
Προεδρικό ∆ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 
παρ. 4 και 7, του άρθρου 7 παρ. 7, του άρθρου 8 παρ. 5, του άρθρου 9 παρ. 3, του άρθρου 
10 παρ. 5 και 11,του άρθρου 11 παρ. 1, 2, 5 και 6, του άρθρου 12 παρ. 1 και 12, του άρθρου 
15 παρ. 1 , του άρθρου 17 παρ. 8, του άρθρου 18 παρ. 1 και 2, του άρθρου 19 παρ. 2 του 
άρθρου 27 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 23) σε συνδυασµό µε το άρθρο 15 του Ν. 1561/85 
(ΦΕΚ Α' 148). 
2. Το άρθρο 24 παρ. 1 και 2, του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137) κ.λ.π. (γν. Σ.τ.Ε.). 
3. Την 994/1985 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

 
 

Άρθρο 1 
Επιλογή τρόπου κατασκευής 

 
1. Τα έργα προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ορίζεται για κάθε έργο ή 
οµάδα έργων, το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση της 
κατασκευής. 
2. Η αρµόδια Αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου αποφασίζει για 
τον τρόπο κατασκευής σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1418/84. Η απόφαση αυτή µπορεί να 
παίρνεται για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν ορισµένη χρονική 
περίοδο. Η έγκριση διεξαγωγής δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου 
µε εργοληπτική επιχείρηση. 
 
 

Άρθρο 2 
Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων 

 
1. Στις δηµοπρασίες κατασκευής των έργων καλούνται οι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ ή τα 
Νοµαρχιακά Μητρώα επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες ή εξειδικευµένες επιχειρήσεις σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων. Τα ίδια εφαρµόζονται και για την ανάθεση 
έργων χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτή επιτρέπεται. 
2. Όταν το έργο ανήκει σε µια αποκλειστική κατηγορία του ΜΕΕΠ καλούνται οι επιχειρήσεις 
της κατηγορίας αυτής. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία αν 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του 90% των εργασιών του όλου έργου. Για τον 
υπολογισµό του ποσοστού αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα. 
3. Αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καµιάς το ποσοστό δεν 
ξεπερνά το όριο της προηγούµενης παραγράφου, στις δηµοπρασίες καλούνται επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραµµένες για όλες τις κατηγορίες του έργου, ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που 
να καλύπτουν τις καλούµενες κατηγορίες. Κατηγορία µε ποσοστό εργασιών λιγότερο του 10% 
δεν λαµβάνεται υπόψη, µπορεί όµως η διακήρυξη να ορίσει διαφορετικά. 
4. Αν το έργο περιλαµβάνει αποκλειστικά αντικείµενο εξειδικευµένων επιχειρήσεων του 
ΜΕΕΠ, καλούνται στο διαγωνισµό οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στην αντίστοιχη 
κατηγορία και οι εξειδικευµένες επιχειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο 
τελευταία εδάφια της παρ. 2 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. 
5. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευµένες επιχειρήσεις, 
µπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συµµετοχή σε δηµοπρασία. Στις 
απαιτήσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνεται η υποχρεωτική σύµπραξη επιχειρήσεων 
εξειδικευµένων για ορισµένες εργασίες του έργου ή τεχνικών του ΜΕΚ πέρα από τα κατώτερα 
όρια της υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικών του ΜΕΚ που είναι εγγεγραµµένοι για 
επιµέρους εργασίες µιας κατηγορίας. 
6. Αν στη δηµοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις µιας κατηγορίας, η τάξη 
προσδιορίζεται από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας µε τον οποίο δηµοπρατείται το έργο. 



Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών 
(απρόβλεπτα) λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη όπως αυτά καθορίζονται µε την απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 
∆έκατου Τρίτου του Ν.2338/95 (ΦΕΚ Α’ 202). Αν στη δηµοπρασία καλούνται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις περισσοτέρων κατηγοριών ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων περισσοτέρων 
κατηγοριών, η τάξη για κάθε κατηγορία προσδιορίζεται από το αντίστοιχο µέρος του 
προϋπολογισµού. Τα πιο πάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευµένες επιχειρήσεις. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις δηµοπρασίες και σε κοινοπραξία αν δεν 
το αποκλείει η διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν πρέπει να είναι 
της αυτής κατηγορίας και να ανήκουν όλες στην ίδια µε την καλούµενη στη δηµοπρασία τάξη 
ή και στην αµέσως ανώτερη τάξη. Η κάθε µία από τις επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, 
συµµετέχει στην κοινοπραξία µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% του προϋπολογισµού της 
Υπηρεσίας του δηµοπρατούµενου έργου». 
[Η παρ.7, η οποία είχε αντικατασταθεί µε την παρ.1 άρθρου 1 Π.∆.285/1997, τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
8. Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται εις 
ολόκληρον για κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συµµετοχή τους στη δηµοπρασία. 
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τα κατώτατα όρια, της παραγράφου 5 του 
άρθρου 16 του Ν.1418/84 που προστέθηκε µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Ν.2308/95 
(ΦΕΚ 114 Α') και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ Α' 25). 
[Η παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 1 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

 
 

Άρθρο 3 
 

1. Για την ανάθεση κατασκευής του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση διενεργείται 
δηµοπρασία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται από το νόµο η απευθείας 
ανάθεση ή διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού. 
2. Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισµός του είναι µεγαλύτερος από το όριο που 
επιτρέπεται απευθείας ανάθεση και µέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (Α' 247), µπορεί 
να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός ή προφορική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 25 του παρόντος. Για έργα µεγαλύτερου προϋπολογισµού διενεργείται 
δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις διακρίσεις των άρθρων 4 έως 24. Η 
δηµοπρασία µπορεί να είναι ανοικτή ή µε προεπιλογή (περίπτ. α' και β' της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984). 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
 
 

Άρθρο 4 
∆ηµοπρασία – ∆ιακήρυξη 

 
1. Η δηµοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου διενεργείται µε βάση τη σχετική 
διακήρυξη. Η διακήρυξη µε την οποία γίνεται και ο προσδιορισµός του συστήµατος υποβολής 
των προσφορών (άρθρ. 4 παρ. 4 του ν. 1418/84) εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την προϊσταµένη Αρχή, η οποία και διενεργεί τη δηµοπρασία ή ορίζει την 
αρχή που θα τη διενεργήσει. 
2. Κατά την έγκριση αυτή µπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο διακήρυξης που υπάρχει τυχόν 
στην εγκεκριµένη µελέτη. Επίσης γίνεται και τυχόν αναγκαία προσαρµογή των άλλων 
στοιχείων της µελέτης που συνεπάγεται η τροποποίηση της διακήρυξης. 



3. Κατά την έγκριση της διακήρυξης προσαρµόζεται σε σύγχρονες τιµές και ο 
προϋπολογισµός της υπηρεσίας µε τον οποίο δηµοπρατείται το έργο, αν απαιτείται τέτοια 
προσαρµογή. 
4. Η διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτής δηµοπρασίας περιέχει τα εξής τουλάχιστον 
στοιχεία, ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς: 
α) τον τίτλο της αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη. β) Το σύστηµα υποβολής προσφοράς µε 
αναφορά στις διατάξεις που εφαρµόζονται για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. γ) τον τίτλο του 
έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισµό του, όπως και αν περιλαµβάνεται 
τυχόν εκπόνηση µελέτης. δ) Την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, τις έδρες των 
υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η παραλαβή των προσφορών από τις επιτροπές 
διαγωνισµού, την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών, και τις ενέργειες της καθεµιάς 
επιτροπής σε περίπτωση που η παραλαβή των προσφορών γίνεται σε περισσότερες έδρες 
υπηρεσιών, όπως και τον τόπο και το χρόνο ανοίγµατος των προσφορών στην περίπτωση 
αυτή. ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούµενα προσόντα και 
προϋποθέσεις. στ) Τις απαιτούµενες εγγυήσεις συµµετοχής και προς ποιόν πρέπει να 
παρέχεται η εγγύηση. ζ) Τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως δηλώσεις, 
αναλύσεις, παρατηρήσεις και άλλα. η) Τον κατάλογο των συµβατικών τευχών και σχεδίων, τη 
σειρά ισχύος τους και που βρίσκονται διαθέσιµα για τους ενδιαφεροµένους. θ) Σαφείς οδηγίες 
για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών. ι) Το φορέα κατασκευής, 
πληροφορίες για τις πιστώσεις του έργου, για τους τυχόν ειδικούς όρους πληρωµής και για τις 
επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγµατος για κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ. ια) Τα 
κριτήρια βαθµολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς σε περίπτωση αξιολόγησης των 
προσφορών και τυχόν αµοιβή των αξιολογότερων µελετών. ιβ) Το χρόνο ισχύος των 
προσφορών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. ιγ) Την τυχόν αποδοχή 
εναλλακτικών προσφορών. ιδ) Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
5. Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δηµοπρασίας δηµοσιεύεται 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες 
εφηµερίδες. 
[Η πρώτη πρόταση της παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 εδ. δ' του άρθρου 8 
Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199)] 
Όταν πρόκειται για νοµαρχιακού επιπέδου έργα η τρίτη εφηµερίδα στην οποία δηµοσιεύεται η 
διακήρυξη πρέπει να είναι µια της Πρωτεύουσας του Νοµού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν 
εκδίδεται εκεί ηµερήσια εφηµερίδα. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα των περ. ε, ζ και η της παρ. 
4 του άρθρου 4 του ν. 1418/84, η δηµοσίευση γίνεται 40 τουλάχιστον µέρες πριν από τη 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Μεγαλύτερα χρονικά όρια για τη δηµοσίευση των περιλήψεων 
και πρόσθετοι όροι δηµοσιότητας που επιβάλλονται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας 
τηρούνται όταν συντρέχει σχετική περίπτωση. Όταν πρόκειται για έργα που στις δηµοπρασίες 
τους γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε Νοµαρχιακά Μητρώα δηµοσίευση για 
τη δηµοπρασία γίνεται τουλάχιστον 10 µέρες πριν απ' τη διεξαγωγή της σε µια ηµερήσια 
εφηµερίδα της Πρωτεύουσας του Νοµού αν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα και αν όχι σε µια 
ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας ή της Θεσ/νίκης. Όταν πρόκειται για επανάληψη 
δηµοπρασίας και εφόσον η επανάληψη γίνεται πριν περάσουν τέσσερις µήνες απ' την 
προηγούµενη δηµοπρασία, όλες οι προθεσµίες της παραγράφου αυτής µειώνονται στο µισό. 
Όταν πρόκειται για νοµαρχιακού επιπέδου έργα , πέραν των δηµοσιεύσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο αυτή , µπορεί µε την έγκριση της διακήρυξης να προβλεφθεί 
η δηµοσίευση της περίληψης και σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού όπου θα 
εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται στο νοµό εβδοµαδιαία εφηµερίδα. Η τυχόν µη δηµοσίευση 
της περίληψης της διακήρυξης στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα ή η δηµοσίευση αυτής εκτός των 
χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παρ. αυτή , δεν επηρεάζει την κανονική διεξαγωγή 
της δηµοπρασίας. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το Π.∆. 48/1988 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
6. Η διακήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από µέρους εργοληπτικών επιχειρήσεων 
που επιθυµούν να επιλεγούν για να συµµετάσχουν σε δηµοπρασία σύµφωνα µε την περίπτ. 
β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 (δηµοπρασία µε προεπιλογή ) περιέχει στοιχεία 
ανάλογα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού και επιπλέον περιέχει την 
πιθανολογούµενη ηµεροµηνία που οι προεπιλεγόµενοι θα κληθούν να υποβάλουν 
προσφορά. Για την προεπιλογή δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης αλλά η διακήρυξη 
αναφέρει την απαιτούµενη εγγύηση για τη συµµετοχή στο στάδιο υποβολής των προσφορών. 



7. Περίληψη της διακήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις δηµοπρασίες µε 
προεπιλογή δηµοσιεύεται τουλάχιστον 15 µέρες πριν από την τελευταία ηµεροµηνία 
παραλαβής αιτήσεων σε τρεις εφηµερίδες όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραπάνω 
παρ. 5. Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παρ. 5 εφαρµόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις της 
παρ. αυτής. 
8. Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς από εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
προεπιλέγησαν κατά τη διαδικασία προεπιλογής, στέλνονται στους παραλήπτες επί αποδείξει 
µέσα στις προθεσµίες της παραπάνω παρ. 5 που αντιστοιχούν στο σύστηµα και το είδος του 
διαγωνισµού. 
 
 

Άρθρο 5 
Συµβατικά τεύχη 

 
1. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µνηµονεύει τα συµβατικά τεύχη και σχέδια που µαζί µε τη 
διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής σύµβασης. Σε περίπτωση 
απευθείας ανάθεσης τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται µε τη σύµβαση. 
2. Τα τεχνικά συµβατικά τεύχη είναι σχέδια και κείµενα που δίνουν εικόνα του έργου που 
πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο ανάδοχος µε τη 
σύµβαση, (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.). 
3. Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίµησης του κόστους του 
έργου και ανώτατο όριο προσφοράς όταν η διακήρυξη δεν ορίζει ρητά ότι επιτρέπονται 
προσφορές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις, 
ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφοράς. Ο προϋπολογισµός µπορεί να 
είναι αναλυτικός ή να περιλαµβάνει κατ' αποκοπή τίµηµα για το έργο ή τµήµατά του. 
4. Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της 
προσφοράς περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη όπως και τα γενικά έξοδα και όφελος της 
εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή µνεία στα σχετικά τεύχη µπορεί να διαχωρίζονται 
οι τιµές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος να προστίθεται στο τέλος ποσοστό που ορίζεται 
σε 18%, για έργα που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων ή 
άλλες πηγές µε ανάλογες απαλλαγές και σε (28%) για τις άλλες περιπτώσεις. 
[Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 93/1991 (Α' 49 το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του 
εργολάβου ορίζεται σε 18% για όλες τις περιπτώσεις] 
5. Ο προϋπολογισµός της Υπηρεσίας όταν είναι αναλυτικός οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες 
µε ένδειξη του αθροίσµατος της δαπάνης κάθε οµάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια οµαδοποίηση 
νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι µια οµάδα. Σε έργα που η προµέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων συντήρησης, µπορεί ο 
προϋπολογισµός να µην περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών αλλά µόνο την 
κατ' εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
6. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς 
συντάσσονται είτε σε έντυπα της υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγµάτων της υπηρεσίας, όπως 
ορίζεται στη διακήρυξη. 
 
