ηηκψλ ή εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα δεκνπξάηεζεο έξγσλ είηε ππάξρνπλ σο απηνχζηα 
ηκήκαηα εξγαζηψλ ησλ αλαιχζεσλ ή ηηκνινγίσλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
πξνυπνινγηζκφο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη «θαη‟ απνθνπήλ ηηκέο» ή ηηκέο αλαθεξφκελεο ζην 
δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3669/2008 κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη αλάιπζε ηεο ηηκήο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ή βαζηθψλ επί κέξνπο 
ζπληζησζψλ εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ «θαη‟ απνθνπήλ ηηκή» θαη πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ.  

      Ο αλσηέξσ ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηηκψλ ησλ λέσλ εξγαζηψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ ζπζηεκάησλ πξνζθνξάο ησλ άξζξσλ 8, 10 θαη 11 ηνπ Ν.3669/2008. Με ηε δηαθήξπμε 
νξίδεηαη γη‟ απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζθνξάο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο, πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε 
ηηο γεληθέο αξρέο ηηκνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ππεξεζίαο απφ ηνπο 
θνξείο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξνο ηνπ 0,90.  

      Οη λέεο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
πξνζαπμάλνληαη κε ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ηζρχεη γηα ηε 
ζχκβαζε, αλ απηφ γηα ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 δελ πεξηέρεηαη ζηελ παξφκνηα ή 
αλάινγε ηηκή.  

 
8. Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο 

Νέσλ Δξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ 
ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη ν αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο θαη ηα πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 44 ηνπ Ν.3669/2008. ηελ πεξίπησζε απηή φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
αλάδνρνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε.  

       Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ 
πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ ηπρφλ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ 
αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη 
θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο 
ζρεηηθέο εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο ηπρφλ δηαθνξάο.  

 
Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θάζε θνξά. 
 
Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, ζπλάπηεηαη ζχκβαζε θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ 
ηηκψλ κνλάδσλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 609/85 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
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28. Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ ( άρθρο 57\8 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.   Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ ή αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. Αλ ην έξγν παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ 
απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ 
έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ. Καη‟ εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, 
αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα απνδεκίσζεο αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο 
νπνίαο θαζνξίδεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 
2.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο 

εχινγε πξνζε. ζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν 
θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί 
δπζαλάινγεο δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο.  

 
3.  Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα 
νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο 
βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.  

 
4.   Γηα λα αλαγλσξηζζεί ε απνδεκίσζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνμελήζεθαλ απφ αλσηέξα βία ν 

αλάδνρνο πξέπεη λα δειψζεη γξαπηψο ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην είδνο θαη ηελ έθηαζε 
ησλ βιαβψλ, θαζψο θαη ηε δαπάλε γηα ηελ επαλφξζσζή ηεο θαηά ην κέηξν πνπ κπνξεί απηή 
λα εθηηκεζεί. Η δήισζε πεξηιακβάλεη επίζεο ππνρξεσηηθά πεξηγξαθή ηεο αηηίαο ησλ 
βιαβψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλσηέξα βία θαη αίηεκα απνδεκίσζεο γηα απνθαηάζηαζή 
ηνπο.  

 
5. Η δήισζε ππνβάιιεηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο 

βιάβεο. Αλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί νξηζηηθά ε 
πξνζεζκία απηή νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξνβαίλεη ακέζσο 
ζε απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δειψζεσο θαη ηδηαίηεξα ηνπ είδνπο θαη 
ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηηο πξνθάιεζαλ θαη κέζα ζε 
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ δεηά απφ ηελ πξντζηακέλε 
αξρή λα νξίζεη επηηξνπή απφ ππαιιήινπο, ε νπνία νθείιεη λα πξνβεί ζε επηηφπηα εμέηαζε ζε 
αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δηαπίζησζεο ησλ 
ιαβψλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ζχζηαζή ηεο. ην πξσηφθνιιν εθηίζεληαη ηα αίηηα, ν 
ρξφλνο θαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο επήιζαλ νη βιάβεο, κε πεξηγξαθή φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμαθξηβσζεί. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή φρη ηεο επζχλεο ηνπ 
αλαδφρνπ, πξνζδηνξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο θαη ε έθηαζε ησλ βιαβψλ θαη πξνηείλεηαη 
ν ηξφπνο θαη ε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλφξζσζή ηνπο. Αλ ην έξγν 
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ρξεζηκνπνηείηαη, ε ππεξεζία πνπ ην ρξεζηκνπνηεί εηδνπνηεί ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα 
παξνπζηαδφκελεο βιάβεο.  

 
6. Σν πξσηφθνιιν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επέρεη ζέζε πξάμεο ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην λφκν. Η έλζηαζε είλαη 
απαξάδεθηε εθφζνλ ην πξσηφθνιιν ππνγξάθεθε απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά επηθχιαμε. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην πξσηφθνιιν, ν πξντζηάκελνο ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ ην θνηλνπνηεί. Η έλζηαζε εηδηθά ζηελ πεξίπησζε απηή 
ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή κε 
επηθχιαμε ηνπ πξσηνθφιινπ ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηνχ. Η απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη κε 
απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ εγθξίλεη κε ηξνπνπνίεζε ή φρη ην πξσηφθνιιν θαη 
απνθαζίδεη επί ηεο ηπρφλ ελζηάζεσο. Η απνδεκίσζε πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε κε βάζε ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηκέο. Όηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ δηαηάζζεηαη αθνχ ηειεηψζεη 
ην έξγν θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, θαλνλίδνληαη 
εχινγεο ηηκέο κνλάδαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ή εθηεινχληαη 
απνινγηζηηθά.  

 
7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δηαηαρζεί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Αλ απφ ηηο βιάβεο πνπ πξνμελήζεθαλ ζηα έξγα δεκηνπξγείηαη 
θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ ή γηα πξφθιεζε ζεκαληηθψλ δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή 
πεξαηηέξσ ζεκαληηθήο βιάβεο ησλ έξγσλ, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο 
κπνξεί λα εγθξίλεη θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 5 ηελ θαηαζθεπή αλαγθαίσλ επεηγφλησλ έξγσλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, έζησ θαη 
αλ απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλάθζεθε κε ηνλ αλάδνρν. Η 
δηαηαγή γη‟ απηά κλεκνλεχεη απαξαίηεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζθεπή ησλ δηαηαζζφκελσλ εξγαζηψλ ρσξίο ρξνλνηξηβή, δηαζέηνληαο γη‟ απηφ φιν ην 
δπλακηθφ ηεο νξγάλσζήο ηνπ. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί, φηαλ δηαπηζηψζεη 
αλεπάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
θηλδχλσλ, λα εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηαζζφκελσλ 
εξγαζηψλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
αλσηέξσ εξγαζηψλ θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ θαη βαξχλνπλ ηειηθά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ κε ηελ απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο 
αξρήο πνπ εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν θαηαινγηζζεί ε δαπάλε ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε βάξνο ηνπ 
αλαδφρνπ, σο ππαηηίνπ γηα ηε βιάβε πνπ πξνμελήζεθε ζηα έξγα. 

 
 8.  Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα 

δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  

 
9.   Η δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 7 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηπρφλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ή πξφιεςεο θηλδχλσλ ζε 
έξγα πνπ εθηειέζζεθαλ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη βιάβεο νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ζε άιιε αηηία πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ.  

 
10. Δξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε έξγνπ, πνπ παξαδφζεθε ζε 

ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθηεινχληαη κφλν κεηά 
απφ έγγξαθε εληνιή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Η εληνιή απηή θνηλνπνηείηαη απαξαίηεηα 
ζηελ πξντζηακέλε αξρή. Γηα δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζπληάζζεηαη 
εηδηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ 
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αλαδφρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαηά ηα ινηπά νη 
παξάγξαθνη 7 θαη 8.  

 
 
29. Πνηόηεηα ζηα δεκόζηα έξγα  
       ( άρθρο 59 και 60 του  νόμου  3669/2008 και το άρθρο 135 του Ν.4070/2012)    
 
χκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν.3669/2008 (ΚΓΔ) θαη ηα νξηδφκελα ζηε Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
ζηε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζκ. 54/38935/210.95 θαζψο θαη Διιεληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΑλΤπ (ΦΔΚ Β' 
2221/30-7-2012) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ . 

Ι. Πνηόηεηα Δξγαζηώλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θ.ιπ., φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, αλ δηαπηζησζεί φηη απηέο 
δελ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 
176 ηνπ Ν.3669/2008 (ΚΓΔ). Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ρξφλν πνπ ζα 
απνιεζζεί, σο αλσηέξσ, κέρξη ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ. ε φηη αθνξά ηελ εκθάληζε 
ειαηησκάησλ ζηηο εξγαζίεο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 60 ηνπ Ν.3669/2008 (ΚΓΔ). 

Ο θάζε είδνπο πνηνηηθφο έιεγρνο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε, γηαηί απηφο είλαη 
ν κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ 
θαηαζθεπψλ. 

Ι. Πνηληθέο Ρήηξεο. Δπηβνιή πξνζηίκνπ. 

Γηα παξάβαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ (Καλνληζκφο γηα θαηεδαθίζεηο θηεξίσλ) 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ.121/28-5-01 (Φ.Δ.Κ. 112/Α/6-6-01) 
„„Δπηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1418/1984‟‟ θαη ζηελ αξ. 
Γ14/43309/5-3-01 (Φ.Δ.Κ. 332/Β/28-03-2001) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

IΙΙ. πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο απνηειεί θαη ε ηήξεζε ηεο 
Δγθπθιίνπ Δ60/15-9-92 θαη ηνπ κε αξ. πξση.Γ14/597/9-2-93 εγγξάθνπ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., θαζψο 
θαη ε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 121/01 γηα επηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.1418/84. 

Άιιεο πξνβιέςεηο 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ή ζε φπνηνλ επηιέμεη (κε ζχλαςε έγγξαθεο ζπκθσλίαο), πξέπεη λα 
δηαζέηεη άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο νηθνδνκηθψλ απνβιήησλ είηε λα 
πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε φηη ζα ζπλεξγαζζνχλ κε αληίζηνηρεο εηαηξείεο-επηρεηξήζεηο, νη 
νπνίεο δηαζέηνπλ αλάινγεο άδεηεο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ Α.Δ.Κ.Κ.` 

  

 
30. Αθαηαιιειόηεηα πιηθώλ . Διαηηώκαηα - Παξάιεηςε ζπληήξεζεο ( άρθρο 60 του  νόμου  

3669/2008 και το άρθρο 135 του Ν.4070/2012)    
 
1.  Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο 
ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο 
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αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα 
ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα 
νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα ηνλ επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα δηαηάζζεη ηε 
δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή 
ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ 
νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ 
πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.  

 
2.   Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ 
γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια θξαηηθά εξγαζηήξηα. 
Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη 
ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε 
βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

 
3.  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. Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα 
ειαηηψκαηα, θαζνξίδεη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή θαη επηθίλδπλα θαη ηάζζεη 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.  

 
4.  Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζή ηεο. Με ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ κέρξηο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν 
αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ 
πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε 
δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν. Ο 
επηβιέπσλ ή άιινο εθπξφζσπνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο παξαθνινπζεί εηδηθά ηηο 
εξγαζίεο απηέο θαη θαηαρσξεί ζην εκεξνιφγην φια ηα κέηξα πνπ παίξλεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη επίζεο ή 
αίξεηαη, αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ άιιεο εξγαζίεο ή απνηεινχλ ηελ 
πξνυπφζεζε άιισλ εξγαζηψλ, νπφηε ε δηαηαγή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο κπνξεί λα νξίδεη ηε κε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
ειαηησκάησλ.  

 
5.   Αλ ν αλάδνρνο κε ηελ έλζηαζή ηνπ δεηεί ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εξεπλψλ ή άιισλ 

δνθηκψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ειαηηψκαηνο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη πξηλ εθδνζεί 
απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο, χζηεξα απφ εληνιή ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, πνπ πξνζδηνξίδεη 
ην είδνο θαη ηελ έθηαζή ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο 
δαπάλεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.  

 
6.  Η πξντζηακέλε αξρή απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα εθδψζεη ηελ 

απφθαζή ηεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, αλ 
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ην θξίλεη απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε 
απηή. Αλ ηειηθά χζηεξα απφ αίηεζε ζεξαπείαο ή δηθαζηηθά δηθαησζεί ν αλάδνρνο ζηηο 
απφςεηο ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα πιεξσζεί κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηκέο γηα ηηο 
πξφζζεηεο εξγαζίεο. Αλ νη εξγαζίεο δηαηάρζεθαλ χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ην 
γεγνλφο απηφ.  

 
7.  ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηάζζεηαη ζε απηφλ κε ηελ εηδηθή δηαηαγή ή αλ αζθεζεί εκπξφζεζκε έλζηαζε, κέζα ζηελ ίδηα 
πξνζεζκία απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελζηάζεσο, ηφηε νη εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο πιεκκέιεηαο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ 
θπξψζεσλ θαηά ηνπ αλαδφρνπ.  

 
8.  Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 7 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ φζν δηάζηεκα ηνλ 
βαξχλεη ε ζπληήξεζε απηή.  

 
9. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε ειαηηψκαηα πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή 
φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή δηαηαγή κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Αλ ην 
ειάηησκα απνθαιπθζεί αθνχ έρνπλ πηζηνπνηεζεί νη εξγαζίεο, κπνξεί ε πεξηθνπή λα γίλεη 
ζηελ επφκελε ή ζηαδηαθά ζε πεξηζζφηεξεο επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 
απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.  

 
10. Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί θαηά ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3669/2008 θαη ε δηαπίζησζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
ειαηησκάησλ γίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία.  

 
 
31. Έθπησζε αλαδόρνπ (άρθρο 6 του Ν. 3263/2004, άρθρο 61 του  Ν. 3669/2008 και το άρθρο 135 του Ν. 4070/2012 )    
 
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.  

 
2.   Η δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  
α) Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ή ηελ ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα θαη κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

 
β) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε 

ζχκβαζε ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο.  
 
γ) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κία απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Καη‟ εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν αλάδνρνο έρεη ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη 
δηακνξθσζεί κε ηηο ηπρφλ ππνγξαθείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε 
ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε 
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θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. Η παξάηαζε ρνξεγείηαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη κε επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.3669/2008.  

 
δ) Οη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν 
απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 60 ηνπ Ν.3669/2008 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη 
απνξξηθζεί, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ.  

 
ε) Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα 
λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πξνο ηνλ 
αλάδνρν.  

 
ζη) Η πξνζθφκηζε πιαζηήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πεξίπησζε πνπ ζπληζηά νχησο ή άιισο 

παξαβίαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη απνηειεί εθ ηνχηνπ ιφγν 
έθπησζεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν3669/2008. 

 
3. Η πεξίπησζε γ΄ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
θαζνξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πεξίνδν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ 
εθηέιεζεο, ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλά έλαλ (1) ή ην πνιχ δχν (2) κήλεο αλάινγα 
κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο. Οη σο άλσ ππνρξεσηηθέο ελδεηθηηθέο 
πξνζεζκίεο ηίζεληαη γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηνπ 
ελφο ηεηάξηνπ (1/4) ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο. Σν ρξνληθφ απηφ 
δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ έμη (6) κήλεο.  

 
4. Αλ πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν εηδηθή πξφζθιεζε ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 
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. Όηαλ δεηείηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα 
ηελ απνηξνπή επείγνληνο θηλδχλνπ, ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 
ησλ δέθα (10) εκεξψλ.  

 
5. Παξά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηάζζεη γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ή ελεξγεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο εθ ηεο 
ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηκεκάησλ ηνπ θαη 
πθίζηαηαη ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ ηπρφλ ππέξβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ.  

 
6. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή πξφζθιεζε παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 

ζπκκνξθσζεί κε ην πεξηερφκελφ ηεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο ακέζσο θαη πάλησο πξηλ απφ 
ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο θαη 
ελέξγεηεο πνπ ηπρφλ εθηέιεζε ν αλάδνρνο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη 
αηηηνινγείηαη ε έθπησζε, κε αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ δελ εθηέιεζε θαη ελέξγεηεο πνπ δελ 
ζπκκνξθψζεθε.  
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7. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθζεί ε 
έλζηαζε απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην πξντζηακέλε αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ 
αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο. Η 
απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο εθδίδεηαη, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, απφ 
ηελ πξντζηακέλε αξρή θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 
θαηάζεζή ηεο. Η ηπρφλ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη, κεηαμχ δε ησλ 
ιφγσλ απνδνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο 
πνηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Αλ ε αλσηέξσ δίκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, θηλείηαη ε 
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ησλ ππαίηησλ ππαιιήισλ θαηά ην άξζξν 40 ηνπ Ν.3669/2008, 
γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ αλαιφγσλ πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο ακέιεηάο ηνπο ζηα ζπκθέξνληα 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, επηπιένλ δε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο, έσο 
φηνπ εθδνζεί ξεηή απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο επί ηεο ελζηάζεψο ηνπ. Γηα ην ρξφλν 
δηάξθεηαο ηεο δηαθνπήο δηθαηνχηαη ηζφπνζε παξάηαζε πξνζεζκίαο κε αλαζεψξεζε, εθφζνλ 
ε έλζηαζή ηνπ γίλεη ηειηθά απνδεθηή, ελψ ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε 
δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. Οπδεκία εξγαζία εθηεινχκελε κεηά ηελ εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ 
ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηπρφλ ζεηηθήο γηα ηνλ αλάδνρν 
απνθάζεσο πηζηνπνηείηαη γηα πιεξσκή. Μφιηο νξηζηηθνπνηεζεί ε έθπησζε, ε πξντζηακέλε 
αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ 
Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ.  

 
8. Αλ κεηά ηελ θήξπμε ηεο έθπησζεο θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο ν αλάδνρνο 

εμαθνινπζεί λα παξακειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα επέκβεη 
γηα ηελ απνηξνπή ελδερφκελσλ θηλδχλσλ γηα ην έξγν θαη εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην 
εξγαζίεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο 
θαηεπείγνπζεο εξγαζίεο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο θαη κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, απφ ηελ αξκφδηα πξντζηακέλε αξρή. Η 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο γίλεηαη κε απεπζείαο αλάζεζε ζε άιινλ 
εξγνιήπηε ή κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή κε απηεπηζηαζία.  

 
9. Αλ ε έθπησζε θαηαζηεί νξηζηηθή, ν αλάδνρνο απνμελψλεηαη θαη απνβάιιεηαη ακέζσο απφ ην 

έξγν θαη ε εξγνιαβία εθθαζαξίδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Καη‟ εμαίξεζε, κπνξεί λα 
επηηξαπεί ζηνλ έθπησην αλάδνρν λα ζπκπιεξψζεη εκηηειείο εξγαζίεο, ψζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε επηκέηξεζή ηνπο ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο πξνο άξζε ή απνηξνπή θηλδχλσλ.  

 
10. Καηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ αλαδφρνπ επέξρνληαη αζξνηζηηθά νη εμήο ζπλέπεηεο, ηηο νπνίεο 

ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία εληφο κελφο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε 
ηεο έθπησζεο:  
α) Καζίζηαηαη άκεζα απαηηεηφ ην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν κε 

ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κε θαηάπησζε αλάινγνπ 
πνζνχ ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο.  

 
β)  Καηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα, ην ζχλνιν ησλ 

εγγπήζεσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 
Ν.3669/2008.  

 
γ)   Καηαπίπηεη ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. Οη 
πνηληθέο ξήηξεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο έθπησηεο 
εξγνιαβίαο.  
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11.  Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβίαο θαιείηαη ν έθπησηνο αλάδνρνο λα ππνβάιεη κέζα ζε έλαλ 

(1) κήλα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη εθηειέζεη. Αλ ακειήζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ 
απηή, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξνβαίλεη ε ίδηα ζηε ζχληαμε ηεο επηκέηξεζεο ή ηελ αλαζέηεη 
ζε ηδηψηε κεραληθφ, θαιψληαο ηνλ έθπησην αλάδνρν λα παξαζηεί. Η επηκέηξεζε ειέγρεηαη 
θαη εγθξίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία εληφο κελφο απφ ηεο ππνβνιήο ηεο θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ έθπησην αλάδνρν, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ. Σν ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη αλ ε επηκέηξεζε ζπληαρζεί κε επηκέιεηα ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαίλεηαη ε πξντζηακέλε αξρή εληφο δχν (2) 
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ ε επηκέηξεζε αλαηεζεί πξνο ζχληαμε ζε ηδηψηε κεραληθφ, ε 
ζρεηηθή δαπάλε θαηαβάιιεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο. Η 
επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη κφλν νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο. Καη‟ εμαίξεζε εκηηειείο εξγαζίεο 
θαη εηζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην πιηθά πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηκέηξεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε 
ηεο ππεξεζίαο είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ελ φςεη ηεο πξννπηηθήο ζπλέρηζήο ηνπ.  

 
12. ηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 10 θαη θάζε άιιε εθθαζαξηζκέλε απαίηεζε θαηά ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. Αλ ν 
εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο είλαη αξλεηηθφο, ε δηαθνξά εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Αλ θαηά ηελ 
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο, πνπ δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα σο 
πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή, πξνθχςνπλ δηαθνξέο ζηα πνζά ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ, 
ζπληάζζεηαη λένο ηειηθφο ινγαξηαζκφο, αιιηψο ν εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηζρχεη σο 
ηειηθφο.  

 
13. Αλ, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο, ε πξντζηακέλε αξρή απνθαζίζεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ 
νπνίν αλαδείρζεθε ν έθπησηνο αλάδνρνο θαη ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ην έξγν 
νινθιήξσζεο ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη 
ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ζην δηαγσληζκφ. Η ζχκβαζε εθηέιεζεο ζπλάπηεηαη εθφζνλ 
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πεξηέιζεη ζηελ 
πξντζηακέλε αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Η άπξαθηε πάξνδνο ηεο 
πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ ν αλσηέξσ κεηνδφηεο δελ δερζεί ηελ 
πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε πξντζηακέλε αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά 
κεηνδφηε, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δθφζνλ θαη απηφο απνξξίςεη ηελ 
πξφηαζε, ε πξντζηακέλε αξρή γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζην έξγν πξνζθεχγεη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο είηε ζηελ αλνηθηή δεκνπξαζία είηε ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο.  