 

Άρθρο 6 
Σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

 
1. Το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (περιπτ. απαρ.4 του άρθρου 4 του 
Ν.1418/84) εφαρµόζεται µόνο σε έργα που η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή 
αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων και ανακαινίσεων και ο 
προϋπολογισµός Υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο µέχρι του οποίου γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Γ' τάξης. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
2. Οι συναγωνιζόµενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιµές του Τιµολογίου της υπηρεσίας, 
που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό. Αν η υπηρεσία δεν χορηγήσει έντυπο 
προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι τη συντάσσουν σε δικό τους έγγραφο. 
 
 



Άρθρο 7 
Σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης 

 
1. Το σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών (περιπτ. β 
παρ. 4 άρθρου 4 του ν. 1418/84) εφαρµόζεται ιδίως όταν είναι µεγάλο το πλήθος των τιµών 
µονάδας µε τις οποίες θα καταρτισθεί η σύµβαση. 
2. Στους ενδιαφεροµένους χορηγείται απ' την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισµό έντυπο 
προσφοράς ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών οµοειδών εργασιών, που θα 
συµπληρωθεί από τους συναγωνιζοµένους σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 
3. Οι συναγωνιζόµενοι προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών του 
τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό. Είναι 
δυνατό, σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να είναι µηδενική ή 
αρνητική, µε την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή 
προϋπόθεση δεν ισχύει αν το ορίζει ρητά η διακήρυξη σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5. 
4. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους. Για 
τον έλεγχο της οµαλότητας υπολογίζεται για κάθε µειοδότη το συνολικό ύψος 
προϋπολογισµού προσφοράς που διαµορφώνεται, µετά την αφαίρεση από κάθε οµάδα 
εργασιών της έκπτωσης που προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισµού που 
προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισµό της υπηρεσίας χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 
κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η µέση έκπτωση επί τοις εκατό Εµ του υπόψη µειοδότη. 
Οµαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης Ει δεν είναι µικρότερο 
από 1,10 Εµ-10% ούτε µεγαλύτερο από 0,90 Εµ+10%.  
5. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούµενης παραγράφου είναι 
απαράδεκτη. Κατ' εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών εκπτώσεων προς τα άνω ή προς 
τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10*(1-Εµ) και αφορούν οµάδα ή οµάδες εργασιών που 
αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5% και 
προκειµένου να γίνει η κατακύρωση της δηµοπρασίας, η προσφορά οµαλοποιείται µε αύξηση 
στο κατώτερο όριο οµαλότητας της παρ. 4 όλων των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται 
από αυτό και η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη µε τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα 
ποσά, όπως διορθώνονται από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση. Τα επιµέρους 
ποσοστά που είναι µεγαλύτερα από το ανώτατο όριο οµαλότητας δεν θίγονται στην 
καταρτιζόµενη σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 8 
Σύστηµα προσφοράς µε συµπλήρωση Τιµολογίου και έλεγχο οµαλότητας. 

 
1. Το σύστηµα συµπλήρωσης ανοικτού τιµολογίου µε έλεγχο οµαλότητας των τιµών περιπτ. γ 
παρ. 4 άρθρου 4 του ν. 1418/1984 εφαρµόζεται ιδίως σε έργα προϋπολογισµού που 
υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Α ' τάξης, και αν 
δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος του προηγούµενου άρθρου. 
2. Στους ενδιαφεροµένους χορηγούνται απ' την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισµό: 
α) τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας στο οποίο όµως οι τιµές είναι 
ασυµπλήρωτες. β) Προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας στον 
οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. Το 
κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες συµπληρώνεται από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
3. Οι συναγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές, συµπληρώνοντας τα ασυµπλήρωτα τιµολόγια και 
προϋπολογισµό µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές. Συµπληρώνουν ακόµα τα γινόµενα 
ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους και το γενικό άθροισµα, το ποσό για γενικά έξοδα και 
όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόµενου στο έντυπο ποσοστού αν 
προβλέπεται χωριστά, και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι 
τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν αριθµητική 
αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ των 
αριθµητικών τιµών του προϋπολογισµού και των τιµών του τιµολογίου, ο προϋπολογισµός 
διορθώνεται µε βάση τις ολόγραφες τιµές του τιµολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν 
σφάλµατα στα γινόµενα και τα αθροίσµατα του προϋπολογισµού, ο οποίος ισχύει όπως 



διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιµών ή λάθη σε µεγάλη κλίµακα, µπορεί η προσφορά 
να κριθεί απαράδεκτη. 
4. Οι προσφερόµενες επιµέρους τιµές µονάδας του τιµολογίου πρέπει να βρίσκονται σε 
οµαλή σχέση αυξοµείωσης προς τις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας. Για τον 
έλεγχο της οµαλότητας, υπολογίζεται για κάθε µειοδότη, µε σύγκριση του προϋπολογισµού 
προσφοράς, προς τον προϋπολογισµό υπηρεσίας (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο 
για απρόβλεπτα) η µέση τεκµαρτή προσφερόµενη έκπτωση Εµ. Οµαλή είναι η δοσµένη 
προσφορά όταν καµιά προσφερόµενη τιµή Τι δεν είναι µικρότερη από 0,90*Το*(1-Εµ) ούτε 
µεγαλύτερη από 1,10*Το*(1-Εµ) όπου Το είναι η αντίστοιχη τιµή στο Τιµολόγιο υπηρεσίας. 
5. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούµενης παραγράφου είναι 
απαράδεκτη. Κατ' εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των τιµών προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν 
υπερβαίνουν τα 0,10*Το*(1-Εµ) και αφορούν σε τιµές εργασίας ή εργασιών που αθροιστικά η 
αξία τους στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5% και προκειµένου να γίνει η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας, η προσφορά οµαλοποιείται µε µείωση στο ανώτερο όριο 
οµαλότητας της παραγράφου 4 όλων των τιµών που το υπερβαίνουν και η σύµβαση 
θεωρείται καταρτισµένη µε τις τιµές αυτές και τα αντίστοιχα ποσά όπως διορθώνονται από την 
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση. Οι τιµές που είναι µικρότερες από το κατώτατο όριο 
οµαλότητας δεν θίγονται στην καταρτιζόµενη σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 9  
Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου. 

 
1. Το σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου (περιπτ. δ παρ. 4 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984) µπορεί να εφαρµόζεται σε έργα ανεξάρτητα από προϋπολογισµό 
όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο συµβατικών σφαλµάτων 
και δεν αναµένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο σύστηµα αυτό οι τιµές του Τιµολογίου 
µπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή 
να είναι κατ' αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο. 
2. Στους ενδιαφερόµενους χορηγούνται απ' την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισµό 
ασυµπλήρωτα τιµολόγια και προϋπολογισµός όπως και στο σύστηµα του προηγούµενου 
άρθρου. 
3. Οι συναγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας το ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και 
προϋπολογισµό, όπως στο σύστηµα του προηγούµενου άρθρου χωρίς όµως καµιά δέσµευση 
οµαλότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου. Η 
τεκµαρτή έκπτωση στο σύστηµα αυτό για τις περιπτώσεις κανονισµού νέων τιµών προκύπτει 
µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου. 
 
 

Άρθρο 10 
Σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή 

 
1. Για την επιλογή του συστήµατος προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή 
απαιτείται αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου της αρµόδιας Προϊσταµένης 
Αρχής, µε τη συµµετοχή στη σύνθεσή του και εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων. 
Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής εφαρµόζεται στις περιπτώσεις έργων που 
επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή 
άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις 
κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή 
αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της Υπηρεσίας µε την κατασκευή ή αναζήτηση 
εναλλακτικών λύσεων. 
Κατά την εφαρµογή του συστήµατος αυτού µπορεί µε τη διακήρυξη να ζητείται από τους 
συναγωνιζόµενους, εκτός από την οικονοµική τους προσφορά, η συµπλήρωση ή σύνταξη 
µελετών, ο προσδιορισµός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιµέρους 
στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδοµένο τεχνικό πρόβληµα, ή ο 
καθορισµός της προθεσµίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου σε συνδυασµό µε 
τα λειτουργικά έξοδα και την αποδοτικότητα της επένδυσης. Τα ανωτέρω ζητούµενα 
προσαρµόζονται στο αντικείµενο της κάθε σύµβασης. 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του συστήµατος προσφοράς που περιλαµβάνει 
µελέτη και κατασκευή πέρα από τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, είναι η ύπαρξη 



εγκεκριµένης Προµελέτης και Οικονοµοτεχνικής Μελέτης της Υπηρεσίας για τον καθορισµό 
του προϋπολογισµού Υπηρεσίας. Τα τεύχη δηµοπράτησης περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων 
«Κανονισµό µελετών Έργου» και «Πρότυπα Κατασκευής Έργου», τα οποία συντάσσονται 
ειδικά για το προς δηµοπράτηση έργο ή υπάρχουν και εφαρµόστηκαν σε παρόµοια έργα. 
Μετά την έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης της Υπηρεσίας και προ της έγκρισης της 
Προµελέτης προηγείται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων καλούµενων «υποστηρικτικών 
µελετών» όπως π.χ. είναι οι µελέτες των συνθηκών του έργου και όλες οι απαραίτητες 
πράξεις ή αποφάσεις που επιτρέπουν την ακώλυτη εφαρµογή της σύµβασης όπως π.χ. 
αδειοδοτήσεις συναρµοδίων φορέων. 
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν στη δηµοπρασία τουλάχιστον Προµελέτη όλων των 
απαραίτητων έργων ή Οριστική Μελέτη προκειµένου για κτιριακά έργα. Οι µελετητές όλων 
των διαγωνιζοµένων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία για τα πτυχία µελετητών και γραφείων µελετών ή ισοδύναµη εµπειρία προκειµένου 
για Ευρωπαϊκά γραφεία µελετών µε έδρα εκτός Ελλάδας. 
3. Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει το εργολαβικό αντάλλαγµα κατ' αποκοπή για 
ολόκληρο το έργο ή για τµήµατα του έργου. Με τη διακήρυξη µπορεί να ζητείται και 
συµπλήρωση Τιµολογίου από το διαγωνιζόµενο, προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός 
προετοιµασίας της οικονοµικής προσφοράς ή να αποτιµηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις που 
ενδεχόµενα προκύψουν από την υπηρεσία ή από απρόβλεπτες περιστάσεις. 
4. Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατά το σύστηµα του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται 
υπόψη οι οικονοµικές προσφορές σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών. Η ΕΕΑ κατ' αρχήν ελέγχει τις τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη και ανακοινώνει το 
αποτέλεσµα µε πρακτικό στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες 
απορρίπτονται. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόµενους. Κατά του ανωτέρω 
πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωσή του. Μετά την 
εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών από την ΕΕΑ και συντάσσεται νέο πρακτικό που ανακοινώνεται στους 
ενδιαφερόµενους πριν ανοιχθούν οι οικονοµικές προσφορές. Κατά του πρακτικού αυτού 
χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέντε (5) ηµερών από της ανακοινώσεώς του στους 
διαγωνιζόµενους. Τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο βαθµός επιρροής τους στην 
επιδιωκόµενη βέλτιστη ποιότητα ορίζονται πάντοτε στη διακήρυξη. Οι κρινόµενες µελέτες 
βαθµολογούνται πάντοτε µε εκατονταβάθµια βαθµολογία και καθορίζεται η ελάχιστη 
επιτρεπόµενη αποδεκτή βαθµολογία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 
εβδοµήντα (70). 
Ελάχιστη βαθµολογία µπορεί να ορίζεται και για κριτήριο ή κριτήρια που επηρεάζουν 
σηµαντικά την όλη ποιότητα της τεχνικής προσφοράς. Προσφορά που βαθµολογείται κάτω 
από την ελάχιστη συνολική επιτρεπόµενη βαθµολογία απορρίπτεται. Αν ορίζεται στη 
διακήρυξη, το ίδιο ισχύει και αν κριτήριο ή κριτήρια βαθµολογήθηκαν κάτω από την ελάχιστη 
βαθµολογία που καθορίστηκε στο κριτήριο ή στα κριτήρια αυτά. 
Θέσπιση κριτηρίου ή υποκριτηρίου για την εµπειρία τόσο του µελετητή του διαγωνιζόµενου 
όσο και αυτού τούτου του διαγωνιζόµενου σε περίπτωση διαγωνισµού ανοιχτής διαδικασίας 
απαγορεύεται. Όταν το κύριο αντικείµενο της τεχνικής προσφοράς είναι η µελέτη του 
διαγωνιζόµενου, η συνολική βαθµολογία τυχόν κριτηρίων που αφορούν σε άλλες απαιτήσεις 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15/100. 
5. Σε κάθε υποβαλλόµενη προσφορά αντιστοιχεί η ανηγµένη προσφορά της που προκύπτει 
ως συνάρτηση της οικονοµικής προσφοράς (Π) και της συνολικής βαθµολογίας (Β), δηλαδή 
ισχύει Πα = φ (Π, Β) όπου Πα η ανηγµένη προσφορά. Προσωρινή µειοδότρια ή βέλτιστη 
προσφορά είναι η ελάχιστη από τις Πα. 
Για την εξεύρεση του τύπου της Πα, ο οποίος ορίζεται στη διακήρυξη, καθορίζεται σε κάθε 
περίπτωση έργου το τµήµα της Π που επηρεάζεται από την επιδιωκόµενη ποιότητα της 
τεχνικής προσφοράς και το υπόλοιπο τµήµα της Π στο οποίο δεν επιδρά η τεχνική 
αξιολόγηση. 
Αν C = p.Π όπου ρ είναι το υπόλοιπο τµήµα της Π, το µη επηρεαζόµενο από την τεχνική 
αξιολόγηση και όταν ρ <1,0, τότε το πρώτο τµήµα της Π είναι (1-ρ).Π και σε αυτό επιδρά η 
βαθµολογία Β/100. 
 