       Η δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
πξντζηακέλε αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο 
γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ελψ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζε πεξίπησζε 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ απηνδίθαηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαηφπηλ πηψρεπζεο 
ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 
32. Γηαθνπή εξγαζηώλ – Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο ( άρθρο 62 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. Η ζχκβαζε δηαιχεηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν δηαηαγήο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ γηα νξηζηηθή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ κε ηε δηαηαγή απηή νξίδεηαη 
κεηαγελέζηεξνο ρξφλνο δηάιπζεο, γηα λα εθηειεζζνχλ νξηδφκελεο ζηε δηαηαγή εξγαζίεο.  

 
2. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο:  
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α) Αλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πεξηζζφηεξν 
απφ ηξεηο (3) κήλεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εθηφο 
αλ ζηε ζχκβαζε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.  

 
β)  Αλ νη εξγαζίεο, χζηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπο, δηαθνπνχλ είηε κε δηαηαγή είηε απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηαγήο δηαθνπήο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή 
απφ ηελ επίδνζε εηδηθήο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηε δεχηεξε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο 
γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 
Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ε δηάιπζε κπνξεί λα 
δεηεζεί κεηά δίκελν απφ ηε δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ.  

 
γ)  Αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ππεξβεί ηελ νξηαθή 

πξνζεζκία.  
 
3.   Αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, γηα δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ηελ εηδηθή δήισζε δηαθνπήο ησλ έξγσλ ζηνλ πξντζηάκελν 
ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με ηε δήισζε απηή:  
α) Καζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ε ππαηηηφηεηα, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνλ 

θχξην ηνπ έξγνπ, ε νπνία πξνθαιεί ηε δηαθνπή ησλ έξγσλ.  
 
β)  Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κέρξη ηε δηαθνπή 

ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο.  
 
γ)  Πεξηγξάθνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ππνιείπνληαη γηα εθηέιεζε θαη αηηηνινγείηαη γηα 

θαζέλα απφ απηά ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο θαηαζθεπήο, ιφγσ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα 
θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε. Γήισζε πνπ δελ 
πεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δελ παξάγεη έλλνκν απνηέιεζκα. Η δήισζε 
θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φηαλ απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
4.  Μεηά ηελ επίδνζε ηεο εηδηθήο δήισζεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία 

εμαθξηβψλεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο θαη εθδίδεη απφθαζε πνπ 
απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο.  

 
5.  Αλ πεξάζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο εηδηθήο δήισζεο 

ηνπ αλαδφρνπ, γηα δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ, ή δχν (2) κελψλ, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα 
δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ 
παξαγξάθσλ ζπλεθηηκψληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ γλψκεο ζην αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ.  

 
6.   ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο 

νξηαθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ε 
απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν κέζα ζε 
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Μέρξη ηφηε, φπσο θαη ζε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο 
απφθαζεο, νη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη κέρξη ηελ επίιπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 
7. Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ζηνηρείν α΄ θαη απφ ηελ πξψηε πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2, αζθείηαη κφλν κεηά πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, αλ ζε απηή δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή απφ 



Δ..Τ. 

 53 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηαγήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. Η αίηεζε επηδίδεηαη ζηε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φηαλ απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ αίηεζε απνθαζίδεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνπ θνηλνπνηεί 
ηελ απφθαζή ηεο ζηελ πξντζηακέλε αξρή.  

 
8. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, αλ δελ εθδνζεί απφθαζε κέζα ζε δχν (2) 

κήλεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, ζεσξείηαη φηη ε αίηεζε έγηλε 
δεθηή. Η απνδνρή ηεο δηάιπζεο επέρεη ηε ζέζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα 
δεηήζεη λα εγθξηζεί ε δηελέξγεηα θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο καδί κε ηελ πξνζσξηλή, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, αλ απφ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ δελ 
δηθαηνινγείηαη ε ζπληήξεζή ηνπο, νχηε απαηηείηαη ε δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ.  

 
33. Μαηαίσζε δηάιπζεο ( άρθρο 63 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκθσλεί κπνξεί λα καηαησζεί ε δηάιπζε, αθνχ απνδεκησζεί 

ν αλάδνρνο γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ κφλν δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 
έλαξμεο ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ.  

 
2.   Γηα ηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη νίθνζελ ή χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ζρεηηθή αίηεζε κε ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ αμηψλεη. Η 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ πξντζηακέλε αξρή, κε ηαπηφρξνλε ζρεηηθή 
εηζήγεζή ηεο. Η πξντζηακέλε αξρή ζπγθξνηεί επηηξνπή πνπ εξεπλά ην βάζηκν ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εθηηκά ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 
ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. Η επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη 
απφ ηνλ αλάδνρν πιεξνθνξίεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

 
3.   Η καηαίσζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε ζρεηηθή απνδεκίσζε εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο. Η έγθξηζε καηαίσζεο ηεο δηάιπζεο γίλεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε 
γξαπηή απνδνρή ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ αλάδνρν. Η απνδεκίσζε δελ κπνξεί 
λα είλαη αλψηεξε απφ απηή πνπ έρεη εθηηκήζεη ε επηηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 
εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο. 
Με ηελ έγθξηζε ηεο καηαίσζεο κπνξεί λα εγθξηζνχλ θαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο 
πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ.  

 
34. Απνδεκίσζε αλαδόρνπ ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο ( άρθρο 64 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.  ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ δηαιχεηαη ε ζχκβαζε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ην ρξφλν εθείλνλ έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο 
αμίαο κηθξφηεξεο απφ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, θαζψο 
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαιχεηαη ε ζχκβαζε κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ 
αλάδνρν, εθηφο απφ ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί:  
α) Η αμία ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην παξαγσγήο ή 

πξνκήζεηαο. Η αμία ησλ πιηθψλ θαηαβάιιεηαη εθφζνλ είρε δνζεί εληνιή λα πξνζθνκηζζνχλ 
ή επηβάιινληαλ ε παξαγσγή ή ε πξνκήζεηα απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πνπ επηβάιινπλ ηελ 
πξνζθφκηζε, ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα πιηθψλ.  

 
β) Η αμία ηνπ αλαπφζβεζηνπ κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η αμία απηή θαηαβάιιεηαη κφλνλ 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηηο πξάγκαηη απαξαίηεηεο γηα ην έξγν εγθαηαζηάζεηο, αθνχ ιεθζεί 
ππφςε ε ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν ζε άιια έξγα ή ε ππαίηηα 
παξάιεηςε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.  
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γ) Απνδεκίσζε γηα ην ηεθκαηξφκελν φθεινο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πέληε 

ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, κεησκέλνπ θαηά ην έλα ηέηαξην 
(1/4) θαη χζηεξα απφ αθαίξεζε ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, θαζψο θαη 
ησλ πιηθψλ θαη ηνπ αλαπφζβεζηνπ κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ε απνδεκίσζή ηνπο 
αλαγλσξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο 
ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ζρεηηθέο ζπλζήθεο θαη ηδίσο ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, ν ρξφλνο 
απνδέζκεπζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ε σθέιεηα ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγαζία θαηά ηνπο 
φξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 700 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 
2.  Η αλσηέξσ απνδεκίσζε, θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα ην ηεθκαηξφκελν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 
πξντζηακέλεο αξρήο θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο.  

 
35. Τπνθαηάζηαζε ( άρθρο 65 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.  Η ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ 

(εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Η 
έγθξηζε ηεο ππνθαηάζηαζεο γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, εθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, πνπ ζα ππνθαηαζηήζεη ηνλ 
αλάδνρν, έρεη ηα ίδηα πξνζφληα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 
αλάδνρν θαη παξέρεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. Αλ 
δηαπηζησζεί θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ 
αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο 
θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ.  

 
2.   ε θάζε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο επζχλεηαη καδί κε ηνλ ππνθαηάζηαην εηο 

νιφθιεξνλ πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ θαη νπνηνλδήπνηε ηξίην. Καη‟ 
εμαίξεζε κπνξεί λα εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ επζχλε 
ηνπ πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ θαη ν 
αλάδνρνο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή αδπλακία λα πεξαηψζεη ην έξγν.  

 
3.   Γηα λα εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ζηελ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ πξνζδηνξίδεηαη ην ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε 
ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή απφ ηελ επζχλε θαη ε πηζηνπνίεζε κεηά ηελ νπνία φιεο νη 
πιεξσκέο ζα δηελεξγνχληαη απεπζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη 
θαη δήισζε ηνπ λένπ αλαδφρνπ φηη απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο κε απαιιαγή 
θαζνξίδεηαη ην ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο γηα ην νπνίν ηζρχεη ε ππνθαηάζηαζε, αλ ε 
ππνθαηάζηαζε δελ γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ε πηζηνπνίεζε κεηά ηελ νπνία νη 
πιεξσκέο ζα δηελεξγνχληαη ζηνλ λέν αλάδνρν, νη εγγπήζεηο ηνπ λένπ αλαδφρνπ θαη θάζε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ν ππνθαηάζηαηνο ηνπ 
αλαδφρνπ επέρεη ζην εμήο ζέζε αλαδφρνπ θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο γηα ην ζχλνιν 
ηνπ έξγνπ ή γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο 
ππνθαηάζηαζεο κε απαιιαγή ηεο επζχλεο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ. Δπίζεο αλαιακβάλεη θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε ζην έξγν ηνπο 
ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνθαηάζηαζε. Οη εγγπήζεηο επ‟ νλφκαηη ηνπ 
αξρηθνχ αλαδφρνπ ή ην κέξνο ηνπο πνπ νξίδεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε απνδίδνληαη, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαηεζνχλ λέεο ηζφπνζεο εγγπήζεηο απφ ηνλ λέν αλάδνρν. Μφλν κεηά 
ηελ θαηάζεζε απηή επέξρεηαη ε απαιιαγή ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ απφ ηελ επζχλε ηνπ.  
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4.  ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο πνπ ηελ ππνθαηάζηαζε δεηεί κέινο ηεο, απαηηείηαη ε 
ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θαη θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 
πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη.  

 
5.  ε θάζε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο γίλεηαη αλαθνίλσζε ζην Μ.Δ.ΔΠ. γηα λα ιεθζεί ππφςε 

θαηά ηελ θξίζε ηεο εθρσξνχζαο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  
 
36. Καηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία ( άρθρο 66 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. Δπηηξέπεηαη ε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο κεηαμχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο θάζε θνξά 
ηζρχεη, γηα ηελ θαηαζθεπή έξγνπ, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο απηέο (θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία), αλ:  
α) φια ηα κέιε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο αλήθνπλ ζηηο θαινχκελεο απφ ηε 

δηαθήξπμε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) θαη  
 
β) ην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ 

θνξέα θαηαζθεπήο. Αλ δελ γλσζηνπνηεζεί, δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή 
ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο κπνξεί λα κελ εγθξίλεη 
ηε ζχζηαζε ηεο θνηλνπξαμίαο, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε. Μέρξη ηελ έγθξηζε ή κέρξη 
ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο δελ επηηξέπεηαη ε ζχκπξαμε ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία, αλ ην έξγν αλαηέζεθε ζε κία επηρείξεζε, ή ην δηπιάζην ηνπ 
αξρηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλ ην έξγν αλαηέζεθε ζε θνηλνπξαμία 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 
2.  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαηεξεί ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή 

θνηλνπξαμία ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%). Αλ ν αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία, 
πξέπεη επηπιένλ θάζε επηρείξεζε ηεο θνηλνπξαμίαο λα δηαηεξεί ειάρηζην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), εθηφο αλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ αξρηθή θνηλνπξαμία 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), νπφηε απηφ ηζρχεη σο 
ειάρηζην πνζνζηφ θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία. ηελ πεξίπησζε αλαδφρνπ 
θνηλνπξαμίαο επηρεηξήζεσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζεκίαο 
ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν 
απφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). Κάζε άιιε λέα επηρείξεζε πνπ κεηέρεη ζηελ 
θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία πξέπεη λα έρεη ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δεθαπέληε ηνηο 
εθαηφ (15%). Σα επηπιένλ κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θνηλνπξαμίεο.  

 
3.  Σα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο, γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  
 
4. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ νξίνπ αλεθηέιεζηνπ κέξνπο εξγνιαβηψλ δεκφζησλ 

έξγσλ θάζε εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, φπσο ην φξην απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 
4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3669/2008, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ απφ 
θαηαζθεπαζηηθέο θνηλνπξαμίεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαζεκία απφ απηέο ηηο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο.  

 
 
37. Όξνη θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ( άρθρο 67 του  νόμου  3669/2008)    
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1.  Η γλσζηνπνίεζε ηεο ζχζηαζεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο κεηαμχ εξγνιεπηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3669/2008, ε νπνία πξνηίζεηαη λα 
εθηειέζεη έξγν, πνπ έρεη αλαιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, καδί κε πξσηφηππν 
ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.  

 
2.  Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε έγθξηζήο 

ηνπ θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα εμήο ζηνηρεία:  
α) αθή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηα 

νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο 
θαη φηη απηέο έρνπλ θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 
Ν.3669/2008 θαη εηδηθφηεξα:  

 
i)  Δάλ πξφθεηηαη πεξί αηνκηθήο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., ην 

νλνκαηεπψλπκν, ηελ ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ζην 
Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηελ ηάμε θαη ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ζηηο νπνίεο είλαη γξακκέλε.  

 
ii) Δάλ πξφθεηηαη πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα εγγεγξακκέλεο 

ζην Μ.Δ.ΔΠ., ηελ πιήξε επσλπκία θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ηεο εηαηξίαο, ηελ ηζρχνπζα 
δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηελ ηάμε θαη ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ζηηο 
νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλε, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ ηζρχνπζα δηεχζπλζε, ην 
επάγγεικα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν δεζκεχεη ηελ εηαηξία θαηά ην θαηαζηαηηθφ 
ηεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε θνηλνπξαμία κε ηα ινηπά κέιε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 
θνηλνπξαμίαο θαη γηα ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζήο ηεο.  

 
iii) Δάλ πξφθεηηαη γηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε έδξα εθηφο Διιάδνο, κε εγγεγξακκέλε ζην 

Μ.Δ.ΔΠ., ηα ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ i θαη ii θαη αληί ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην 
Μ.Δ.ΔΠ., ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ε 
νπνία δχλαηαη, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, λα ζπκκεηέρεη ζε δεκνπξαζίεο θαη λα 
αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ έξγσλ, ηεο ηάμεο θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ν αλάδνρνο.  

 
β) αθή αλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε ζπκβαιιφκελεο εξγνιεπηηθήο 

επηρείξεζεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία, απφ ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη πιήξσο 
ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ηεο θνηλνπξαμίαο απηήο, πνπ νξίδνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.3669/2008.  

 
γ) αθή αλαθνξά ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπαζηηθή 

θνηλνπξαμία, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ν αξρηθφο 
αλάδνρνο.  

 
δ) Ρεηή θαη αλεπηθχιαθηε δήισζε φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πεξί απνδνρήο φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη πεξί ηεο εηο νιφθιεξνλ 
επζχλεο ηνπο έλαληη ηνπ εξγνδφηε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  

 
ε) Οξηζκφ θπζηθνχ πξνζψπνπ, σο εθπξνζψπνπ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ ηα εμήο:  
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i) ε πεξίπησζε πνπ ν αξρηθφο αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία, ν εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη 
κέινο απηήο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο εηαηξίαο, κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο, ν δε 
αλαπιεξσηήο κπνξεί λα είλαη κέινο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 
θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο.  

 
ii) ε πεξίπησζε πνπ ν αξρηθφο αλάδνρνο είλαη κία εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν εθπξφζσπνο 

πξέπεη λα είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηε ζπληζηά (επί αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο (επί εηαηξίαο) θαη ν αλαπιεξσηήο κπνξεί λα είλαη πξφζσπν 
κε ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο.  

 
iii) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ αλαιφγσο θαηά ηα ινηπά θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 39 θαη 70 παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα.  

 
3. Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηέρεη ηδίσο 

ηα εμήο:  
α) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2.α, φπσο ηα 

ηζρχνληα θαηαζηαηηθά, απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, εμνπζηνδνηήζεηο θ.ιπ..  
β) Σηο ηζρχνπζεο βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. (ζε αληίγξαθα λνκίκσο επηθπξσκέλα) 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο i θαη ii ηεο παξαγξάθνπ 2.α θαη ηα αληίζηνηρα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
πεξίπησζε iii ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.  

 
γ) Σηο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο νξηζκνχ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηή, ζχκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν 2.ε θαη ηα άξζξα 39 θαη 70 παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

 
δ) Πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα επηπιένλ ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ κέιε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο δελ βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή πξνθεηκέλνπ γηα επηρείξεζε κε έδξα εθηφο Διιάδαο, ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία ηεο 
έδξαο ηεο.  

 
ε) Πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα παξαθάησ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδηθήκαηα ηα νπνία ζηεξνχλ ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, φπσο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζηε δηαθήξπμε δεκνπξάηεζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα 
εηζαγγειηθή αξρή ή ηελ αληίζηνηρε δεκφζηα αξρή (επί επηρεηξήζεσλ κε έδξα εθηφο Διιάδαο, 
κε εγγεγξακκέλσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ.) θαη αθνξνχλ ζηα εμήο θπζηθά πξφζσπα:  

 
i) επί αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζην πξφζσπν πνπ αλήθεη απηή,  
ii) επί πξνζσπηθήο εηαηξίαο, ζηνπο δηαρεηξηζηέο,  
iii) επί Δ.Π.Δ. ζηνπο δηαρεηξηζηέο,  
iv) επί Α.Δ. ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν,  
v) ζηνλ εθπξφζσπν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο θαη ζηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  
 
ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο φηη δελ ηεο 

επηβιήζεθε γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνηλή ε νπνία ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ζηε δεκνπξαζία.  

 
δ) Βεβαηψζεηο ησλ αξκφδησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο), απφ ηηο νπνίεο λα απνδεηθλχεηαη φηη θάζε επηπιένλ ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ 
κέινο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 
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ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή 
λνκνζεζία ή κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.  

 
ε) Βεβαηψζεηο ησλ αξκφδησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ (βεβαηψζεηο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο), απφ 

ηηο νπνίεο λα απνδεηθλχεηαη φηη θάζε επηπιένλ ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ κέινο ηεο 
θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ 
πιεξσκή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία ή κε ηε λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.  

 
ζ) Τπεχζπλε δήισζε θάζε επηπιένλ ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ κέινπο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

θνηλνπξαμίαο, γηα ην χςνο ηνπ αλεθηέιεζηνπ κέξνπο ησλ εξγνιαβηθψλ ηεο ζπκβάζεσλ 
δεκφζησλ έξγσλ.  

 
4.  Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θάηνρνη «ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ» ζε ηζρχ δελ πξνζθνκίδνπλ φζα 

απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίζηεθαλ γηα ηελ έθδνζε ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ.  
 
5. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία νθείιεη λα δηαβηβάζεη ακέζσο ζηελ πξντζηακέλε αξρή ηελ αίηεζε 

ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηή ζηνηρεία, καδί κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ 
έγθξηζε ή κε ηεο ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο. Δπί ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεη 
ε πξντζηακέλε αξρή, κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηνπ ελφο (1) κελφο, πνπ νξίδεηαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 
Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Αλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 
αίηεζεο δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, κπνξεί λα πξνζθιεζεί ν αλάδνρνο γηα ηε ζπκπιήξσζή 
ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα αλαζηαιεί ε αλσηέξσ πξνζεζκία, κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ.  

 
6. Η πξντζηακέλε αξρή, κε εηδηθή αηηηνιφγεζε, κπνξεί λα κελ εγθξίλεη ηε ζχζηαζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, νη δε ιφγνη κε έγθξηζεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη κφλν ζε 
ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 92 
ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα 
θαη αμηνπηζηία ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ κεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή 
θνηλνπξαμία (εθηφο απφ ηνλ αλάδνρν), γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Η 
απφθαζε απηή ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, πεξί κε έγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο 
θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, εθδίδεηαη κφλν κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηεο 
παξαγξάθνπ 5 θαη θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, θαζψο θαη ζηνλ 
αλάδνρν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ θνηλνπνίεζεο, θαη πάλησο κέζα ζηελ 
αλσηέξσ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, αλ εθδνζεί αξλεηηθή απφθαζε, ε πξντζηακέλε αξρή 
γλσζηνπνηεί ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία κε θάζε πξφζθνξν κέζν (φπσο εζσηεξηθφ 
ζεκείσκα, ηειενκνηνηππία, ηειεθσληθψο) ην γεγνλφο φηη εθδφζεθε ε απφθαζε θαη ηα ζηνηρεία 
απηήο, γηα ηελ επέιεπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 7.  

 
7. Η πξντζηακέλε αξρή θαη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ππνρξενχληαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε 

ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, πνπ 
ππνβάιιεηαη κεηά απφ ηελ παξέιεπζε ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 5, λα 
ηνπ γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο αλ εθδφζεθε ή δελ εθδφζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία 
απφθαζε γηα ηε κε έγθξηζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο 
απάληεζεο ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, ηεθκαίξεηαη ε έγθξηζε ηεο 
θνηλνπξαμίαο, εθηφο αλ ζε απηήλ κεηέρνπλ κέιε πνπ δελ αλήθνπλ ζε θαινχκελεο απφ ηε 
δηαθήξπμε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ή παξαβηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπεη 
ην άξζξν 66 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα,  σο πξνο ηελ 
θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 
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θνηλνπξαμίαο ν αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζβάιεη ηε ζρεηηθή απφθαζε κε αίηεζε ζεξαπείαο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, 
κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε ηξίκελε πξνζεζκία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ πιήξε θνηλνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.  

 
8. Η απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχζηαζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

θνηλνπξαμίαο, θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηνλ εθπξφζσπν απηήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
44 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαζψο θαη ζηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία, καδί κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ππνβιεζέληνο ζπκθσλεηηθνχ 
ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο. Δάλ ε έγθξηζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 
θνηλνπξαμίαο γίλεη απηνδηθαίσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίσλ ηεο 
πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία νθείιεη, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηφηε 
πνπ ζα ην δεηήζεη εγγξάθσο ν εθπξφζσπνο απηήο, λα εθδψζεη ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ 
αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ απηήλ, πξνο ρξήζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ θνξνινγηθψλ, 
ειεγθηηθψλ ή άιισλ αξρψλ, ρνξεγψληαο ηνπ θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ππνβιεζέληνο 
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο.  