∆ιαµορφώνεται έτσι ο γενικός τύπος της Πα που είναι:  
 
 



                 Β                         (1-ρ).100 + ρ 
   Πα = (1-ρ).Π : ---- + ρ Π = Κ.Π όπου  Κ = --------- 
                  100                           Β 
 
 
Για τιµές του ρ ίσες προς 0,00 ή 0,05 ή 0,10 ή 0,15 κλπ. Προκύπτουν διάφοροι τύποι της Πα. 
Η τιµή του ρ ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη και αιτιολογείται συνοπτικά. Για να είναι 
επιλέξιµο το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής και να ισχύουν τα ανωτέρω, 
πρέπει ρ<0,40. 
Ο διαιρέτης Β/100 που επιδρά στο τµήµα (1-ρ).Π απαγορεύεται να εµφανίζεται µε «δύναµη», 
µεγαλύτερη της πρώτης. Αν στη συνάρτηση Πα=φ(Π.Β), επιδιώκεται η ενίσχυση της επιρροής 
της Π µπορεί να τίθεται ως διαιρέτης του (1-ρ).Π, 0, 
 
 
(Β).0,5  (1 - ρ).10 
--- όποτε Κ = ---------- +ρ   
100  VΒ 
 
και προκύπτουν αντίστοιχοι τύποι για την Πα. 
6. Όταν το σύστηµα προσφοράς µελέτης-κατασκευής συνδυάζεται µε άλλο ή άλλα συστήµατα 
προσφοράς και στο σύστηµα µελέτης-κατασκευής αντιστοιχεί τµήµα που υπερβαίνει το ήµισυ 
του προϋπολογισµού Υπηρεσίας, θεωρουµένου ότι περιλαµβάνει τη δαπάνη των εργασιών 
(µε τα γενικά έξοδα και το όφελος της επιχείρησης) και τις απρόβλεπτες δαπάνες 
(απρόβλεπτα), για να είναι οµαλή η συνολική προσφορά πρέπει για τον προϋπολογισµό 
προσφοράς των τµηµάτων του προϋπολογισµού Υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο άλλο ή 
στα άλλα συστήµατα προσφοράς, να ισχύει η σχέση: 
0,90.(Π.Υ).(1-εµ) < ππ < 1,10.(Π.Υ).(1-εµ).όπου : 
Π.Υ. είναι ο προϋπολογισµός υπηρεσίας του κάθε άλλου τµήµατος του συνολικού 
προϋπολογισµού υπηρεσίας, εκτός από αυτό που αντιστοιχεί στο σύστηµα προσφοράς 
µελέτης - κατασκευής. 
Π.Π είναι ο προϋπολογισµός προσφοράς που αντιστοιχεί στον ανωτέρω Π.Υ. και εµ είναι η 
µέση έκπτωση επί τοις εκατό (%) που προκύπτει από τη σύγκριση του συνολικού 
προϋπολογισµού προσφοράς προς το συνολικό προϋπολογισµό υπηρεσίας. 
Για την εξεύρεση του συνολικού προϋπολογισµού προσφοράς, για το τµήµα που αντιστοιχεί 
στο σύστηµα προσφοράς µελέτης - κατασκευής τίθεται η αντίστοιχη Πα. 
Αν έστω και σε ένα από τα άλλα τµήµατα του προϋπολογισµού υπηρεσίας, ο αντίστοιχος 
προϋπολογισµός προσφοράς δεν πληρεί την ανωτέρω σχέση η συνολική προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. . 
7. Όταν το σύστηµα προσφοράς µελέτης - κατασκευής συνδυάζεται µε άλλο ή άλλα 
συστήµατα προσφοράς και στο σύστηµα µελέτης - κατασκευής αντιστοιχεί τµήµα που 
υπολείπεται του ηµίσεως του προϋπολογισµού υπηρεσίας, θεωρουµένου όπως στην 
προηγούµενη παράγραφο, για να είναι οµαλός ο προϋπολογισµός προσφοράς, που 
αντιστοιχεί στο τµήµα µε το σύστηµα προσφοράς µελέτης - κατασκευής, εφαρµόζεται 
ανάλογα η σχέση της προηγούµενης παραγράφου µε την επισήµανση ότι ως Π.Π. νοείται η 
Πα και ως Π.Υ. τίθεται ο προϋπολογισµός υπηρεσίας του τµήµατος µε το σύστηµα 
προσφοράς µελέτης - κατασκευής. Αν στο άλλο σύστηµα προσφοράς εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2576/1998, οι εκπτώσεις Ε% που συγκροτούν την 1.Σ 
προκύπτουν από τη σύγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισµών προσφορών προς τον 
προϋπολογισµό υπηρεσίας του τµήµατος που υπερβαίνει το ήµισυ του συνολικού 
προϋπολογισµού υπηρεσίας. 
Αν δεν πληρούται η σχέση της προηγούµενης παραγράφου για το τµήµα του 
προϋπολογισµού υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο σύστηµα προσφοράς µελέτης - κατασκευής 
η συνολική προσφορά απορρίπτεται 
8. Όταν συνδυάζονται περισσότερα από ένα συστήµατα προσφοράς υπάρχουν και 
περισσότεροι από ένας σφραγισµένοι φάκελοι των αντίστοιχων µερικών οικονοµικών 
προσφορών. Όσο διαρκεί η εξέταση της µερικής προσφοράς που αντιστοιχεί στο κύριο 
σύστηµα προσφοράς, δηλαδή αυτό στο οποίο αντιστοιχεί τµήµα που υπερβαίνει το ήµισυ του 
προϋπολογισµού υπηρεσίας η άλλη µερική προσφορά παραµένει σφραγισµένη. 
[Το άρθρο 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
 



 
Άρθρο 11  

Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών 
 

1. Το σύστηµα µειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών 
(περιπτ, στ. παρ. 4 άρθρ. 4 του ν. 1418/84) εφαρµόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
να τιµολογηθούν, σε δοκιµαστικές εργασίες και έρευνες, σε περιπτώσεις συνέχισης 
εργολαβιών µετά από έκπτωση του αρχικού αναδόχου ή για συγκεκριµένο τµήµα του έργου, 
που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Η διακήρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος 
προϋπολογισµού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές κ.λπ.) που θα 
δοθούν στους ενδιαφεροµένους. 
2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται 
σε δεκαοκτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που 
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του εργοδότη όπως στις προµήθειες υλικών, 
µισθωµάτων µηχανηµάτων, καυσίµων και λιπαντικών, αξίας µισθών και ηµεροµισθίων, 
λοιπών αποζηµιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων και κάθε είδους 
κρατήσεων και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
3. Οι συναγωνιζόµενοι υποψήφιοι προσφέρουν έκπτωση εκφραζόµενη σε ακέραιες µονάδες 
επί τοις εκατό, επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 12 

Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων µε αντιπαροχή 
 

1. Το σύστηµα προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων µε αντιπαροχή (περιπτ. ζ παρ. 4 
άρθρ. 4 του ν. 1418/1984) εφαρµόζεται όταν ο κύριος του έργου αποφασίζει την οικοδόµηση 
ακινήτων του µε το σύστηµα αυτό. Ο ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα λάβει ως 
εργολαβικό αντάλλαγµα ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και τις αντίστοιχες διηρηµένες 
ιδιοκτησίες. 
2. Η δηµοπράτηση γίνεται µε βάση ιδίως τη µελέτη του έργου που θα κατασκευαστεί και τα 
σχέδια συµβολαίου οροφοκτησίας, κανονισµού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών 
συνιδιοκτησίας και κατανοµών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα 
πράγµατα, προσυµφώνων σταδιακής µεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα µε την 
πρόοδο των εργασιών και οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν τα σχετικά ποσοστά συνιδιοκτησίας 
και διηρηµένες ιδιοκτησίες, όπως ειδικότερα ορίζεται µε τη διακήρυξη. 
3. Αν αποφασιστεί η εφαρµογή του συστήµατος αξιοποίησης ακινήτου µε µελέτη των 
διαγωνιζοµένων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10. 
 
 

Άρθρο 13 
 Προσφορά που περιλαµβάνει άλλα ανταλλάγµατα 

 
1. Το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει άλλα ανταλλάγµατα (περιπτ. η παρ. 4 άρθρου 
4 του ν. 1418/84) εφαρµόζεται όταν ο κύριος του έργου, προκειµένου να πραγµατοποιήσει 
την κατασκευή, κρίνει σκόπιµη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος εκτός 
από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων. Τέτοια ανταλλάγµατα µπορεί να 
είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης του έργου για ορισµένη χρονική 
περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή µεταλλευτικών ή βιοµηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών 
και άλλα. 
2. Κατά την εφαρµογή του συστήµατος, η διακήρυξη ορίζει το είδος και την έκταση των 
διατιθεµένων ανταλλαγµάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την αναγωγή σε κοινή 
βάση, εξέταση και βαθµολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµικών, 
όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης προσφοράς. Για την ανάδειξη του αναδόχου 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του παρόντος.  
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
 
 

Άρθρο 14  
Εναλλακτικές προσφορές. 



 
Όταν εφαρµόζεται ένα από τα συστήµατα υποβολής προσφορών των άρθρων 10, 12 και 13 
είναι δυνατή η υποβολή από τους ενδιαφεροµένους εκτός από την κύρια προσφορά τους και 
εναλλακτικών προσφορών που να στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνικές λύσεις που 
προτείνονται από τον προσφέροντα, εκτός αν αυτό αποκλείεται από τη διακήρυξη. Αν οι 
εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές της διακήρυξης, κρίνονται όλες ως 
ισοδύναµες ανεξάρτητες προσφορές. Εάν οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται αλλά οι τεχνικές 
λύσεις κρίνονται ως ικανοποιητικές, ο φορέας κατασκευής µπορεί, (πριν ανοιχτούν οι 
οικονοµικές προσφορές και µαταιώνοντας κατά τα λοιπά το διαγωνισµό) να εξαγοράσει τις 
µελέτες των λύσεων αυτών και να επαναλάβει τη δηµοπράτηση βάσει των εξαγορασµένων 
µελετών. 
 
 

Άρθρο 15 
Τεύχος παρατηρήσεων 

 
1. Όταν πρόκειται για έργα µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Γ' τάξης, µπορεί η διακήρυξη να προβλέπει την υποχρέωση 
των διαγωνιζοµένων να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, τεύχος παρατηρήσεων για 
την τεχνική µελέτη και τα τεύχη, οικονοµικά και συµβατικά, µε τα οποία δηµοπρατείται το 
έργο. Για έργα µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆' τάξης, η διακήρυξη µπορεί να ορίσει ότι το τεύχος πρέπει να 
υποβληθεί σε οριζόµενη προθεσµία πριν απ' τη δηµοπρασία. Με το τεύχος παρατηρήσεων 
θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής, θα επισηµαίνονται τυχόν 
σφάλµατα στο τεχνικό οικονοµικό ή στο συµβατικό µέρος ή θα αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε 
το εφαρµόσιµο της µελέτης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. 
2. Ευστοχία στο σχολιασµό µέσω του τεύχους παρατηρήσεων, έστω και εκ των υστέρων 
διαπιστούµενη, θα αποτελεί ευνοϊκό στοιχείο για την αξιολόγηση του επιστηµονικού 
δυναµικού της επιχείρησης κατά τις διατάξεις για τα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, ανεξάρτητα από την 
ανάληψη ή µη του έργου από την επιχείρηση που υπέβαλε το τεύχος. 
 
 

Άρθρο 16 
Βραβείο αξιολογότερων µελετών 

 
1. Όταν εφαρµόζεται σύστηµα προσφορών που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή, µπορεί 
στη διακήρυξη να ορίζεται η καταβολή χρηµατικού ποσού ως βραβείου σε αριθµό µελετών 
που θα επιτύχουν την ανώτερη βαθµολογία στην αξιολόγηση. Ο αριθµός των µελετών που 
βραβεύονται δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) και η βαθµολογία των βραβευµένων δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από το 70% της ανώτερης προβλεπόµενης στη διακήρυξη 
βαθµολογίας. 
2. Το χρηµατικό ποσό για κάθε βραβευόµενη µελέτη καθορίζεται ρητά από τη διακήρυξη και 
δεν µπορεί να είναι ανώτερο από τα τρία χιλιοστά της προϋπολογιζοµένης δαπάνης του 
έργου. Τα ποσά των βραβείων πληρώνονται απ' τις πιστώσεις του έργου. ∆εν καταβάλλεται 
το βραβείο στον ανάδοχο του έργου για τον οποίο θεωρείται ότι συµψηφίζεται στο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. 
 
 

Άρθρο 17 
∆ιαδικασία κατάθεσης προσφορών 

 
1. Η κατάθεση των προσφορών σε ανοικτές δηµοπρασίες για έργα µε προϋπολογισµό που 
δεν υπερβαίνει το όριο µέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Β τάξης, 
γίνεται στην έδρα µιας µόνο υπηρεσίας. Για έργα µεγαλυτέρου προϋπολογισµού µπορεί µε τη 
διακήρυξη να ορίζονται µία ή περισσότερες έδρες υπηρεσιών για την παραλαβή των 
προσφορών. 
2. Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για προεπιλογή, που συνοδεύεται 
από τα δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη, γίνεται στην έδρα της υπηρεσίας που 
ορίζει η διακήρυξη. Μπορεί µε τη διακήρυξη να ορίζεται και άλλος τρόπος παραλαβής 
αιτήσεων, όπως και να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς ή µε 



οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. Όταν µετά την προεπιλογή κληθούν οι 
επιλεγέντες να υποβάλλουν προσφορά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης 
παραγράφου.  
3. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν την προσφορά στην επιτροπή του διαγωνισµού 
µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή πληρεξούσιο διορισµένο, σύµφωνα µε το καταστατικό, µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, που κατατίθεται στην επιτροπή. Οι ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις µπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως στην επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε µε αντιπρόσωπο, διορισµένο µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
που κατατίθεται στην Επιτροπή. 
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Π.∆.285/1997 (ΦΕΚ Α’ 207)] 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο 
καθένας νόµιµα εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος όπως παραπάνω, ή κοινός 
εκπρόσωπος διορισµένος µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση 
δύο ή περισσότερων διαγωνιζόµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον 
ίδιο εκπρόσωπο. Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και οι κοινοπραξίες των ανωτέρω 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, µπορούν να υποβάλλουν προσφορές, µε συστηµένη επιστολή, 
µε δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόµενο των προσφορών και το χρόνο περιέλευσης 
αυτών στην έδρα ή τις έδρες των υπηρεσιών στις οποίες να γίνει η παραλαβή των 
προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισµού. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 1 του Π.∆.285/1997 (ΦΕΚ Α’ 207)] 
Μαζί µε την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις καταθέτουν 
και αποδεικτικό, ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφό του, καταβολής στην εργοληπτική 
οργάνωση στην οποία ανήκουν των εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής 
της δηµοπρασίας. 
4. Οι οικονοµικές προσφορές στις δηµοπρασίες υποβάλλονται πάντα µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο που αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή «οικονοµική 
προσφορά για το έργο. 
Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, παραδίδονται σε 
χωριστό ανοιχτό φάκελο, στον οποίο περιέχονται και τα κατά νόµο χαρτόσηµα και 
µηχανόσηµα των συµβατικών τευχών που υπολογίζονται µε βάση τον προϋπολογισµό της 
Υπηρεσίας. Αν η προσφορά περιλαµβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψήφιου (σύστηµα 
µελέτη και κατασκευή), η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε τρίτο ιδιαίτερο κλειστό φάκελο. 
Επίσης µε το φάκελο προσφοράς υποβάλλεται και βεβαίωση τράπεζας, που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης, εφόσον 
δηµοπρατείται ή ανατίθεται έργο προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της ΣΤ' 
τάξης. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 5 του Π.∆.368/1994 (ΦΕΚ Α’ 201)] 
5. Οι οικονοµικές προσφορές (Τιµολόγιο προσφοράς - προϋπολογισµός, έντυπο προσφοράς 
εκπτώσεων κ.λπ.) υπογράφονται πάντοτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής 
επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. 
Μονογραφές που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής 
διαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να µονογράψει, 
τότε µονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά θεωρείται ισχυρή. 
6. Η παραλαβή των προσφορών έχει πάντοτε τακτή ώρα λήξης. Η έναρξη παραλαβής 
κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισµού µισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση 
προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
ενδιαφεροµένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρούνται κατά 
σειρά κατάθεσης τους στο πρακτικό της δηµοπρασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η 
σειρά προσέλευσης, η επωνυµία της εργοληπτικής επιχείρησης, η τάξη και κατηγορία της, ο 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυχόν τυπικών 
προϋποθέσεων που απαιτεί η διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό 
προσέλευσης των ενδιαφεροµένων όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται 
από τα µέλη της Επιτροπής. 
7. [Η παρ.7 καταργήθηκε µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004 (ΦΕΚ Α’ 179)] 



8. Αν πρόκειται για δηµοπρασία µε αξιολόγηση προσφορών ή εφαρµογή του άρθρου 2 του 
Ν.2576/1998 (ΦΕΚ Α' 25) η Επιτροπή διαγωνισµού µετά και την απόφαση της Προϊσταµένης 
Αρχής σε τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, διαβιβάζει το σύνολο των κλειστών προσφορών 
µετά του σχετικού πρακτικού της στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση για να γίνει 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 του ανωτέρω νόµου αντίστοιχα». 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
Στις λοιπές περιπτώσεις η Επιτροπή αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τις οικονοµικές 
προσφορές, και ανακοινώνει συνοπτικά, ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα, τα 
σηµαντικά στοιχεία των προσφορών, όπως π.χ. προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης ή 
συνολικό ύψος προϋπολογισµού προσφοράς, τα οποία καταχωρούνται και στα πρακτικά. Τα 
έγγραφα της οικονοµικής προσφοράς µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής, και το 
σύνολο των προσφορών µε τα πρακτικά της δηµοπρασίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο των πρακτικών µε τις τυχόν 
αντιρρήσεις των ενδιαφεροµένων και τη γνώµη της Επιτροπής για τις αντιρρήσεις αυτές 
υποβάλλεται στην Προϊσταµένη Αρχή. 
 
 

Άρθρο 18 
∆ιαδικασία εξέτασης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση 

 
[Το άρθρο 18 καταργήθηκε µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004 (ΦΕΚ Α’ 179)] 
 
 

Άρθρο 19 
∆ιαδικασία προεπιλογής 

 
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που έχει ταχθεί για τη συγκέντρωση αιτήσεων για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεπιλογή, η αρµόδια υπηρεσία διαβιβάζει το σύνολο των 
αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν στην Επιτροπή προεπιλογής. 
Η επιτροπή αυτή που συγκροτείται από την Προϊσταµένη Αρχή δεν µπορεί να έχει 
περισσότερα από 7 µέλη και αποφασίζει για τη συγκεκριµένη προεπιλογή µε σχετικό 
πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνει και όλα τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της. 
Κατάλογος µε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση τοιχοκολλάται στο 
κατάστηµα της αρµόδιας αρχής. 
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 
187)] 
2. Η επιλογή στηρίζεται στη µελέτη των φακέλων των ενδιαφεροµένων και στα κριτήρια της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, που εκτιµώνται ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Το αποτέλεσµα της προεπιλογής ανακοινώνεται εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία σε 
όλους όσους υπέβαλλαν αίτηση είτε έχουν επιλεγεί είτε όχι. Οι αντιρρήσεις για την 
προεπιλογή υποβάλλονται ειδικά µέσα σε πέντε (5) µέρες από την πιο πάνω ανακοίνωση και 
απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή η οποία αποφασίζει σ' αυτές. 
 
 

Άρθρο 20 
Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών. 

 
Αντιρρήσεις κατά του κύρους των δηµοπρασιών µπορεί να υποβληθούν µόνο από 
επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του. Οι αντιρρήσεις µπορεί να υποβληθούν µόνο για τα στάδια 
προεπιλογής, κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο. Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 17 µε τις αντιρρήσεις 
υποβάλλονται και τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά τυπικά στοιχεία. Οι αντιρρήσεις 
υποβάλλονται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 και της παρ. 3 
του άρθρου 18 καθώς και κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος 
διατάγµατος που υποβάλλονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανακοίνωση του 



αποτελέσµατος και απευθύνονται στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής. Στις αντιρρήσεις 
αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή. 
[Το τέταρτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 
187)] 
 
 

Άρθρο 21 
Επιτροπές διαγωνισµού 

 
1. Οι επιτροπές διαγωνισµού αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά µέλη που ορίζονται από τον 
προϊστάµενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δηµοπρασία. Ένα από τα µέλη των επιτροπών 
ορίζεται ως Πρόεδρος. Για τις επιτροπές ορίζεται και αριθµός αναπληρωµατικών µελών που 
αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά µέλη που τυχόν 
λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα µέλη των επιτροπών διαγωνισµού µπορεί να 
ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισµών. 
2. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών στις έδρες περισσοτέρων από µια υπηρεσιών, οι 
επιτροπές συγκροτούνται από τον προϊστάµενο καθεµιάς από αυτές τις υπηρεσίες. Οι 
επιτροπές αυτές ενεργούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη διακήρυξη (άρθρ. 4 παρ. 4 
περίπτωση δ). 
 
 

Άρθρο 22 
Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση 

 
1. Οι Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση αποτελούνται από: 
α) Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα, που έχουν την αντίστοιχη 
δυνατότητα ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτουν οι Υπηρεσίες για την αξιολόγηση 
δηµοπρατούµενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από φορέα άλλον 
απ' το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα µέλη προέρχεται από το φορέα που θα 
χρησιµοποιήσει το έργο. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
β) Έναν εκπρόσωπο των ΟΤΑ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την Τοπική 
Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων του Νοµού όταν πρόκειται για έργα νοµαρχιακού επιπέδου, 
από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων του νοµού της έδρας της διανοµαρχιακής 
υπηρεσίας όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 
γ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, που υποδεικνύεται µε τον 
αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν πρόκειται για έργα εθνικού ή 
διανοµαρχιακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του 
από τους υποδεικνυοµένους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθµό 
αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός Νοµού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος 
υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νοµαρχιακού επιπέδου του 
Νοµού αυτού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 472/85 (ΦΕΚ Α’ 168) 
εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 
2. Οι Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση συγκροτούνται από την προϊσταµένη Αρχή του 
φορέα κατασκευής του έργου. Από τα µέλη µε στοιχεία α της παρ. 1 ορίζεται και ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Στις επιτροπές ορίζεται και αριθµός 
αναπληρωµατικών µελών της περίπτωσης α της προηγούµενης παραγράφου που 
αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά µέλη που 
τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της επιτροπής διεξάγεται µε επιµέλεια του 
Προέδρου. 
3. Οι φορείς κατασκευής που συστηµατικά δηµοπρατούν έργα µπορεί να συγκροτούν σε 
ετήσια βάση επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση σε επίπεδο νοµαρχιακό, διανοµαρχιακό και 
εθνικό για το σύνολο των έργων τους ή κατά κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες 
δηµοπρασιών που άρχισαν µέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια 
επιτροπή και µετά τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 
συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση συγκεκριµένου έργου ή έργων. Για τα 



νοµαρχιακού επιπέδου έργα όλων των υπηρεσιών αρµοδιότητας της Νοµαρχίας µπορεί η 
Επιτροπή σε ετήσια βάση να συγκροτηθεί ενιαία για όλα τα έργα των υπηρεσιών αυτών. Στην 
περίπτωση αυτή η επιτροπή συγκροτείται από το Νοµάρχη. Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το 
µέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιµοποίησης του έργου, µπορεί να ορίζεται από την 
αρχή ή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε αντίστοιχο προσδιορισµό και του µέλους αντί του 
οποίου συµµετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης όλων των Επιτροπών 
εισήγησης για Ανάθεση, κοινοποιούνται στα διοριζόµενα µέλη και τις ενδιαφερόµενες 
υπηρεσίες και ανακοινώνονται µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα της υπηρεσίας που την 
εκδίδει χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δηµοσιότητας. 
4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν εκτελούν συστηµατικά έργα µπορεί γενικά ή σε 
συγκεκριµένη περιοχή να µη συστήσουν ιδιαίτερη επιτροπή Εισήγησης αλλά να απευθύνονται 
σε Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων ή τη Νοµαρχία. 
5. Για τα µέλη µε στοιχεία β, γ και δ της παρ. 1 οι φορείς που τα υποδεικνύουν αποστέλλουν 
σχετικούς ετήσιους πίνακες εκπροσώπων από τους οποίους ορίζονται τα αντίστοιχα µέλη των 
Επιτροπών. Αν οι πίνακες αυτοί δεν περιέλθουν στην αρµόδια για τον ορισµό της Επιτροπής 
Αρχή µέσα σε 20 µέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Αρχή µέχρις ότου της περιέλθουν 
σχετικοί πίνακες ορίζει τα αντίστοιχα µέλη των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση από 
πρόσωπα που έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα για να υποδειχθούν. Οι πίνακες µπορεί να 
συµπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από το φορέα που υποδεικνύει τα µέλη. 
6. Για τις προσφορές που υποβάλλονται µε τα συστήµατα των περιπτώσεων ε, ζ και η της 
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 και για την περίπτωση ειδικών ή µεγάλων έργων οι 
Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση συµπληρώνονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής 
και µε άλλα µέλη που έχουν την κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση και που δεν µπορεί να 
είναι περισσότερα από τέσσερα (4). Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση των 
προσφορών µπορεί να ανατεθεί µε την απόφαση αυτή σε κλιµάκιο της όλης Επιτροπής. Με 
την απόφαση καθορίζονται και τα µέλη του κλιµακίου. 
7. Όταν πρόκειται για δηµοπρασία έργου µε προϋπολογισµό που δεν υπερβαίνει το ανώτερο 
όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆' τάξης του ΜΕΕΠ, η επιτροπή 
διαγωνισµού του άρθρου 21 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. 
Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. Κατ’ εξαίρεση 
η Προϊσταµένη Αρχή, για έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, µπορεί να 
εφαρµόσει τις παρ. 1 - 6, έστω και αν τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισµό µικρότερο από το 
πιο πάνω όριο. 
8. Οι επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση οφείλουν να παραδώσουν την Εισήγηση τους 
έγκαιρα ώστε η αρµόδια Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µέσα στην 
προθεσµία ισχύος των προσφορών. 
 
 

Άρθρο 23 
Εγγύηση συµµετοχής - Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
1. Για τη συµµετοχή σε δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για 
όλους τους ενδιαφεροµένους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της 
προϋπολογιζοµένης αξίας του έργου, µε ανάλογη στρογγύλευση. Σε περιπτώσεις που το 
έργο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ή επείγον, η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να καθορίζεται µέχρι 
τέσσερα τοις εκατό (4%) της προϋπολογιζοµένης αξίας µε ανάλογη επίσης στρογγύλευση. Η 
εγγύηση συµµετοχής προέχεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27. 
2. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα εξήντα 
(60) ηµερών, µέσα στο οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ' 
αυτόν της δηµοπρασίας. Όταν πρόκειται για δηµοπρασία που απαιτεί αξιολόγηση των 
προσφορών, η δέσµευση διαρκεί για διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών. Για έργα 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το όριο µέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Ε' τάξης, µπορεί µε τη διακήρυξη να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος ισχύος των 
προσφορών, µέχρι και του ενός τρίτου αντίστοιχα των παραπάνω προθεσµιών των 60 και 
120 ηµερών. 
Για έργα των οποίων η σύµβαση υπόκειται πριν την υπογραφή της σε έλεγχο νοµιµότητας 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, µπορεί µε τη διακήρυξη να ορίζεται χρόνος ισχύος προσφορών 
µέχρι δώδεκα µήνες. 