 
9. ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. θαη Μ.Δ.ΔΠ., ηα νπνία εθδίδεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, ελ ζρέζεη κε 

ην έξγν, θαζψο θαη ζηηο θάζε είδνπο βεβαηψζεηο γηα ηελ εκπεηξία απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ θαη γηα ην αλεθηέιεζην, αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα. 

 
10. Μεηά απφ ηε ξεηή ή απηνδίθαηε έγθξηζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, ν αλάδνρνο 

ππνθαζίζηαηαη απφ απηήλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Με αίηεζε ηεο εγθεθξηκέλεο 
θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο αληηθαζίζηαληαη νη εγγπήζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ είρε 
ρνξεγήζεη ν αξρηθφο αλάδνρνο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο 
ησλ άξζξσλ 35 θαη 39 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα.  

 
 

38. Τπεξγνιαβία( άρθρο 68 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. Όηαλ ζπλάπηεηαη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ δεκφζηνπ έξγνπ θαη 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 
Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα γηα ηελ θαηαζθεπή κέξνπο ηνπ 
έξγνπ πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν (ππεξγνιαβία), ν ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη 
«εγθεθξηκέλνο» κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξφληνο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ 
θνξέα θαηαζθεπήο φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  
α) Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη 

θαη αλήθεη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία έξγνπ, αληίζηνηρε κε ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο 
ππεξγνιαβίαο θαη  

 
β) Ο αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν έρεη γλσζηνπνηήζεη 

ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο.  
 
      Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) 

ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, αθνχ 
ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί.  
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      Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο, πνπ εθδίδεηαη κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε, λα κελ 
εγθξίλνπλ ηελ ππεξγνιαβία απηή. ηα έξγα κε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κεγαιχηεξε ηνπ 
νξίνπ εθαξκνγήο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο Οδεγίαο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
ππνρξεψζεη κε ηε δηαθήξπμε ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζνχλ 
αλάδνρνη, λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο ππεξγνιάβνπο ζπκβάζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά 
κέγηζην φξην ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ πνπ απνηεινχλ ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθήξπμε αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο. Καηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηελ 
ππεξγνιαβηθή ζχκβαζε, εθαξκνδνκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
έγθξηζε ηεο ππεξγνιαβίαο. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα ρνξεγήζεη πξνζεζκία ζηνλ 
αλάδνρν θαη θαη‟ αίηεζή ηνπ, γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο ππεξγνιαβηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ 
αξρηθψο πξνηαζέληα ππεξγνιάβν ή άιινλ πνπ δηαζέηεη ηα αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο 
ππεξεζίαο απηήο πξνζφληα, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία 
ππνρξενχηαη λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ ζπλάςεη ελ ηέιεη 
ηελ ππεξγνιαβηθή ζχκβαζε.  

 
2.    Η έγθξηζε ηεο ππεξγνιαβίαο έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο:  

α) Σν πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο ππεξγνιαβίαο, φπσο απηφ πξνθχπηεη ηδίσο απφ ηα ηηκνιφγηα 
πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν πξνο ηνλ αλάδνρν, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ νξίνπ ηνπ αλεθηέιεζηνπ κέξνπο εξγνιαβηψλ δεκφζησλ 
έξγσλ ηνπ ππεξγνιάβνπ.  

 
β) Σν πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο ππεξγνιαβίαο, φπσο απηφ πξνθχπηεη ηδίσο απφ ηα ηηκνιφγηα 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν πξνο ηνλ αλάδνρν αθαηξείηαη απφ ην αλεθηέιεζην ηνπ 
αλαδφρνπ. Γηα ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 
πηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο γηα ρξήζε ζην Μ.Δ.ΔΠ., ελψ ηα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ δηθαηνχληαη 
πηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο, ην νπνίν γηα ηελ εμέιημε ζην Μ.Δ.Κ. αλάγεηαη ζην κηζφ ηνπ 
ρξφλνπ επίβιεςεο.  

 
 
39. Όξνη θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο ππεξγνιαβίαο ( άρθρο 69 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.   Γηα ηελ αλαγλψξηζε ππεξγνιάβνπ σο εγθεθξηκέλνπ κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 68, ππνβάιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θνηλή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ 
ππεξγνιάβνπ. Ωο πξνο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεξγνιάβνπ, 
εθαξκφδνληαη αλαινγηθψο φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3669/2008 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Δπηπιένλ ζην ζπκθσλεηηθφ ηεο 
ππεξγνιαβίαο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο ή ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ 
αλαιακβάλεη ν ππεξγνιάβνο, θαζψο θαη ε αμία ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο.  

 
2.   Η απφθαζε έγθξηζεο ή κε ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ησλ 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3669/2008 σο 
πξνο δε ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο, γηα ηελ 
απηνδίθαηε έγθξηζε θαη γηα ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. θαη 
Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηηο θάζε είδνπο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζρχνπλ, εθαξκνδφκελα αλαινγηθψο, φζα 
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5, 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  
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40. Πηώρεπζε, ζάλαηνο ( άρθρο 70 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.    Αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ε ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα.  
 
2.   ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν θαη πησρεχζεη 
ην έλα, ε θνηλνπξαμία ζεσξείηαη δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε εξγνιαβία 
ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ην άιιν κέινο κφλν, ην νπνίν 
αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο 
πνπ πηψρεπζε θαη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε. Αλ ηα κέιε ηεο 
θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν, ε θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ απφ ηα ινηπά κέιε. Σπρφλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
πνπ ζπλερίδεη ην έξγν έλαληη ηνπ κέινπο πνπ πηψρεπζε θξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. Η παξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε 
πηψρεπζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Αλ θεξπρζνχλ ζε πηψρεπζε δχν ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο θαη απφ ηελ αηηία απηή εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 
πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε, αδεκίσο γη‟ απηφλ.  

 
3.   Αλ ν αλάδνρνο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε θαη απνβηψζεη απηφο πνπ ηελ αζθεί, ε ζχκβαζε 

δηαιχεηαη απηνδίθαηα, εθηφο αλ εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε απνπεξάησζε ησλ 
εξγαζηψλ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε απηή αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ. Η έγθξηζε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 
θιεξνλφκσλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ην ζάλαην ηνπ αλαδφρνπ.  

 
4.   ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ ζηελ 

θνηλνπξαμία κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. Αλ κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηείραλ ζε απηήλ 
κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη πεζάλεη ν έλαο, ε θνηλνπξαμία ζεσξείηαη δηαιπκέλε σο 
πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε εξγνιαβία ζπλερίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ππνρξεσηηθά 
απφ ην άιιν κέινο πνπ αλαιακβάλεη απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ φια ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ πνπ πέζαλε. Οη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγνιαβία κεηαμχ 
ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ ζαλφληα θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο ξπζκίδνληαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν, ε 
θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ πνπ αλαιακβάλνπλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ 
έξγνπ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζαλφληνο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
εξγνιαβηθή ζχκβαζε, ελψ θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  

 
41. Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ ( άρθρο 71 του  νόμου  3669/2008 και το άρθρο 136 του νόμου 4070/2012)    
 
1. Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ 

αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί 
ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ 
πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη 
εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο εθδίδεη βεβαίσζε 
γηα ην ρξφλν πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Σίζνληαη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο, ήηνη 10 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, γηα ηελ αλαθνξά ηνπ επηβιέπνληα θαη άιιεο 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αλαθνξάο ηνπ επηβιέπνληα γηα ηελ έθδνζε ηεο 
βεβαίσζεο πεξαίσζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Τ.. Αλ νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο δελ 
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ηεξεζνχλ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη φριεζε, νπφηε ζεσξείηαη φηη ε βεβαίσζε έρεη 
εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά. 
 Σελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ 
πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. Η βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ 
αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
επφκελσλ άξζξσλ. 

 
 2. Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο 
γλσζηνπνηεί κε δηαηαγή ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη 
ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε 
πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη ην 
ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο.  

 
3.  Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ είλαη επνπζηψδεηο 

ή αλ δελ πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 
επνπζησδψλ ειιείςεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθαξκφδνληαη, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 θαη 61 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο 
ηξνπνπνηεζήθαλ κε ην άξζξν 135 ηνπ Ν.4070/2012.  

 
Μεηά ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ, ηελ νπνία αλαθέξεη εγγξάθσο ν 

αλάδνρνο πξνο ηελ Τπεξεζία, ν επηβιέπσλ ελεξγεί έιεγρν ησλ έξγσλ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ 
απηά έρνπλ πεξαησζεί θαη ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά θάζε δνθηκαζία, πξνβιεπνκέλε απφ ηε 
ζχκβαζε θαη αθνινχζσο εθδίδεηαη ε βεβαίσζε πεξαίσζεο. 
 
42. Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ( άρθρο 72 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.   Οπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ ηκήκαηα πνπ 

έρνπλ πεξαησζεί κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο 
παξαιαβήο.  

 
2. Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα ρξήζε ζε 
ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη 
εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ παξαζηεί ή αξλεζεί ηελ 
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά 
πεξίπησζε θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ 
ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
εξγαζηψλ.  

 
3.  Η θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ, αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα γίλεη 
χζηεξα απφ απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.  

 
4.   Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

έξγνπ, δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Σν ίδην ηζρχεη αλ ε παξάιιειε 
ρξήζε πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ.  

 
5. Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  
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43. Πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ( άρθρο 73 του  νόμου  3669/2008 και το άρθρο 136 του νόμου 4070/2012)    
 
1.   Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Με ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Οη εξγαζίεο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο.  

 
2. Η πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ 

έξγνπ, εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ 
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ πην πάλσ πεξάησζε. Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε ππνβιεζεί απφ 
ηνλ αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη 
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί 
ηειηθή επηκέηξεζε απφ ηνλ αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 
ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή ην πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην πάλσ 
πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά 
ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα 
ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 40 ηνπ Ν.3669/2008 πεηζαξρηθέο πνηλέο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα.  

 
3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ε πξντζηακέλε αξρή νξίδεη ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη ηελ πεξάησζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Η επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, φηαλ φκσο 
πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα νξηζζνχλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα 
πεξηιεθζνχλ ζε απηήλ ηερληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ. ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο ησλ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ ν πξφεδξνο δελ νξίδεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Όηαλ ν θνξέαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν είλαη 
άιινο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ην θαηαζθεπάδεη, ε πξντζηακέλε αξρή κπνξεί λα πεξηιάβεη 
ζηελ επηηξνπή κέιε πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ θνξέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν. Η 
επηηξνπή παξαιαβήο ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε 
ηνπ πξνέδξνπ ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια 
ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απφ ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηά 
ηεο θαη απφ ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Αλ ππάξμεη αδπλακία ππνγξαθήο απφ ηνλ 
Πξφεδξν ή κέινο ηεο επηηξνπήο ή ηνλ επηβιέπνληα, ην πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 
ππφινηπνπο κε ζρεηηθή κλεία ησλ ιφγσλ ηεο αδπλακίαο ππνγξαθήο.  