[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.11 άρθρ.15 Ν.3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308)] 
3. Επιτρέπεται, οι εγγυητικές επιστολές για τη συµµετοχή, να έχουν προθεσµία ισχύος, που 
όµως θα υπερβαίνει κατά 30 ηµέρες τον προδιαγραφόµενο χρόνο ισχύος των προσφορών. 
4. Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της 
εγγύησης, καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο του χρόνου 
που τον δεσµεύει η προσφορά του, εκτός αν αυτός συναινέσει σε παράταση, οι εγγυήσεις 
συµµετοχής των άλλων συναγωνιζοµένων αποδίδονται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού ή και νωρίτερα αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση 
και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε 
ενδεχόµενη την ανακήρυξή του ως αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 24  
Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας 

 
[Το άρθρο 24 καταργήθηκε µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004 (ΦΕΚ Α’ 179)] 
 
 

Άρθρο 25  
Πρόχειρος διαγωνισµός - Προφορική δηµοπρασία 

 
1. Μέχρι του ορίου που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) αυτός διενεργείται µε τις διατάξεις αυτές. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 Π.∆ 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
2. Πέρα απ' το όριο της προηγούµενης παραγράφου και µέχρι το όριο που επιτρέπεται 
προφορική δηµοπρασία σύµφωνα µε την παρ 2 του άρθρου 3, αυτή διενεργείται µε 
προφορικές προσφορές ποσοστού έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η 
επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τα στοιχεία του κάθε συναγωνιζοµένου και την έκπτωση 
που δηλώνει καθένας απ' αυτούς που συµµετέχει στη δηµοπρασία µπορεί µετά την 
εκφώνηση και καταγραφή από άλλο συµµετέχοντα ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο 
του έργου, να προσφέρει ξανά µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, µόλις τελειώσει 
ο συναγωνισµός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο µειοδότη. Στις προφορικές 
δηµοπρασίες κάθε συναγωνιζόµενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις τιµές 
του τιµολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό. 
3. Στις προφορικές δηµοπρασίες της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται επίσης τα 
ακόλουθα: 
α) Η δηµοπρασία διενεργείται µε βάση κείµενο των όρων και τιµών που εγκρίνεται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
β) Ανακοίνωση για τη δηµοπρασία δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα πέντε 
τουλάχιστον µέρες πριν από τη δηµοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την ίδια προθεσµία 
στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δηµοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα 
όρια του Νοµού τέτοια εφηµερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση. Παράλληλα µπορεί 
πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος 
τρόπος γνωστοποίησης της δηµοπρασίας. 
γ) Η προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα µήνα από τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας. Μέσα σ' αυτό το µήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 
δ) Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας γίνεται από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. 
ε) Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συµµετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας και 
την κατάρτιση της σύµβασης εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του διατάγµατος 
αυτού.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 

Άρθρο 26  
Σύµβαση κατασκευής του έργου 

 



1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση. Η σύµβαση συνάπτεται µε 
βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η δηµοπρασία 
ή αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση και από την υπογραφή της σύµβασης 
αρχίζουν οι προθεσµίες του Άρθρου 36. Όταν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίζεται 
ύστερα από δηµοπρασία το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό 
χαρακτήρα. 
2. Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισµένο τόπο και σε προθεσµία 
που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τις δεκαπέντε µέρες. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την 
κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές εγγυήσεις. 
3. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην 
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση 
κηρύσσεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά της 
απόφασης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα 
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εµπρόθεσµης ένστασης αναστέλλει 
την έκπτωση. Στην ένσταση αποφασίζει οριστικά η Προϊσταµένη Αρχή. 
4. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και 
την ακριβή διεύθυνσή της. Κάθε µελλοντική µεταβολή µέχρι την πλήρη εκκαθάριση της 
εργολαβίας είναι υποχρεωµένος να τη δηλώσει έγγραφα στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία αµέσως, 
αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, επιφέρει όλα τα 
νόµιµα αποτελέσµατά της. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωµένος να διορίσει αντίκλητό του, 
κάτοικο της έδρας της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας και αποδεκτόν από αυτήν. Με το διορισµό 
του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισµού του. Κάθε κοινοποίηση στον 
αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται στον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου µπορεί να γίνει 
απ' τον ανάδοχο µε ανάλογη εφαρµογή αυτών που αναφέρονται πιο πάνω και ισχύει µόνο 
από την αποδοχή της από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µπορεί 
πάντα να ζητήσει την αντικατάσταση του αντικλήτου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή 
εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει άλλον αντίκλητο. 
 
 

Άρθρο 27  
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

 
1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε 
το 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών έργων ή αν ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη 
σηµασία η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέρα από το 
10% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
Το ίδιο εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς διαγωνισµό, όταν 
επιτρέπεται η ανάθεση αυτή. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Π.∆.368/1994 (ΦΕΚ Α’ 201)] 
2. Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου, όπως στην παρ.1, ποσοστού κατατίθεται και για κάθε 
συµπληρωµατική σύµβαση. Αν δεν κατατεθεί σχετική εγγυητική επιστολή για τη 
συµπληρωµατική σύµβαση γίνεται παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού µέχρι την κατάθεση 
της εγγυητικής επιστολής. Αν εγκριθεί µείωση των συµβατικών ποσών γίνεται ανάλογη 
µείωση των εγγυήσεων που έχουν προσδιορισθεί µε βάση τον προϋπολογισµό της 
Υπηρεσίας. Η µείωση γίνεται, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µε απόφαση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωµή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε 5% στην πιστοποιούµενη αξία 
των εργασιών και σε 10% στην αξία των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στην 
πιστοποίηση µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές µπορεί 
οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε εγγυητικές επιστολές. 
4. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους καλύπτουν στο σύνολό 
τους και χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από µέρους του αναδόχου όλων των 



όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου που 
προκύπτει ένεκα του έργου. 
5. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 - 3 του άρθρου αυτού περιορίζονται κατά ποσοστό 5% 
επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία 
επιµετρήσεις (άρθρο 38, παρ. 2). Η πιο πάνω µείωση γίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλει για το σκοπό αυτό ειδικό 
απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις. Μετά την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής οι εγγυήσεις περιορίζονται στο 40% του κατά την 
παρ. 1 ποσοστού. Το τελευταίο µέρος των εγγυήσεων αποδίδεται µετά την έγκριση του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού. 
6. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, όπως και σε άλλες 
διατάξεις του Προεδρικού αυτού ∆ιατάγµατος, παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του 
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ή Τραπεζών που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 
ΕΟΧ συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική. 
Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεωγράφων που προβλέπεται 
η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν γι αυτά οι σχετικές διατάξεις. Οι σχετικές 
εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στην Αρχή ή το φορέα ή τον 
κύριο του έργου όπως καθορίζεται στη διακήρυξη, να έχουν τα στοιχεία της επιχείρησης τον 
τίτλο του έργου, το ποσό και να περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το 
δικαίωµα διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης χωρίς καµιά ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 34 του Π.∆.23/1993 (ΦΕΚ 
Α’ 8) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και πάλι µε το Π∆ 334/2000 (ΦΕΚ Α’ 279)] 
 
 

Άρθρο 28 
∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη 

 
1. Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους αµέσους βοηθούς του 
προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που 
σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 
1418/1984 ή τις επιµέρους διατάξεις του Π.∆/τος αυτού. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων 
περιλαµβάνονται, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των 
εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των 
επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες. 
2. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες για το έργο ή τµήµατά του ή είδη 
εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα µε τα 
στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του 
προσωπικού. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. 
3. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε 
κλιµάκιο της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας που έχει επικεφαλής τεχνικό κλάδου ΑΤ και τον 
απαιτούµενο αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιµάκιο 
επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας ή στον τόπο των 
έργων µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 679/77 (ΦΕΚ Α 
245) όπως ισχύει. 
4. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούνται µετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή 
επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των 
έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. 
5. Η άσκηση της επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις 
της παρ. 23 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 και δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες 
του αναδόχου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση. 
6. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και 
στέλνει στην Προϊσταµένη Αρχή κάθε δίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου 
και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του έργου. 



 
 

Άρθρο 29  
Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση 

 
1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο του γίνονται 
µε όργανο της υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε δικαστικό επιµελητή. 
Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα 
οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
2. Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπηση 
ή τους τυχόν πληρεξουσίους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος , των 
επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών 
µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, συµπληρωµατικών 
συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης 
κατασκευής του έργου , ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της 
επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του 
αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 30 
Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή 

 
1. Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως το µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει 
µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 
716/1977 (ΦΕΚ Α’ 295). 
2. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 
716/1977 για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη και του µελετητή, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου 19 του ν. 716/77.  
3. Αν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της µελέτης, µετά την υπογραφή της σύµβασης 
κατασκευής του έργου, για την εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών , σύµφωνα µε την 
παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1418/1984, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 
τέταρτου του Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29Α), χωρίς υπαιτιότητα του µελετητή ή αν έχει 
συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, 
µπορεί να ανατεθούν οι τροποποιήσεις αυτές στον ίδιο µελετητή και να συµφωνηθεί µε αυτόν 
η αποζηµίωσή του κατ' αποκοπή ή µε απολογισµό των δαπανών του ή µε βάση τις διατάξεις 
του Π.∆.696/1974 (ΦΕΚ 301 Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 Π∆ 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
Στην περίπτωση αυτή η αποζηµίωση καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου µέχρι 
συνολικής δαπάνης που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από ποσοστό 1% του συνολικού 
ποσού της σύµβασης για την κατασκευή του έργου. Η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει την 
κατάρτιση της σύµβασης µε το µελετητή, την πρόσθετη αποζηµίωση του σύµφωνα µε τα πιο 
πάνω και όλους τους όρους της σχετικής σύµβασης που υπογράφεται από τη ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία. 
 
 

Άρθρο 31 
Επιτροπή παρακολούθησης του έργου 

 
1. Οι συµβουλευτικές Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων που προβλέπονται από το άρθρο 
6 παρ. 4 του ν.1418/1984 δεν µπορεί να έχουν περισσότερα από πέντε µέλη όταν πρόκειται 
για έργα νοµαρχιακού επιπέδου και επτά µέλη για τα άλλα έργα. Στις περιπτώσεις έργων του 
∆ηµοσίου ο χαρακτηρισµός του έργου ως σηµαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και 
συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται από το Νοµάρχη για τα έργα νοµαρχιακού επιπέδου και 
απ 'τον αρµόδιο Υπουργό για τα άλλα έργα. Για τα έργα των άλλων φορέων του δηµόσιου 
τοµέα ο χαρακτηρισµός και η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από το αρµόδιο 



όργανο του κυρίου του έργου. Η προβλεπόµενη από το νόµο δυνατότητα του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων να χαρακτηρίσει το έργο ως σηµαντικό και 
να συστήσει και συγκροτήσει τις σχετικές Επιτροπές, έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις 
έργων νοµαρχιακού επιπέδου για όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. 
2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής 
του. Ο Πρόεδρος συντονίζει το έργο της Επιτροπής, ορίζει τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων 
και διευθύνει τη συζήτηση. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της Επιτροπής δεν 
ακολουθούν ορισµένο τύπο και τα συµπεράσµατα των συζητήσεων περιλαµβάνονται στις 
εκθέσεις που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους. Με µέριµνα του Προέδρου η 
Επιτροπή ορίζει ένα µέλος της, ως σύνδεσµο µε το φορέα κατασκευής. Ο σύνδεσµος 
ανακοινώνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για ενηµέρωση της Επιτροπής στα θέµατα αρµοδιότητάς της όπως αυτά 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόµου. Η Επιτροπή µπορεί πάντα να προβαίνει 
στην αντικατάσταση του συνδέσµου. 
3. Η Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις που περιλαµβάνουν τη γνώµη της στα θέµατα της 
αρµοδιότητάς της. Σε περίπτωση που διαµορφώνονται περισσότερες από µία γνώµες, 
καταχωρούνται όλες οι γνώµες στην έκθεση µε αναφορά των µελών που τάσσονται µε την 
κάθε γνώµη. Η καταχώρηση γίνεται µε πρώτη τη γνώµη που συγκεντρώνει την υποστήριξη 
των περισσότερων µελών και ακολουθούν στη σειρά µε την ίδια βάση οι υπόλοιπες γνώµες. 
Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το σύνδεσµο, κοινοποιούνται στον κύριο του 
έργου και το φορέα κατασκευής. (∆ιευθύνουσα υπηρεσία και Προϊσταµένη Αρχή), και 
ανακοινώνονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων. Όταν η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί 
για οµάδα έργων, οι εκθέσεις µπορεί να συντάσσονται και χωριστά για καθένα έργο. Στον 
ανάδοχο µπορεί να του κοινοποιούνται, αν το ζητήσει, τα µέρη των εκθέσεων που τυχόν 
περιλαµβάνουν κρίσεις γι' αυτόν. 
4. Εκθέσεις της Επιτροπής συντάσσονται κάθε φορά που η Επιτροπή ή ορισµένα µέλη της το 
θεωρούν σκόπιµο και τουλάχιστον στο τέλος του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου. 
5. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά στον Πρόεδρο της Επιτροπής τη 
σύµβαση, τις σχετικές αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης, εκπτώσεων ή διαλύσεων 
εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου και τις συγκροτήσεις των 
Επιτροπών παραλαβής. Αν η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί από το στάδιο εκπόνησης της 
µελέτης, ανακοινώνονται επίσης οι αποφάσεις επιλογής µελετητών, έγκρισης σταδίων ή 
φάσεων µελέτης και τελικών εγκρίσεων της µελέτης. 
 
 

Άρθρο 32 
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 

 
1. Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα στην προθεσµία 
που προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία 
το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου 
και πάντως ανά ηµερολογιακό εξάµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο 
πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από 
γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε σηµαντικά έργα µπορεί να προβλέπεται η 
σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Επίσης ο ανάδοχος 
κατασκευής του έργου, υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να 
συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει 
η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Π.∆.368/1994 (ΦΕΚ Α’ 201)] 
2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα 
µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών 
προθεσµιών. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη, η έγκριση γίνεται σε είκοσι 
(20) µέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο 
πάνω προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής 
του έργου. 



3. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες 
των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 1418/84. 4. Οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις έργων που στις δηµοπρασίες 
τους καλούνται να συµµετάσχουν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία 
κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο 
πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 33 
 Ηµερολόγιο του έργου 

 
1. Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα 
διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται 
σ' αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το 
απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα 
προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές 
εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά 
και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
2. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο 
του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. Οι 
εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη 
δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 
προόδου του έργου. 
3. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο 
έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις 
περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του 
ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρηση του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό 
διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.  
 
 

Άρθρο 34  
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 
διαφόρων µερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία 
της µελέτης. 
2. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για συµπλήρωση ή 
τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του 
Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκαν τελικώς µε την παρ.1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 
2372/96, είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 Π.∆. 218/1999 
(ΦΕΚ Α’ 187)] 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που 
έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση 
µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων καταβάλλεται µόνο η αξία των 
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή 
των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή 
συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν 
τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά 
τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει 
σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της ∆ιευθύνουσας 
υπηρεσίας. 
3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το 
έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. 
Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του 



προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 
µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, 
φύλαξης, φθοράς τους κλπ. οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης 
µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, 
οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, 
δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και 
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του 
έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και 
έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος 
να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 
σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. 
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 
επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Κατ' εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που 
βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που 
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, 
αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα 
εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 
αυτού. 
6. Άσχετα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται 
για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύµβαση µπορεί να ορίζει 
κατ' εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, 
που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης του. Ο αριθµός αυτός 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής του. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του 
προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του 
αναδόχου. 
7. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που 
χρησιµοποιεί στο έργο, η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των 
ενδιαφεροµένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε 15 µέρες. Αν ο 
ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει 
καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις 
πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή 
της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών το πολύ µηνών πριν 
από την όχληση των ενδιαφεροµένων. 
8. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη, για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών 
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιµοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από 
τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή 
απρόσφορων για τα έργα πηγών. 
9. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση 
παλιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες 
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα 
κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό µικρότερη η βλάβη των υλικών 
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από 
διαταγή της υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του επιβλέποντος και του 
αναδόχου. 
10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία αν 
τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι 
διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση 
των έργων ή τυχόν διακοπή απ ' αυτή την αιτία έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του 
παρόντος διατάγµατος. 
11. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από 
τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 
εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης 



του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή 
διακοπών. 
 