 
4.  Η επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη θαηά ην 

δπλαηφλ ηελ επηκέηξεζε κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην 
πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο 
πνπ γίλνληαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ 
πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 
πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθηειεζζεί κε 
ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. Η 
επηηξνπή επίζεο ειέγρεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη αλαγξάθεη ζην 
πξσηφθνιιν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηδίσο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απνξξηπηέεο ή 
ειαηησκαηηθέο, πνπ πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ, ή παξαδεθηέο κελ αιιά κε κείσζε ηεο ηηκήο 
ηνπο.  

 
5.   ηελ παξαιαβή θαιείηαη λα παξαζηεί ν αλάδνρνο. Η παξαιαβή γίλεηαη λφκηκα θαη ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ αλ απηφο έρεη θιεζεί λα παξαζηεί. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
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φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αξλείηαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, ηνπ 
θνηλνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 
ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Σν πξσηφθνιιν ζεσξείηαη 
σο πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ε ζρεηηθή έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα, ππνινγηδφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κε επηθχιαμε ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 
αλάδνρν. Η πξνζσξηλή παξαιαβή νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ 
πξντζηακέλε αξρή. Απηή κπνξεί λα αλαβάιεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ κέρξη λα 
απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Η έγθξηζε γίλεηαη 
κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε.  

 
6.  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

παξαιαβήο ηκεκάησλ έξγσλ πνπ πεξαηψζεθαλ θαη κπνξεί λα έρνπλ απηνηειή ρξήζε, φπνπ 
απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα 
εξγνιαβία δελ ζπλερίδεηαη, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηάιπζεο θαη έθπησζεο.  

 
7. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/ νηθ.433/ 19.9.2000 (ΦΔΚ 
1176 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

 
 
44. Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ (άρθρο 74 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.  Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη 

ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 58 παξάγξαθνο 1 θαη 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Ν.3669/2008 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη 
γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. ε εληειψο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί κε ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε λα νξίδεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο εγγχεζεο ελδερνκέλσο θαη κε ηδηαίηεξν αληάιιαγκα, 
φρη φκσο κεγαιχηεξνο απφ ηξία (3) έηε. Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο κέρξη ηνπ 
νξίνπ πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηηο δεκνπξαζίεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο Α2 ηάμεο, εθφζνλ ε 
θχζε ησλ εξγαζηψλ ην επηηξέπεη ή γηα έξγα πνπ δελ λνείηαη καθξνρξφληα ζπληήξεζή ηνπο, 
κπνξεί κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε λα θαζνξίδεηαη ρξφλνο εγγχεζεο κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε 
(15) κελψλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ 
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο 
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή 
επηκέηξεζε.  

 
2.  Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά 
θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ ηε ρξήζε εθηεινχληαη κε 
έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο 
εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα 
εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
ππφρξενπ αλαδφρνπ.  

 
45. Οξηζηηθή  παξαιαβή – Υξόλνο Δγγπήζεσλ( άρθρο 75 του  νόμου  3669/2008 και το άρθρο 136 του νόμου 

4070/2012)    
 
1. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ 

παξαγξάθσλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3669/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λφκνπ 
4070/2012.  



Δ..Τ. 

 65 

 
2. Η νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο 

απφ ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηφηε πνπ 
ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ 
πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή 
απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα 
φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 40 ηνπ Ν.3669/2008 πεηζαξρηθέο πνηλέο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, 
δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.  

 
3.   Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ειέγρεηαη πάιη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ.  
 
4.  Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. ε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ έξγσλ, κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα νξίδνληαη 
πξφζζεηεο επζχλεο ή ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

 
5.   Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ 

Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, εθαξκφδνληαη είηε ε νξηζηηθή 
παξαιαβή δηελεξγεζεί πξαγκαηηθά είηε ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

 
6.  Η ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ απφ 
ηελ ζχκβαζε απνζβέλνληαη θαη νπνηαδήπνηε εμ απηψλ αμίσζε παξαγξάθεηαη αλ δελ 
αζθεζνχλ εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκθάληζή ηεο γελεζηνπξγνχ ηεο αηηία.  

 
7.   Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξέο ζηηο 

πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην 
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνπ ηπρφλ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο απηέο.  

 
8. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.).  
 

Oξίδεηαη ρξφλνο εγγπήζεσο δεθαπέληε (15) κελψλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Αλ ν αλάδνρνο παξακειήζεη ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη επήιζε ή επίθεηηαη βιάβε απηψλ 
ηφηε θαιείηαη εγγξάθσο φπσο κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ. Αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ παξαπάλσ δηαηαγή, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο εθηεινχληαη απφ 
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηηο θαηαηηζεκέλεο εγγπήζεηο ή απφ ηα 
νθεηιφκελα ζ' απηφλ πνζά θαη ζε πεξίπησζε αλεπαξθείαο απηψλ, ην ππφινηπν βεβαηψλεηαη ζε 
βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηζπξάηηεηαη θαηά 
ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εζφδσλ. 
 
46. Δλζηάζεηο - Αηηήζεηο ζεξαπείαο ( άρθρο 76 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.  Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξεί έλζηαζε. Η έλζηαζε αζθείηαη κε θαηάζεζε ζηε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο πξάμεο ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο, εθηφο αλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Κψδηθα.  
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2.  Η έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Η αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο 
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο.  

 
3.  Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε δίκελε 

πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε 
ζεξαπείαο ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
ή απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ δηκήλνπ. Η έθδνζε ή θνηλνπνίεζε απφθαζεο επί ηεο 
ελζηάζεσο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηκήλνπ, δελ κεηαζέηεη ηελ έλαξμε ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο. Αίηεζε ζεξαπείαο αζθείηαη επίζεο θαη θαηά 
απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ κε ηηο 
απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά δηαθσλία. ηελ ηειεπηαία απηή 
πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί έλζηαζε θαη ε ηξίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή ηεο πξάμεο 
ζηνλ αλάδνρν.  

4.  Η αίηεζε ζεξαπείαο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπληαρζεί κε νξηζκέλν ηχπν, πξέπεη φκσο 
λα πεξηιακβάλεη κλεία ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη, ζχληνκν 
ηζηνξηθφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο δηαθσλίαο, ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηηο απφςεηο 
ηνπ απηφο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε θαη ηέινο ζπγθεθξηκέλα θαη κε ζαθήλεηα ηα αηηήκαηά 
ηνπ.  

 
5. Η αίηεζε ζεξαπείαο απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ θαη ε επίδνζή ηεο γίλεηαη πάληνηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, θνηλνπνηείηαη δε θαη ζηελ 
ππεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα 
παξάιεηςε έθδνζεο ηεο πξάμεο, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη πξνο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία.  

 
6. Η αίηεζε ζεξαπείαο ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθα ηεο πξάμεο απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε 

δηαθσλία, ηεο έλζηαζεο πνπ ππνβιήζεθε θαη‟ απηήο θαη ηεο πξάμεο ή απφθαζεο θαηά ηεο 
νπνίαο ζηξέθεηαη ε αίηεζε, αλ θνηλνπνηήζεθε ηέηνηα πξάμε ή απφθαζε.  

 
7. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ε αξκφδηα γηα ηελ έλζηαζε πξντζηακέλε αξρή ππνρξενχληαη λα 

δηαβηβάζνπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ αίηεζε ζεξαπείαο ππεξεζία ην θάθειν ηεο ππφζεζεο πνπ 
πεξηιακβάλεη πάληνηε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή αληίγξαθά ηνπο. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα 
ηα πξνζθνκίζεη θαη απηφο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε.  

 
8.  Αίηεζε ζεξαπείαο κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ δελ είλαη ην Γεκφζην. Αλ 

ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ απφθαζε επί αηηήζεσλ ζεξαπείαο αζθείηαη απφ φξγαλν ηνπ θνξέα, επί 
αηηήζεσλ ζεξαπείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απνθαζίδεη πάληνηε ν Τπνπξγφο 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

 
9.   Αλ δελ είλαη ην Γεκφζην θχξηνο ηνπ έξγνπ, αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο επηδίδεηαη ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο ζηνλ Τπνπξγφ, 
δηαθνξεηηθά ε αίηεζε ζεξαπείαο ζεσξείηαη ζαλ λα κελ έρεη αζθεζεί. Ο αληηζπκβαιιφκελνο 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κελφο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ επί αηηήζεσο 
ζεξαπείαο. Η παξάιεηςε ππνβνιήο αληηξξήζεσλ δελ δεκηνπξγεί ηεθκήξην απνδνρήο ησλ 
φζσλ πξνβάιινληαη ζηελ έλζηαζε ή ηελ αίηεζε ζεξαπείαο, ηα νπνία κπνξεί ν 
ελδηαθεξφκελνο λα απνθξνχζεη γηα πξψηε θνξά ζην Γηθαζηήξην.  

 
10. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απηφο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ εκπξφζεζκεο επίδνζεο ηεο αίηεζήο ηνπ απηήο 
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ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Η ππνβνιή ηνπ ελ ιφγσ αληηγξάθνπ γίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Οη 
αηηήζεηο ζεξαπείαο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εηζάγνληαη γηα ζπδήηεζε ζην αξκφδην Σερληθφ 
πκβνχιην πξηλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ππνβνιή 
αληηξξήζεσλ. Οη αληηξξήζεηο ζπδεηνχληαη καδί κε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο, κε ηηο νπνίεο 
ζπδεηνχληαη θαη εμεηάδνληαη θαη νη ηπρφλ αληίζεηεο γηα ην ίδην ζέκα αηηήζεηο ζεξαπείαο. ε 
πεξίπησζε αληίζεησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο, φηαλ αξκφδηνο λα απνθαζίζεη επί αηηήζεσο 
ζεξαπείαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ είλαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ε αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ επεθηείλεηαη θαη ζηε ζπλεμεηαδφκελε αληίζεηε αίηεζε 
ζεξαπείαο ηνπ αλαδφρνπ, έζησ θαη αλ δηαθνξεηηθά αξκφδην λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηειεπηαία 
απηή αίηεζε ζεξαπείαο ζα ήηαλ φξγαλν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.  

 
11. Πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε αίηεζε ζεξαπείαο ζην ηερληθφ ζπκβνχιην ε αξκφδηα γηα ηελ 

εηζήγεζε ππεξεζία, ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ θαιεί κε έγγξαθε 
πξφζθιεζή ηεο ηνλ αλάδνρν λα παξαζηεί, ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα θαη πάλησο φρη 
λσξίηεξα απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, απηνπξνζψπσο ή κε 
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη 
ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα δψζεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε πνπ ζα δεηεζεί απφ ηα 
κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Η επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ 
Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Καηά ηε ζπδήηεζε θαιείηαη 
επίζεο, θαη‟ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ν θχξηνο ηνπ 
έξγνπ πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζεξαπείαο ή αληηξξήζεηο θαη‟ απηήο.  

 
12. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, αλ θαη θιήζεθε, δελ παξέζηε ν ίδηνο ή κε αληηπξφζσπφ ηνπ, 

γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ην ζπκβνχιην πξνρσξεί ζηελ εμέηαζε 
ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ. Σα ίδηα εθαξκφδνληαη θαη φηαλ θιεζεί θαη 
δελ παξαζηεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πνπ άζθεζε αίηεζε ζεξαπείαο ή αληηξξήζεηο.  