 

Άρθρο 35 
Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας 

 
1. Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξίες ισχύουν για την ανάληψη και 
εκτέλεση του έργου οι ειδικές ρυθµίσεις των επόµενων παραγράφων. 
2. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της 
κοινοπραξίας. 
3. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στον κύριο του έργου εις 
ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το νόµο. 
4. Τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να 
καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη διορισµού από όλους κοινού εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας απέναντι στον κύριο του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται 
υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του εκπροσώπου καθώς και σε 
περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει 
να είναι φυσικό πρόσωπο από τα µέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόµιµους εκπροσώπους 
των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του µπορούν να 
διορίζουν άλλους πληρεξουσίους για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων κατά την 
εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σ' αυτούς τέτοια εξουσία µε την πράξη 
διορισµού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου ο διορισµός του 
εκπροσώπου και του αναπληρωτή και η αποδοχή του απ' αυτούς διαρκούν καθ' όλη τη 
διάρκεια του έργου και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας µε τον 
κύριο του έργου. Μαζί µε την πράξη διορισµού κατατίθενται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους από τον εκπρόσωπο και από τον 
αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις 
αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, στα οποία περιλαµβάνεται και η είσπραξη του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος και ο διορισµός αντικλήτου. 
5. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται µόνο από 
κοινού από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. Μόνο µετά την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους 
διοριζοµένους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν. 
6. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων που µετείχαν στην 
κοινοπραξία µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις δεν εφαρµόζεται η παρ. 6 του άρθρου 51 του 
διατάγµατος αυτού. Αν µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που µετείχαν σ' 
αυτήν µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται 
διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου 
υποχρεωτικά από το άλλο µέρος που αναλαµβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την 
εργολαβία µεταξύ των κληρονόµων του θανόντα και του άλλου µέλους της κοινοπραξίας 
ρυθµίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν 
περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών που αναλαµβάνουν 
απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντα που 
προκύπτουν από την εργολαβική σύµβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων. 
7. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών από τα µέλη της κοινοπραξίας δεν εφαρµόζεται 
η παρ. 5 του άρθρου 51. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η 
κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται 
υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο µέλος µόνο που αναλαµβάνει απέναντι 
στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πτώχευσε και 
που απορρέουν από την εργολαβική σύµβαση. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν 
περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι στον κύριο του έργου µεταξύ των 
λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του µέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το 
έργο απέναντι του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού 
δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή 
περισσότερων µελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από 



τα µέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση 
της εργολαβικής σύµβασης, ο κύριος του έργου µπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη 
σύµβαση, αζηµίως γι' αυτόν. 
 
 

Άρθρο 36 
Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες 

 
1. Σε κάθε σύµβαση δηµοσίου έργου, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του 
συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία) ορίζονται και προθεσµίες για τη συµπλήρωση 
ορισµένων τµηµάτων του έργου, (τµηµατικές προθεσµίες). Σε περιπτώσεις µικρών έργων, ή 
έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων ή χαρακτηριστικών 
επιµέρους δραστηριοτήτων µπορεί η σύµβαση να µην προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες. 
2. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σ' αυτήν. 3. Μέσα στην συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι 
εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου, αν προβλέπονται 
δοκιµασίες από τη σύµβαση. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται ανάλογα και για τις 
τµηµατικές προθεσµίες. 
4. Οι τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται: 
α) Για παράδοση τµηµάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωση, τους έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τον κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή 
συνδυάζονται µε τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η 
συγκεκριµένη σύµβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές 
συνθήκες (αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες) και 
β) Ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου (ενδεικτικές τµηµατικές 
προθεσµίες). 
5. Η σύµβαση ορίζει ρητά τις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, που γι' αυτές οι 
προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες. Όλες οι άλλες τµηµατικές προθεσµίες είναι 
ενδεικτικές και οι προβλεπόµενες γι' αυτές ποινικές ρήτρες ανακαλούνται, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στην παρ. 12. 
6. Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 10 του ν. 1418/84: 
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρ. 5 παρ. 
4 του ν. 1418/84) ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου (άρθρ. 8 
παρ. 1 του ν. 1418/84). 
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση « (για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών), όταν η 
παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του 
συνόλου ή µέρους των υπολειποµένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου (άρθρ. 10 παρ. 2 και 3 του ν. 1418/84). 
7. Αν η παράταση εγκρίνεται «χωρίς αναθεώρηση»για το σύνολο των υπολειπόµενων 
εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 
ρήτρες άσχετα προς την έγκριση της παράτασης αυτής. 
8. Η έγκριση παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου. Παράταση προθεσµίας µπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του 
αναδόχου αν η εγκρινόµενη παράταση δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσµία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο τρίτο του ν. 1418/84. Η αίτηση, αν υπάρχει, 
κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την 
Προϊσταµένη Αρχή. Όταν πρόκειται για εφαρµογή της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 
αυτού (παράταση «χωρίς αναθεώρηση») ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας σε 
αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών σε εκείνες που 
µπορούσε να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. 
Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο µέσα στην οποία µπορούσε και 
έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας και ο 
ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισµού µόνο αν τον 
υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην 
κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 43 παρ. 5. 
9-12. [Οι παρ.9-12 καταργήθηκαν µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004 (ΦΕΚ Α’ 179)] 



 
 

Άρθρο 37 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίµ) 

 
1. Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, µπορεί η σύµβαση να 
προβλέπει την καταβολή πρόσθετης παροχής για την ταχύτερη από τον ανάδοχο περάτωση 
του έργου ή του τµήµατος που έχει την κρίσιµη σηµασία. 
2. Το συνολικό ύψος της πρόσθετης καταβολής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% της 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου και η σύµβαση µπορεί να προβλέπει την κατανοµή 
των σχετικών ποσών κατά χρονική µονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιµου 
τµήµατος, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την 
πραγµατοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται 
συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα και περιλαµβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του 
έργου. 
3. Στις περιπτώσεις που προβλέπει η σύµβαση πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση 
του έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν πάντοτε κάθε θέµα που 
σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν µετατίθεται µερικά ή ολικά ο 
κρίσιµος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος. 
4. [Η παρ.4 προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.487/1991 (ΦΕΚ Α’ 177) και στην συνέχεια 
καταργήθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ Α’ 138)] 
 
 

Άρθρο 38  
Επιµετρήσεις 

 
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε 
µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα 
επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τους επιβλέποντα και εκπρόσωπο του 
αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο 
µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. 
2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για 
τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε 
εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των 
πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς 
για τον προσδιορισµό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' 
αυτό επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των 
εργασιών ή των πρωτοκόλλων της επόµενης παραγράφου. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες 
από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ' αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από 
τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, 
τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί 
στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την 
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 12 του Νόµου 1418/84 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις 
διορθώσεις µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο από το Νόµο δικαίωµα της ένστασης. 
3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην 
τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να 
µην είναι τελικά εµφανείς, ο χαρακτηρισµός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που 
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον 
επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισµού 
εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µπορεί σε σοβαρές 
περιπτώσεις να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο 
πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί επίσης και η προϊσταµένη αρχή να 
παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών. 
4. ∆ύο µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επιµέρους επιµετρήσεις που 
λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει 
τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παρ. 3. Αν 



αυτές έχουν ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως 
διορθώθηκαν έστω και αν εκκρεµούν κατ' αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις 
θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το 
δικαίωµα σ' αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµη 
ελεγχθεί από την υπηρεσία ή γι' αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά µαζί µε την 
τελική επιµέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν απ' 
τον ανάδοχο πριν απ τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται απ' τον 
ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία έχει 
υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης µέσα σε δύο µήνες από την 
υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη 
επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση. 
5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση 
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα 
ποσοστού δύο χιλιοστών (2 o/oo ) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον 
ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την 
επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της η τελική 
επιµέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες 
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική 
επιµέτρηση που συντάσσεται µ' αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 
6. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµα του 
που σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα 
από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης µόνο για οψιγενείς αιτίες 
µπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις. 7. Στις περιπτώσεις συµβάσεων που 
προβλέπουν πληρωµή µε κατ' αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση 
κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στη 
σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται επιµέρους 
ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου όπως ορίζεται στη σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 39 
Προκαταβολές 

 
1. Η έντοκη προκαταβολή που προβλέπεται από τη σύµβαση καταβάλλεται στον ανάδοχο 
ύστερα από αίτηση του, στο σύνολο ή τµηµατικά. 
2. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει προκαταβολές: 
α) Μέχρι 5% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, 
µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή µπορεί να οριστεί µέχρι 
10% στις περιπτώσεις έργων µε σηµαντικές µελέτες ή σηµαντικές εγκαταστάσεις, 
προσκοµίσεις µηχανικού εξοπλισµού και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις µεγάλων αρχικών 
δαπανών. 
β) Μέχρι 10% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες προµηθειών υλικών ή 
µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το 
άθροισµα των προβλεπόµενων προκαταβολών δεν µπορεί να είναι ανώτερο του 15% του 
αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου. 
3. Για τη λήψη της προκαταβολής ή µέρους της, πρέπει απ' τον ανάδοχο να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής αυξηµένο µε τους τόκους 
της υπολογισµένους για χρονικό διάστηµα ίσο µε το µισό της συνολικής προθεσµίας του 
έργου και µε επιτόκιο αυτό που ορίζεται σύµφωνο µε το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 1418/84. Η 
Εγγυητική επιστολή αποδεσµεύεται τµηµατικά µε την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. 
4. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή 
προς τον ανάδοχο, µεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου 
ποσοστού (Π%) που εφαρµόζεται στο ποσό της πληρωµής και προκύπτει από τη σχέση: 
 
     ρ    
   Π= --- * 100 * 1,10   
       Σ    

 



όπου : ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε δραχµές και Σ πάλι σε δραχµές, το µέρος του 
συµβατικού ποσού που δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της 
προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κλπ. χορηγηθούν ως τµηµατική παροχή της 
προκαταβολής τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση: 
 
             ρ1    ρ2    ρ3 
Π= 100 * 1,10 * ( --- + --- + --- +...)                             
                  Σ1    Σ2    Σ3 

 
όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα µε το Σ ποσά όταν χορηγήθηκαν τµηµατικά οι 
προκαταβολές ρ1, ρ2 κ.λπ. 
5. Μαζί µε την παρακράτηση για τµηµατική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και 
παρακράτηση των δεδουλευµένων τόκων στο µέχρι τότε αναπόσβεστο µέρος της 
προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού 
λογαριασµού για ακέραιο αριθµό µηνών. Κλάσµα µήνα, θεωρείται ως ακέραιος µήνας. 
6. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δε σχετίζονται άµεσα ή 
έµµεσα µε το έργο. Στην περίπτωση α της παρ. 2 ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην 
υπηρεσία στο τέλος κάθε µήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει 
πραγµατοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπό της µε ένδειξη του τραπεζικού 
λογαριασµού στον οποίο είναι κατατεθειµένο. 
7. Η προκαταβολή της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά 
σε δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό και χρησιµοποιείται µόνο για την πληρωµή της 
προµήθειας των υλικών ή µηχανηµάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν 
κατατεθεί πριν απ' τη χορήγησή της σχετικά προτιµολόγια. Οι πληρωµές απ' το δεσµευµένο 
αυτό λογαριασµό γίνονται µε επιταγές του αναδόχου θεωρηµένες απ' τη ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία. Η θεώρηση των επιταγών, γίνεται µε βάση τα προσκοµιζόµενα οριστικά τιµολόγια 
ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασµών κ.λπ.) 
ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή µέρους της που δεν χρησιµοποιήθηκε. Η σύµβαση 
µπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυτής και άλλους συµπληρωµατικούς 
όρους για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και µηχανηµάτων που αγοράσθηκαν 
µ' αυτή. 
8. Ο ανάδοχος µπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από αυτή 
που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού. 
9. Εάν η σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα του αναδόχου το τυχόν αναπόσβεστο µέρος της 
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις µήνες από τη διάλυση της 
σύµβασης. Μετά την προθεσµία αυτή στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής οφείλεται ο 
νόµιµος τόκος υπερηµερίας αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 
9 του ν. 1418/84. Αν η σύµβαση διαλυθεί ή περιοριστεί µε υπαιτιότητα του εργοδότη, το τυχόν 
αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής που δεν συµψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται µέσα σε έξι µήνες από τη 
διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισµού του έργου. Κατά το 
εξάµηνο αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, 
µετά την παρέλευσή του όµως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόµιµος τόκος 
υπερηµερίας. 
 
 

Άρθρο 40 
Λογαριασµοί, πιστοποιήσεις 

 
1. Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών που προβλέπει η παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 1418/84, ή της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση 
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης γίνεται µε 
βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τις επόµενες 
παραγράφους. 
2. Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύµβαση για τις 
τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλόµενων σ' αυτόν ποσών 
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των 
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ ' αρχήν απαγορεύεται να 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα του 
έργου που κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 



επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες 
όµως έχουν ληφθεί επιµετρικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται µόνο για τον 
πρώτο µήνα µετά την εκτέλεση της εργασίας. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1418/84. 3. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, 
ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό µε έγκριση της υπηρεσίας αν η 
φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. 
Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται 
µε προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας 
µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής. 
4. Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση 
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες 
των υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα 
εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις 
αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος 
έχει ακέραιη την ευθύνη µέχρι την ενσωµάτωση τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά 
περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών µε τιµές που δεν µπορεί να είναι 
ανώτερες των τιµών πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων (Ε∆Τ∆Ε) 
του χρόνου της δηµοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη 
συµβατική τιµή ώστε το υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας 
στην οποία θα ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της εποµένης 
παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά. 
5. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε 
είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της 
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο 
λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 
εργολάβου, (άρθρ. 5 παρ. 4) αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές και το σύνολο 
µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους 
λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως 
ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 46 και 53 συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης 
αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση 
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει 
ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο. 
6. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή 
συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν 
απ 'την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το 
συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που 
αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις 
του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους 
προηγούµενους λογαριασµούς. 7. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία 
που τους ελέγχει και τους διορθώνει αν είναι ανάγκη µέσα στην προθεσµία που προβλέπει η 
παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1418/84. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή 
ανακρίβειες σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µε 
διαταγή της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν 
από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση 
αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την 
επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού 
µπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο 
επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε 
τις επιµετρήσεις και τα επιµετρικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές 
διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις 
ποσών που προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός µετά 
τον έλεγχο εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την 
πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασµού από τη 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα. 



8. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε 
βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή. 
9. Μετά τη διενέργεια της παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό 
λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη 
διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει 
και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 41 
Συµπληρωµατικές διατάξεις για την αναθεώρηση τιµών 

 
1. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης που προβλέπεται από την 
παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.1418/84, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ.21 περίπτωση γ 
του άρθρου 6 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α' 94), ορίζεται από τη σχέση σ=σ1+0,01ν, όπου σ1 
είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για κάθε µία 
από τις κατηγορίες των δηµοσίων έργων και προσδιορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων και «ν», είναι ακέραιος 
αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την πρώτη αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται 
αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται κατά µία 
µονάδα για καθεµιά από τις επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριµένης 
εργολαβίας. Ο «v» παύει να αυξάνει όταν το «σ», γίνει 0,20». 
[Η παράγραφος 1, η οποία είχε αντικατασταθεί µε την υπ' αριθµ. ∆17α/10/40/Φ.Ν.294/1993 
(ΦΕΚ Β'21/22.1.93), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 
187)] 
2. Τα περιλαµβανόµενα στις πιστοποιήσεις υλικά θεωρούνται ως µερική εκτέλεση των 
εργασιών για τις οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιούµενης αξίας τους 
γίνεται, όταν πιστοποιούνται, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, αναθεώρηση υπολογίζεται µόνο στο 
υπόλοιπο µέρος της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών που είχαν 
πιστοποιηθεί σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο.  
3. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανάλογα και στις εργασίες που µένουν ηµιτελείς 
σε µια αναθεωρητική περίοδο. 
4. Η αξία των υλικών που χορηγούνται από το φορέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε 
καµιά αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση των τιµών των εργασιών που ορίζονται στη 
σύµβαση χωρίς την αξία των υλικών τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον 
τύπο του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 1418/84, υπολογίζονται αφού η σχετική ανάλυση 
συµπληρωθεί µε µηδενική την αξία του υλικού. Αν οι τιµές περιλαµβάνουν την αξία των 
υλικών, τότε εφαρµόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού, εκτός αν 
ρητά ορίζεται στη σύµβαση άλλος τρόπος για να υπολογίζεται η αναθεώρηση στην 
εκπιπτόµενη αξία του υλικού. 
5. Η αναθεώρηση δεν εφαρµόζεται στα ποσά αποζηµιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά 
ή δικαστικά, εκτός αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις οποίες προβλέπεται στη 
συγκεκριµένη περίπτωση αναθεώρηση, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει από τη σχετική δικαστική 
απόφαση ή διοικητική πράξη. 6. Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και 
µισθωµάτων µηχανηµάτων όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια 
γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) που προβλέπεται 
από το άρθρο 5 της απόφασης Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26.4.82 των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ Β 218). 
7. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την Επιτροπή είναι οι µέσες τιµές που διαµορφώνονται 
στην αγορά της περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται σε όλη τη 
χώρα όχι µόνο για την αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συµπλήρωση αναλύσεων 
τιµών, όπου προβλέπουν τη χρήση των αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οι τιµές 
ηµεροµισθίων αναφέρονται στον µέσης απόδοσης εργαζόµενο της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι 
τιµές υλικών είναι οι τιµές που διαµορφώνονται για τη χονδρική πώληση των υλικών ως 
ελεύθερων εµπορευµάτων που περιλαµβάνεται στις τιµές αυτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα συναλλακτικά ήθη (πάγια συνυπολογιζόµενες συσκευασίες ή µεταφορές, 



Φ.Κ.Ε., χαρτόσηµα τιµολογίων κ.λπ.). Οι τιµές µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων 
διαπιστώνονται για µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όταν διατίθενται από φορέα 
του δηµόσιου τοµέα τέτοια µηχανήµατα λαµβάνονται υπόψη και οι τιµές των µισθωµάτων 
αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µηχανηµάτων που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή 
στοιχεία για τη διαµόρφωση της τιµής τους η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα 
χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (κόστος, απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργειας 
κ.λπ.) σε σύγκριση µε άλλα ανάλογα µηχανήµατα για τα οποία διαµορφώνεται αγοραίο 
µίσθωµα. Για τη διαπίστωση των τιµών γενικά η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της κάθε 
πρόσφορο στοιχείο και ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς από την αρµόδια 
υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, η οποία και παρέχει γραµµατειακή και 
διοικητική εξυπηρέτηση στην Επιτροπή. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την Επιτροπή 
ισχύουν για όλες τις εργολαβίες. 
8. Απόσπασµα των πρακτικών της Επιτροπής, που περιλαµβάνει τις τιµές που 
διαπιστώνονται, κοινοποιείται στο ΤΕΕ και στις πανελλήνιες επαγγελµατικές εργοληπτικές 
ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δηµοσιότητα στις τιµές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες 
εργοληπτικές ενώσεις µπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των πρακτικών για ορισµένες 
τιµές σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση των πρακτικών στο 
ΤΕΕ. Η ένσταση κατατίθεται στη γραµµατεία της Επιτροπής και σ' αυτή αποφασίζει ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µετά από γνώµη της ίδιας 
Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου αυτού. Η απόφαση κοινοποιείται όπως και το απόσπασµα 
του πρακτικού της Επιτροπής και ενεργεί έναντι πάντων. 
9. Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. 
Στην περίπτωση της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά οι 
συντελεστές µε µηδενική την αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισµού του 
συντελεστή, το ίδιο εφαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο σχετικός συντελεστής δεν 
δίνεται µηχανογραφικά. Στις περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων µε πληθώρα εξειδικευµένων 
παραµέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων ή κυµαινόµενων µέσα στο αυτό 
άρθρο συντελεστών µεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται µε το µηχανογραφικά κοινοποιούµενο 
συντελεστή της αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης. 
10. Στις πιστοποιήσεις εµφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής 
περιόδου, όπως προκύπτουν από το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν µέσα σε κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από 
σχετικούς πίνακες κατανοµής των εργασιών που απαιτούνται για τον υπολογισµό της 
αναθεώρησης. Με τους πίνακες αυτούς γίνεται και η εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 10 του 
ν. 1418/84 βάσει του χρονοδιαγράµµατος του έργου όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ως 
εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής και µε ανοχή εκτιµήσεων 10% προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω από τη συνολική αξία εκτελεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως 
προκύπτει απ' το πρόγραµµα αυτό. 
11. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση 
µετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η 
αναθεώρηση προσωρινά µε τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για 
την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης. Για να περιληφθεί σε 
πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την 
αναθεώρηση αλλά η πληρωµή γίνεται από τις εγκεκριµένες για το έργο πιστώσεις. 
 
 

Άρθρο 42  
Απολογιστικές εργασίες 

 
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων µε ανάδοχο για την κατασκευή έργου µε το απολογιστικό 
σύστηµα εφαρµόζονται οι επόµενες παράγραφοι 2 - 9 του άρθρου αυτού. 
2. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά 
ειδικότητα, τον αριθµό και είδος µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να διατάσσει την 
αντικατάσταση τυχόν ακαταλλήλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των 
απαιτούµενων υλικών. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αµοιβής του 
προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα µε τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για 
ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους. 3. Η 
παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων 
που αγοράζονται µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται µε τη σύµβαση. Στη 



δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση της σχετικής 
δηµοπρασίας. 
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ 
τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και τέλους χαρτοσήµου 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σ' αυτόν, και µε το εργολαβικό ποσοστό, 
µειωµένο κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας. 
5. Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου 
µόνο για το διάστηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η 
λύση της σύµβασής του γίνεται µε τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την κατασκευή 
του έργου µόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των οργάνων του 
φορέα κατασκευής του έργου. 
7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός 
της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 53 
και 55. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο 
αυτό ορίζονται µε τη σύµβαση. 
8. Στις περιπτώσεις που η σύµβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή 
εργασιών µε υπεργολαβίες, ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον 
υπεργολάβο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων αλλά ό,τι 
ορίζεται σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου µε τον ανάδοχο. 
9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα 
µηχανήµατα, ή άλλα µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες 
περιγραφικά και κατά θέση του έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκµηρίωση της 
ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου 
δυναµικού. Τα φύλλα του ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και 
τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθηµερινής 
εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου 
προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων, παραδίδεται στον εκπρόσωπο της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. 
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου µε άλλο σύστηµα εκτός 
από το απολογιστικό σύστηµα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες 
απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η 
πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 
εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παρ. 2 του Άρθρου 11, αν 
δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή 
έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2 - 6 και του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου 
αυτής. 
 

 
Άρθρο 43 

Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες 
 

1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
έργου, να αναθέτει την εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α' 23), όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Για την εκτέλεση των 
ανωτέρω συµπληρωµατικών εργασιών απαιτείται η σύναψη σύµβασης. 
2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από «Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
εργασιών» που ιδίως περιλαµβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδος των 
εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά 
ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του 
προϋπολογισµού της προς κατάρτιση καινούργιας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµα και τις 
δαπάνες των απροβλέπτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του 
Ν. 1418/1984 όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου τετάρτου του Ν. 
2372/1996, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 



Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) κάθε σύµβασης συντάσσεται 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές 
εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Αν χρειαστεί να 
µειωθούν συµβατικές ποσότητες εργασιών, που η εκτέλεση τους, ολοκληρώθηκε και για τις 
οποίες έχει εγκριθεί η επιµέτρηση τους, τα ποσά που προκύπτουν από τη µείωση αυτή δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης δαπάνης εργασιών ή να 
προστεθούν στα απρόβλεπτα. 
Τα ποσά αυτά µπορεί να διατεθούν αποκλειστικά για τη συµπλήρωση δαπανών 
αναθεώρησης ή Φ.Π.Α. 
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η µεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή το Φ.Π.Α. για 
την αντιµετώπιση οποιασδήποτε άλλης δαπάνης προτεινόµενου. 
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των έργων όπου η προµέτρηση των εργασιών 
είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων και 
ανακαινίσεων, «καθώς και των έργων του άρθρου 1 του Π.∆. 99/1992». είναι δυνατόν τα 
ποσά που προκύπτουν από τη µείωση συµβατικών προσοτήτων εργασιών να καλύπτουν 
δαπάνες άλλων, όλως απαραιτήτων εργασιών, πάντοτε όµως εντός των ορίων του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου και ύστερα από γνώµη του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου. 
[Οι παρ.1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο µόνο του Π.∆.402/1996 (ΦΕΚ Α’ 
269)] 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε µε το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγµατος 
210/1997 (ΦΕΚ Α' 166)]  
[Η φράση «καθώς και των έργων του άρθρου 1 του Π.∆. 99/1992». προστέθηκαν µε την παρ.2 
άρθρ.19 Ν.2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228)] 
3. Αν στο συγκριτικό πίνακα περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές 
µονάδας, ο συγκριτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις 
εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική 
εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α, β και γ, ως εξής: 
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες η ανάλογες εργασίες, 
οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, 
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά 
περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές 
καθορίζονται σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά, 
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές 
καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. 
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη 
ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και επιβλέπων το έργο τεχνικός 
υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται 
από δύο τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή, του 
επιβλέποντα και του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Προϊσταµένη Αρχή 
µπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον 
ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την 
παρακολούθηση της απόδοσης των απαραιτήτων συντελεστών παραγωγής της νέας 
εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή 
τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα 
ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών δεν αποτελούν 
τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ' εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας 
τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α ή β'. Στην «ανάλυση της 
τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ' από τα 
τµήµατα που κανονίζονται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α ή β' . 
Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά 
τα παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους. Ο 
κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων 
µηχανηµάτων κ.λπ. του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου ισχύοντος για 
την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα 
στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη 
εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. 
Οι τιµές που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση β' υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της 
δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην 



περίπτωση α αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και 
στο µέρος της τιµής της περίπτωσης γ' που κανονίζεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α' ή β'. 
Οι τιµές των υλικών, των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών κ.λπ., που δεν 
περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν 
αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο. Στα συστήµατα 
προσφοράς των άρθρων 10, 12 και 13 του παρόντος διατάγµατος ορίζεται υποχρεωτικά στη 
διακήρυξη τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ των 
άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο 
στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο. 
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου µόνου του Π.∆.286/1994 
(ΦΕΚ Α’ 148)] 
4. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας, που κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β' της 
προηγουµένης παραγράφου ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ', που κανονίζεται 
σύµφωνα µε την περίπτωση β' της προηγουµένης παραγράφου, ανάγεται στο επίπεδο των 
τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζοµένη µε σταθερό συντελεστή που αφορά στη 
συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο 
σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο σ=Α/Β όπου:  
Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε 
τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου, ή τυχόν άλλου 
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και 
Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα 
εργασία, µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης 
του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. 
Η τιµή µονάδας νέας εργασίας, που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις 
συµβατικές οµάδες οµοειδών εργασιών, καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή που 
υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β, όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις 
εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, που θεωρούνται ότι αποτελούν µία οµάδα 
εργασιών. Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα 
ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνον οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού 
υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες 
Αναλύσεις Τιµών δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των 
Αναλύσεων αυτών. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει «κατ' 
αποκοπήν τιµές» ή τιµές αναφερόµενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
του παρόντος διατάγµατος, µε τα συµβατικά τεύχη εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της 
τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν 
άµεσα την «κατ’ αποκοπήν τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες 
εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών. 
Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 
των συστηµάτων προσφοράς των άρθρων 10, 12 και 13 του παρόντος διατάγµατος. Με τη 
διακήρυξη ορίζεται για αυτά τα συστήµατα προσφοράς, σταθερός συντελεστής, που 
καθορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς 
υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των έργων και πάντως σε καµιά περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90. 
Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών, που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη 
σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α' της προηγουµένης παραγράφου δεν περιέχεται στην 
παρόµοια ή ανάλογη τιµή.» 
[Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου µόνου του Π.∆.286/1994 
(ΦΕΚ Α’ 148)] 
5. Οι συγκριτικοί πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που 
τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον 
ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του 
κοινοποιείται ο συγκριτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1. 
Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά 
έγγραφα µε επιφύλαξη δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο συγκριτικός πίνακας και τα 
πρωτόκολλα νέων τιµών «µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου» εγκρίνονται από την 
Προϊσταµένη Αρχή στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του αναδόχου, 
αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και 
κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του 