 
13. Η εμέηαζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο αξρίδεη κε ηελ πξνθνξηθή αλάπηπμε ηεο έγγξαθεο 

εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνο ην ζπκβνχιην. Η εηζήγεζε εξεπλά πξψηα ην 
εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, ηεο έλζηαζεο πνπ ηπρφλ πξνεγήζεθε, ηεο επίδνζεο ηεο 
αίηεζεο ζεξαπείαο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηέηνηα επίδνζε, 
θαζψο θαη ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, αλ έρνπλ ππνβιεζεί αληηξξήζεηο. ηε 
ζπλέρεηα εμεηάδεη ηελ νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, αλάινγα κε ηνπο 
πεξηερφκελνπο ζε απηή ιφγνπο θαη ηα πξνβαιιφκελα ζρεηηθά αηηήκαηα. Αλ ε αίηεζε έρεη 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, ε εηζήγεζε πεξηιακβάλεη εθηίκεζε απηνχ. Σελ πξνθνξηθή αλάπηπμε 
ηεο εηζήγεζεο αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 
ζηελ ππφζεζε. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα αθνπζζεί απηφο πνπ άζθεζε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο 
θαη απηφο πνπ ηπρφλ ππέβαιε αληηξξήζεηο. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεη ηε ζεηξά 
αθξφαζεο ή θαη ηελ ελδερφκελε ηαπηφρξνλε αθξφαζε. Όηαλ νη ελδηαθεξφκελνη 
απνρσξήζνπλ, ζπλερίδεηαη ε ζπδήηεζε απφ ην ζπκβνχιην, ην νπνίν κεηά ην ηέινο ηεο 
ζπδήηεζεο γλσκαηεχεη αηηνινγεκέλα γηα ηελ ππφζεζε.  

 
14. ε θάζε αίηεζε ζεξαπείαο απνθαζίδεη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Έξγσλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ 
(3) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο.  

 
15. Αλ ε αίηεζε ζεξαπείαο απνξξηθζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ή αλ ν Τπνπξγφο δελ εθδψζεη θαη θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπ κέζα 
ζηελ ηξίκελε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 14, δηθαηνχηαη απηφο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε 
ζεξαπείαο λα πξνζθχγεη ζην αξκφδην δηθαζηή. ξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επφκελνπ 
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άξζξνπ. Η θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γίλεηαη κέζα ζηελ αλσηέξσ ηξίκελε πξνζεζκία. ε 
πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα δελ πξνζθνκίζνπλ κέρξη ην δεχηεξν 
δεθαήκεξν ηνπ ηξίηνπ κήλα ην ζρέδην απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο ζεξαπείαο ζηνλ Τπνπξγφ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ή ην αξκφδην φξγαλν ησλ άιισλ θνξέσλ 
πνπ εθηεινχλ δεκφζηα έξγα, επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 40 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

 
16. Αλ ε αίηεζε ζεξαπείαο είλαη εκπξφζεζκε, ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Έξγσλ κπνξεί λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
ηεο παξαγξάθνπ 14, αιιά νπσζδήπνηε φρη πέξαλ ηνπ έηνπο απφ ηε ιήμε απηήο, εθφζνλ δελ 
έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή έρεη αζθεζεί εκπξφζεζκα ζρεηηθή 
πξνζθπγή θαη δελ έρεη αθφκα εθδνζεί επί ηεο πξνζθπγήο απηήο απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
Η απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πνπ εθδίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έλδηθν κέζν θαη είλαη εθηειεζηή 
κφλν αλ ηελ απνδέρεηαη απηφο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο θαη παξαηηεζεί απφ ην 
δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο θαη απφ ηπρφλ αζθεζείζα πξνζθπγή ηνπ. Η απνδνρή κπνξεί 
λα γίλεη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ηπρφλ εθδνζείζα απφθαζε ηνπ εθεηείνπ θαηηζρχεη.  

 
17. Όπνπ ζε απηφ ην άξζξν αλαθέξεηαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ λννχληαη θαη νη άιιεο αξρέο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο απνθαζίδνπλ επί αηηήζεσλ ζεξαπείαο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 8.  

 
18. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3200/1955 εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθάζεσλ 

ή εγθξίζεσλ ησλ αξρψλ ή νξγάλσλ φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. Αξκφδηνο Τπνπξγφο 
είλαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

 
 
47. Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ( άρθρο 77 του  νόμου  3669/2008)    
 
1.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε 

θαηαζθεπήο δεκφζηνπ έξγνπ επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην αξκφδην 
δηθαζηήξην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ή ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 
Γηθνλνκίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. Η θαηά ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηθνλνκίαο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηεο πξνζθπγήο θαη ηεο αγσγήο 
(άξζξα 63 θαη 71) ηζρχεη θαη ζηηο δηαθνξέο ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα.  

 
2.   Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ είλαη ην δηνηθεηηθφ ή πνιηηηθφ 

εθεηείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εθηειείηαη ην έξγν. Παξέθηαζε αξκνδηφηεηαο δελ 
επηηξέπεηαη. Αλ ην έξγν εθηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ εθεηείσλ, αξκφδην 
θαζίζηαηαη εθείλν πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ, χζηεξα απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ ελδηαθέξεηαη λα αζθήζεη ηελ πξνζθπγή.  

 
3.   Σεο πξνζθπγήο ζην εθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά αίηεζε ζεξαπείαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή θεξχζζεηαη απαξάδεθηε. Η πξνζθπγή 
ζην εθεηείν αζθείηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε επί ηεο αηηήζεσο ζεξαπείαο ή απφ ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο 
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.. Δάλ ην έξγν εθηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ εθεηείσλ, 
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ε αίηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξκφδηνπ εθεηείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, 
ππνβάιιεηαη κέζα ζηελ ίδηα δίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε απηή ε δίκελε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα άζθεζε πξνζθπγήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε 
ελδηθνθαλνχο πξνδηθαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, 
ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο.  

 
4.  Η ππφζεζε ζπδεηείηαη ζε δηθάζηκν πνπ νξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Οη δηάδηθνη 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε φια ηα απνδεηθηηθά κέζα. Σν 
δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε θαη απνδεηθηηθά κέζα πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ. 
Αλ ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο δελ απνζηαιεί ζην δηνηθεηηθφ εθεηείν απφ ηε Γηνίθεζε, ε 
ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη ζε λέα δηθάζηκν, θαηά ηελ νπνία ε ππφζεζε ζπδεηείηαη κε βάζε ηα 
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζθεχγσλ, αλ ην δεηήζεη ν ίδηνο.  

 
5.   Η ζπδήηεζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο απφδεημεο νινθιεξψλνληαη ζε κηα δηθάζηκν, αλεμάξηεηα απφ 

ηε δηθαηνδνζία πνπ ππάγεηαη ε ππφζεζε. Αλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί, επηηξέπεηαη δηαθνπή γηα 
άιιε εκέξα θαη ψξα ελψπηνλ ησλ ίδησλ δηθαζηψλ, κε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πνπ 
θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη επέρεη ζέζε θιήηεπζεο φισλ ησλ δηαδίθσλ, ησλ καξηχξσλ 
θαη εθείλσλ πνπ δελ παξίζηαληαη. Έλνξθεο βεβαηψζεηο ελψπηνλ εηξελνδίθε ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή πξνμέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ έρνπλ δνζεί χζηεξα απφ 
θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε βεβαίσζε θαη, αλ 
πξφθεηηαη λα δνζνχλ ζηελ αιινδαπή, νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ απηή. Η 
απφθαζε εθδίδεηαη ην ηαρχηεξν θαη αξθεί πηζαλνιφγεζε. Οη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ή 
πνιηηηθνχ εθεηείνπ είλαη ακέζσο εθηειεζηέο.  

 
6.   Η αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνιηηηθνχ εθεηείνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 559 αξηζκφο 1 έσο 7, 9, 16, 17, 19 θαη 20 ηνπ Κψδηθα 
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Αλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο, 
ηεο νπνίαο ε απνθαηάζηαζε δελ είλαη εχθνιε, κπνξεί λα δηαηαρζεί κε αίηεζε θάπνηνπ απφ 
ηνπο δηαδίθνπο ε νιηθή ή ελ κέξεη αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, 
κε ηνλ φξν παξνρήο αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη ρσξίο εγγχεζε ή λα εμαξηεζεί ε εθηέιεζε ηεο 
απφθαζεο απφ ηελ παξνρή εγγχεζεο απφ ην δηάδηθν πνπ έρεη ληθήζεη. Γηα ηελ αίηεζε 
απνθαίλεηαη, ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην, ρσξίο ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, ην 
αξκφδην ηκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη 
απφ ηξία κέιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ν εηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο. Η 
απφθαζε ηεο αλαζηνιήο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα αλαθιεζεί, κε αίηεζε θάπνηνπ απφ 
ηνπο δηαδίθνπο έσο θαη θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο.  

 
7.   ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο αζθήζεη αλαίξεζε, κε αίηεζε 

ηνπ αλαδφρνπ, κπνξεί κέρξη ηελ εθδίθαζή ηεο λα γίλεη ζπκβηβαζκφο. Γηα ην ζπκβηβαζκφ 
εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ ησλ θνξέσλ πνπ εθηεινχλ δεκφζηα έξγα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. Μεηά ηελ απνδνρή απηήο απφ ηνλ αλάδνρν, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν 
θνξέαο θαηαζθεπήο παξαηηείηαη απφ ηελ αλαίξεζε.  

 
8.   Αλ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ 

φια ηα κέιε ηεο, πνπ κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη αλαγθαζηηθή νκνδηθία.  
 
48. Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ ( άρθρο 78 του  νόμου  3669/2008 )    
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1.  ηε δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ ή ζηε κε θάζε ηξφπν θαηαξηηδφκελε ζχκβαζε εθηέιεζεο έξγνπ 
κπνξεί λα εγθξηζεί θαη πεξηιεθζεί ξήηξα δηαηηεζίαο.  

 
2.  Η ζρεηηθή έγθξηζε θαη νη φξνη ηεο δηαηηεζίαο θαζνξίδνληαη ρσξίο θακία δέζκεπζε απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 
θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε 
Τπνπξγνχ.  

 
49. Αζθάιηζε Έξγνπ ( άρθρο 157 του νόμου 4281/2014 )    
 
χκθσλα κε ην 157 ηνπ λφκνπ 4281/2014 νη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
λα παξάζρνπλ«Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη αζηηθήο επζχλεο», ε νπνία θαιχπηεη ηελ 
απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ εθηέιεζή 
ηεο. Η αζθάιηζε απηή δεηείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ. 
  
50. ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ - Γεληθέο Γηαηάμεηο (Άρθρο 80 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. Σελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ επηηξέπεηαη λα αλαιακβάλνπλ εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) θαη ζηελ αληίζηνηρε κε 
ην έξγν θαηεγνξία θαη ηάμε εγγξαθήο, θαζψο θαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θξαηψλ - Μειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), ζχκθσλα κε ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ή 
ζπλεηαηξηζκνί, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3669/2008. 
Σν Μ.Δ.ΔΠ. ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 92 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
επηζπκνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ.  
2. Καηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δ.Ο.Υ., πνπ έρνπλ ηα 
νπζηαζηηθά πξνζφληα, γίλνληαη δεθηέο ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ 
εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο απηφ πξνθχπηεη απφ δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο 
ρψξαο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο αιινδαπέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο, 
φηαλ πξνθεξχζζεηαη εηδηθφο δηεζλήο δηαγσληζκφο ζχκθσλα κε δηαθήξπμε ή ηχπνπο δηαθήξπμεο 
πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  
3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηερληθήο εκπεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 
ζηειερψλνπλ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.), ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.   
4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, ε εγγξαθή ζην Μ.Δ.ΔΠ. κηαο 
επηρείξεζεο θαη ε δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο απηήο κε ηελ αλαζεψξεζή ηεο, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 96 θαη 97 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ επηρείξεζε απηή 
ηεο θαηαζθεπήο δεκνζίνπ έξγνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 
  
51. Παξαβάζεηο ζηελ εθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ (Άρθρο 81 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ππφθεηληαη 
ζηνλ έιεγρν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Ο 
Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ γηα παξαβάζεηο ζηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κπνξεί λα επηβάιεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο δηνηθεηηθή πνηλή πξνζηίκνπ 
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κέρξη ελάκηζη εθαηνκκπξίνπ (1.500.000) επξψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο.  
Με απφθαζε ηνπ απηνχ Τπνπξγνχ κπνξεί λα απμάλεηαη ην αλσηέξσ πνζφ.  
Παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη, ηδίσο, ε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπ, ε κε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ, ε παξαθψιπζε ιεηηνπξγίαο ή 
βιάβε ή θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε άιια δεκφζηα έξγα ή θνηλφρξεζηα 
πξάγκαηα. Η δηνηθεηηθή απηή πνηλή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηπρφλ πνηληθή ή αζηηθή επζχλε. Σν 
πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ απηήο εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί 
εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αζθείηαη 
ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. Απφ 
ην έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηελ «Σ.Δ.Ο. Α.Δ.» πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα.  
2. Σν αλσηέξσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) 
επξψ, αλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλεο γηα ην θνηλφ παξαβάζεηο ή παξαιείςεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ 
ε ππαίηηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε έρεη δηαπξάμεη επαλεηιεκκέλα παξαβάζεηο. Σν πξφζηηκν δελ 
κπνξεί λα είλαη αλψηεξν απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ αλ ε παξάβαζε δελ ήηαλ 
επηθίλδπλε γηα ην θνηλφ θαη ε επηρείξεζε κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεψλ ηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 έρεη άξεη ηελ παξάιεηςε ή παξάβαζε θαη έρεη θαιέζεη έγθαηξα 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία λα δηαπηζηψζεη ηελ άξζε.  
3. Οη πην πάλσ παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη κε έθζεζε ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο Γηεχζπλζεο 
Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηεο Γηεχζπλζεο Δθηέιεζεο πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία δηαπξάηηεηαη ε παξάβαζε αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ησλ 
Γηεπζχλζεσλ Καηαζθεπήο Έξγσλ ηέσο κείδνλνο Πξσηεχνπζαο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ..  
4. Η έθζεζε ζπληάζζεηαη χζηεξα απφ απηνςία θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ πνπ 
ηε ζπληάζζεη, ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο πνπ δηαπξάηηεη ηελ παξάβαζε, ην έξγν 
πνπ εθηειείηαη ή εθηειέζηεθε κε κλεία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο, πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο, ηεο 
έθηαζεο, ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, κλεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ 
ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξάβαζεο θαη 
επηκέηξεζε ηεο πνηλήο.  
5. Η έθζεζε απηή ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ππάιιεινο 
πνπ ηε ζπλέηαμε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, πνπ κπνξεί κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία απηή αληηξξήζεηο. Η 
έθζεζε θαη νη εκπξφζεζκεο αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη ακέζσο ζηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη 
Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ..  
Με ηελ απφθαζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ ν Τπνπξγφο 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ απνθαίλεηαη θαη γηα ηηο ππνβιεζείζεο 
αληηξξήζεηο. Η απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  
6. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο, ακέζσο κεηά ηε ζεψξεζή ηεο, δηαβηβάδεηαη θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππεξεζία, γηα λα ιάβεη ηα κέηξα ηεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ 
ππαίηηα επηρείξεζε.  
7. Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ κπνξεί λα δηαηάμεη 
νπνηνλδήπνηε ηερληθφ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνβεί ζηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ. Αλ ν 
ππάιιεινο αλήθεη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, ε έθζεζε ζεσξείηαη απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο απηφο θαη ζε απηή ηε Γηεχζπλζε 
γίλεηαη θαη ε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αληηξξήζεσλ.  
 
52. Πεηζαξρηθόο Έιεγρνο (Άρθρο 82 του  νόμου  3669/2008)    
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1. Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ θαη ηα 
ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν γηα θάζε ππαίηηα αζέηεζε 
ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
θαζψο θαη γηα θάζε ζπκπεξηθνξά αζπκβίβαζηε κε ηελ εξγνιαβηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηδίσο γηα 
ρξήζε ηεο βεβαηψζεσο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, δπζηξνπία γηα 
επαλφξζσζε ζνβαξψλ θαθνηερληψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί, έθπησζε, ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα 
δηαθφξνπ πνζνηηθήο εκθαλίζεσο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, ςεπδή δήισζε πξνο ηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ φηαλ απηή απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηελ ηαθηηθή θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, 
παξάλνκε εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, χπαξμε ζνβαξψλ ελδείμεσλ φηη έγηλε 
ζπλελλφεζε ησλ ζπλαγσληδφκελσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ ζπλαγσληζκνχ θαη θάζε άιιε 
παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξί δεκνζίσλ έξγσλ 
λνκνζεζία.  
2. Ο πεηζαξρηθφο απηφο έιεγρνο, πνπ αζθείηαη ζηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε 
ηνπο, είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα 
ηελ αλαζεψξεζε θαη θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ θαη ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., απφ ηελ 
ππεξεζία ηήξεζεο ησλ Μεηξψσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Έξγσλ.  
3. ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή δηάπξαμεο άιισλ παξαβάζεσλ επηβάιινληαη 
δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο απηέο είλαη:  
α) Ο απνθιεηζκφο απφ δεκνπξαζίεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο κέρξη έμη (6) κήλεο.  
β) Ο ππνβηβαζκφο ηεο ηάμεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο απφ νξηζκέλεο ή φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
έξγσλ.  
γ) Η πξνζσξηλή δηαγξαθή ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ην Μεηξψν 
πνπ ηεξεί ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., απφ έμη (6) κήλεο έσο ηξία (3) έηε.  
δ) Η νξηζηηθή δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ηα ηεξνχκελα σο άλσ Μεηξψα.  
Η δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο πεξίπησζεο α΄ επηβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο. Οη 
ινηπέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ επηβάιινληαη απφ ην πξσηνβάζκην 
θαη δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα επφκελα άξζξα. Η 
παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ή ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα.  
4. Παξεπφκελε πεηζαξρηθή ζπλέπεηα απνηειεί ε επηβνιή ρξεκαηηθήο θχξσζεο, ζε βάξνο ησλ 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε επηβιεζεί νη 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.  
Σν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη γηα κελ ηε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο 
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Έξγσλ, γηα δε ηηο ινηπέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄, απφ ην αξκφδην 
πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  
5. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 
πξνζηίκνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ελάκηζη εθαηνκκχξην (1.500.000) 
επξψ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπλεθηηκά ηδίσο ηηο ζπλζήθεο 
δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο, ηε δπζηξνπία ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα επαλφξζσζε ηεο 
παξάβαζεο θαη ηελ ηπρφλ θαη‟ εμαθνινχζεζε δηάπξαμε παξφκνησλ παξαβάζεσλ εθ κέξνπο ηεο 
ίδηαο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ησλ ζηειερψλ ηεο.  
6. Σα αλσηέξσ ρξεκαηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί 
εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ.  
Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ 
εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  
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7. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδεηαη ε επηβνιή παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, ην χςνο 
απηψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ελάκηζη εθαηνκκχξην (1.500.000) επξψ θαη ηα φξγαλα πνπ 
ηηο επηβάιινπλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ελ γέλεη ησλ 
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ θαη 
εθπξφζσπνη ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ Σ.Δ.Δ., ε πεηζαξρηθή ελ γέλεη δηαδηθαζία, νη 
δηθαηνχκελνη λα αζθήζνπλ πεηζαξρηθή αγσγή, ε άζθεζε εθέζεσο, νη πξνζεζκίεο θαη 
παξαγξαθέο, νη ιφγνη αλαζηνιήο θαη δηαθνπήο απηήο, νη εηδηθφηεξεο ζρέζεηο πξνο ελδερφκελεο 
ζπλαθείο απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, σο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα 
ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ.  
Γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ 
θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα κε ηηο 
δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο.  
8. Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν.3669/2008, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  
 
 
 
 
 
 
 
53. Λήμε πεηζαξρηθήο επζύλεο (Άρθρο 83 του  νόμου  3669/2008)    
 
1. Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε ηνπο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν έρνπλ απνβάιεη 
ηελ ηδηφηεηα απηή, δελ δηψθνληαη πεηζαξρηθά, εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξεπφκελεο 
ρξεκαηηθήο θχξσζεο ζε βάξνο ηνπο.  
2. ε θάζε πεξίπησζε, ζπλερίδεηαη ε πεηζαξρηθή δίσμε πνπ έρεη αξρίζεη. Η δίσμε απηή 
δηαθφπηεηαη ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ηα 
ηεξνχκελα Μεηξψα ή ζαλάηνπ ή νξηζηηθήο εμφδνπ απφ ην επάγγεικα.  
 
 
 
 
 
 
 
54. Παξαγξαθή (Άρθρο 84 του  νόμου  3669/2008)   
  
1. Οη πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο 
παξαγξάθνληαη κεηά απφ δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ην ρξφλν πνπ δηαπξάρζεθαλ.  
2. Οη πξάμεηο πνπ απεπζχλνληαη θαηά ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο γηα ηε 
δίσμε ηεο παξάβαζεο δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή. Μέζα φκσο ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ 
πξψηε απηή δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο, πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ε απφθαζε ηνπ 
Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, δηαθνξεηηθά ε παξάβαζε παξαγξάθεηαη.  
3. Πεηζαξρηθή παξάβαζε ε νπνία παξαγξάθεθε, κεηά ηελ έθδνζε απνθάζεσο ηνπ 
πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ζαλ επηβαξπληηθή πεξίπησζε 
ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο θαηά ηελ ηηκσξία άιιεο πεηζαξρηθήο παξάβαζεο πνπ δηαπξάρζεθε 
πξηλ απφ ηελ παξαγξαθή εθείλεο.  
4. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη νπδέπνηε δηαγξάθνληαη απφ ην Μεηξψν ηεο εξγνιεπηηθήο 
επηρείξεζεο. Οη παξαβάζεηο πνπ παξαγξάθνληαη, κλεκνλεχνληαη επίζεο ζην Μεηξψν απηφ. Η 
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κλεία απηή νπδέπνηε δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν, ζηα ρνξεγνχκελα φκσο, κεηά απφ αίηεζε ηεο 
ίδηαο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, πηζηνπνηεηηθά πεηζαξρηθήο θαηάζηαζεο δελ αλαγξάθνληαη νη 
επηβιεζείζεο πνηλέο κεηά ηξηεηία απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο, εθηφο αλ απηή 
επέβαιε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο απφ ηα ηεξνχκελα Μεηξψα. 

 
Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2015 
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