συγκριτικού πίνακα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς 
αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς.  
6. [Η παράγραφος 6 καταργήθηκε µε το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγµατος 210/1997 (ΦΕΚ 
Α' 166)] 
7. [Η παρ.7 καταργήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 8 του Π.∆.368/1994 (ΦΕΚ Α’ 201)] 
 
 

Άρθρο 44 
Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 

 
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από 
την Προϊσταµένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα. Για την 
έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε 
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας 
ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση συγκριτικού πίνακα 
και που ενσωµατώνονται στον επόµενο συγκριτικό πίνακα. Οι εργασίες για τις οποίες δεν 
υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις 
ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά 20%. 
[Το άρθρο 44 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 8 του Π.∆.368/1994 
(ΦΕΚ Α’ 201)] 
 
 

Άρθρο 45 
Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

 
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζηµία του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 
προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός 
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1418/84. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 
2. Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανώτερη βία ο 
ανάδοχος, πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση 
των βλαβών καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή 
να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών 
που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για αποκατάστασή τους. 
3. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα ηµερών από την επέλευση της 
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η 
προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι µέρες. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αµέσως σε 
αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της 
έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε 
µέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την Προϊσταµένη Αρχή να 
ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους που οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε 
αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των 
βλαβών µέσα σε δέκα µέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο 
χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες µε περιγραφή όλων των 
στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του 
αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται 
ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται, 
η υπηρεσία που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόµενες 
βλάβες.  
4. Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της ∆ιευθύνουσας 
υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση είναι 
απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη. 
Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο Προϊστάµενος της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε ηµερών από την υπογραφή µε 



επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε 
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και 
αποφασίζει στην τυχόν ένσταση. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους 
συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει 
το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται 
εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 
απολογιστικά. 
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την 
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται 
κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή σηµαντικών ζηµιών τρίτων ή περαιτέρω σηµαντικής 
βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει και πριν 
από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύµφωνα µε την παρ. 2, την κατασκευή 
αναγκαίων επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν 
αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά µνηµονεύει 
απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην Προϊσταµένη Αρχή. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών 
χωρίς χρονοτριβή διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσής του. Η ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ή και του 
συνόλου των διατασσοµένων εργασιών µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Όλες οι 
δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που 
διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν µε 
την απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη 
συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα 
έργα. 
6. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να 
δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό 
διάστηµα. 
7. Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζεται ανάλογα και για 
τον καθορισµό της αποζηµίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή 
πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από 
την ευθύνη του αναδόχου. 
8. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε 
χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού εκτελούνται 
µόνο µετά από έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται 
απαραίτητα στην προϊσταµένη Αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών 
συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας και 
του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα 
λοιπά οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού. 
 
 

Άρθρο 46 
 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης. 

 
1. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από 
τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα 
υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο 
που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών 
Σχολών ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες 
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα 
των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται 
στον ανάδοχο απ' τις πιστώσεις του έργου. 
2. Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 
εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται απ' τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ' 
αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα 
ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση 
µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή 
τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η 



αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό 
µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον 
περιορισµό του ελαττώµατος.  
3. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η 
προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία 10 ηµερών από την 
κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των 
εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής στην ένσταση. Το 
ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται αν ο προϊστάµενος της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην 
περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη 
διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων 
ή άλλος εκπρόσωπος της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές 
και καταχωρεί στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της 
διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται αν 
πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση 
άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να 
ορίζει τη µη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 
4. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων 
δοκιµών για την εξακρίβωση του ελαττώµατος οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί 
απόφαση στην ένσταση, ύστερα από εντολή της Προϊσταµένης Αρχής, που προσδιορίζει το 
είδος και την έκταση τους. Οι διατάξεις της παρ. 1 για την επιβάρυνση της δαπάνης 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. 
5. Η Προϊσταµένη Αρχή αποφαίνεται οριστικά στην ένσταση και για να εκδώσει την απόφασή 
της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει 
απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν 
τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του έχει 
το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν 
οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου 
συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό. 
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία 
που τάσσεται σ' αυτόν µε την ειδική διαταγή, ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην 
ίδια προθεσµία από την κοινοποίηση της απόφασης στην ένσταση, τότε οι εργασίες 
αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε µέριµνα της ∆ιευθύνουσας 
υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών 
κυρώσεων κατά του αναδόχου. 
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 6 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο 
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον 
βαρύνει η συντήρηση αυτή. 
8. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην 
πιστοποίηση. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε 
µειωµένη τιµή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του 
ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η 
περικοπή να γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, 
σύµφωνα µε σχετική απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. 
9. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 53 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων 
γίνεται από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία.  
 
 

Άρθρο 47 
Έκπτωση του αναδόχου 

 
[Το άρθρο 47 καταργήθηκε µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004 (ΦΕΚ Α’ 179)] 
 
 

Άρθρο 48 
∆ιακοπή εργασιών - διάλυση της σύµβασης 

 



1. Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει διαλυθεί από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της διαταγής 
του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 
9 παρ. 1 του ν. 1418/84, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερα χρόνος της 
διάλυσης για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες. 
2. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των 
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάµενο 
της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) καθορίζεται συγκεκριµένα η 
υπαιτιότητα, που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί 
τη διακοπή των έργων, β) δίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν 
κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίµηση της αξίας τους, γ) 
περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για 
καθένα απ' αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής λόγω της υπαιτιότητας του φορέα 
κατασκευής ή του κυρίου του έργου αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. ∆ήλωση που δεν 
περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιείται 
και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε το φορέα κατασκευής του έργου. 
3. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την προηγούµενη παράγραφο η ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία εξακριβώνει µέσα σε δέκα µέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που 
αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης.  
4. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης 
του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου 
του έργου, ή δύο µηνών σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών ο ανάδοχος µπορεί να 
ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των προηγούµενων 
παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα του αναδόχου. 
5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της 
οριακής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου η 
απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε ηµερών. Μέχρι τότε, όµως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, 
οι εργασίες συνεχίζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς κατά τα νόµιµα. 
6. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύµβασης στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται απ' το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α και την πρώτη περίπτωση του στοιχείου β 
του ν. 1418/84 ασκείται µόνο µετά πάροδο τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, 
αν σ' αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών, ή από την 
κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται στη ∆ιευθύνουσα 
υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε το φορέα 
κατασκευής του έργου. Στην αίτηση αποφασίζει η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την 
απόφασή της στην Προϊσταµένη Αρχή. 
7. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο 
µήνες από την επίδοση της αίτησης στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε 
δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των 
εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης ο ανάδοχος µπορεί µε αιτησή του να 
ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την προσωρινή, χωρίς 
να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν 
δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου. 
 
 

Άρθρο 49 
Ματαίωση διάλυσης 

 
1. Για τη µαταίωση της διάλυσης, σύµφωνα µε το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 1418/84, ο ανάδοχος 
υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική αίτηση µε στοιχεία 
υπολογισµού της αποζηµίωσης που αξιώνει. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση 
στην Προϊσταµένη Αρχή µε ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η Προϊσταµένη Αρχή 
συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος 
των θετικών ζηµιών που προκλήθηκαν απ' την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των 
εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 
2. Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση 
της Προϊσταµένης Αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από προηγούµενη 
γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζηµίωση δεν µπορεί 
να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιµήσει η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου, 



εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. 
Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρµογές στις 
προθεσµίες του έργου. 
 
 

Άρθρο 50 
Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 

 
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή 
του κυρίου του έργου και προβλέπεται από το άρθρο 9 του ν. 1418/84 αποζηµίωση του 
αναδόχου καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί και η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο 
παραγωγής ή προµήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να 
προσκοµισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµήθεια απ' το χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών σε συνδυασµό µε τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριµένου έργου, που 
επιβάλλουν την προσκόµιση, την παραγωγή ή προµήθεια υλικών. Στον ανάδοχο 
καταβάλλεται επίσης η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή 
καταβάλλεται µόνο εφόσον πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο 
εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιµοποίησή τους απ' τον ανάδοχο σε άλλα 
έργα ή την υπαίτια παράλειψη χρησιµοποίησής τους. 
2. Η ανωτέρω αποζηµίωση καθώς και η αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος του 
αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου, και κανονίζεται µε απόφαση 
της Προϊσταµένης Αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
 
 

Άρθρο 51 
Υποκατάσταση, πτώχευση, θάνατος 

 
1. Η υποκατάσταση άλλης εργοληπτικής επιχείρησης στην κατασκευή του έργου σύµφωνα µε 
την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 προτείνεται από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία 
και εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση πρέπει η 
εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο να έχει τα ίδια προσόντα που 
απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και να παρέχει τα απαραίτητα 
εχέγγυα για την κατασκευή του έργου κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής που λαβαίνει 
υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του ΜΕΕΠ. 
2. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, 
σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρ. 5 του ν. 1418/84 στην αίτηση του 
αναδόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση µε 
απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση µετά την οποία όλες οι πληρωµές θα 
διενεργούνται απευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του 
νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και του νόµου. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή 
καθορίζεται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η 
υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση µετά την οποία οι 
πληρωµές θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του 
αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο 
του έργου ή για τα τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της 
υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και 
τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο, τους 
τελευταίους τρεις µήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόµατι του αρχικού 
αναδόχου ή το µέρος τους που ορίζεται µε την εγκριτική απόφαση αποδίδονται αφού 
προηγουµένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το νέο ανάδοχο. Μόνο µετά την 
κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του. 
3. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί µέλος της απαιτείται η 
συναίνεση όλων των µελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι 
προηγούµενες παράγραφοι. 
4. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο ΜΕΕΠ για να ληφθεί υπόψη 
κατά την κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 
5. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια. 



6. Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η 
σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή η αποπεράτωση 
των εργασιών από τους κληρονόµους οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των 
κληρονόµων που πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα ηµερών από 
το θάνατο του αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 52 
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

 
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων 
αναφέρει στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν 
περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι 
εργασίες έχουν περατωθεί ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση 
για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση 
αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο 
ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. 
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας 
γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και 
τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση 
περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το 
χρόνο που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 
3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 
επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 
εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47. 
 
 

Άρθρο 53 
Προσωρινή παραλαβή 

 
1. Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊσταµένη Αρχή ορίζει την επιτροπή 
παραλαβής, αφού προηγουµένως η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση 
των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Η επιτροπή είναι τριµελής, όταν όµως 
πρόκειται για σηµαντικά έργα µπορεί να ορισθούν µέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να 
περιληφθούν σ' αυτή τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα µε τη φύση του έργου. Όταν ο 
φορέας που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το 
κατασκευάζει η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να περιλάβει στην επιτροπή µέλη που 
υποδεικνύονται από το φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Οι επιτροπές παραλαβής 
συνέρχονται και διενεργούν την παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου τους. 
Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της 
επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέψαντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από 
τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή 
µέλος της επιτροπής, ή τον επιβλέποντα το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους 
µε σχετική µνεία των λόγων της αδυναµίας υπογραφής. 
2. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το 
δυνατό την επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο 
τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που 
γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις 
της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή 
κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την 
ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις 
εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή 
παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους. 
3. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς 
την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή 



περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 29. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική 
ένσταση ασκείται µέσα στην προθεσµία που ορίζει ο νόµος υπολογιζόµενη από την 
υπογραφή του µε επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή 
ολοκληρώνεται µε την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταµένη Αρχή. Αυτή µπορεί να 
αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα 
ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται µέσα σε ένα µήνα από την πλήρη 
αποκατάσταση. 
4. Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη 
περάτωση του έργου εφόσον υποβληθεί απ' τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου 
µέσα σε δύο µήνες από την περάτωση. Αν η τελική επιµέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο 
µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την 
υποβολή της τελικής επιµέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση από τον ανάδοχο η 
προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε απ' την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθει ή το 
πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες η παραλαβή θεωρείται ότι έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα µέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης 
για τη διενέργειά της. 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις 
παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου 
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια 
εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 
 
 

Άρθρο 54 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

 
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ 6 και άρθ. 11 παρ. 1 του ν. 
1418/84 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε 
δεκαπέντε µήνες. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τη σύµβαση να ορίζεται 
µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχόµενα και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως 
µεγαλύτερος από τρία χρόνια. Για έργα προϋπολογισµού υπηρεσίας µέχρι του ορίου που 
γίνονται δεκτές στις δηµοπρασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις Β τάξης εφόσον η φύση των 
εργασιών το επιτρέπει ή όχι έργα που δεν νοείται γι' αυτά µακροχρόνια συντήρηση µπορεί µε 
τη σύµβαση να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των 15 µηνών. Ο χρόνος εγγύησης 
αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση άλλως από την ηµεροµηνία που 
υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. 
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά 
κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται µε 
έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται από την υπηρεσία. 
3. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον 
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 55 
Οριστική παραλαβή 

 
1. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παρ. 
1, 3 και 5 του άρθρου 53. 
2. Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες από τότε που λήγει ο 
χρόνος εγγύησης σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. Αν η οριστική παραλαβή δεν 
διενεργηθεί µέσα σ' αυτή την προθεσµία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα 
µέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Αν η 



προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται 
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 
1418/84, εφαρµόζονται είτε η οριστικά παραλαβή διενεργηθεί είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 
 

Άρθρο 56  
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

 
1. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα απαιτείται η διενέργεια 
διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο 
παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής του συµπράττει στο 
πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί 
ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική 
µνεία κατά περίπτωση, και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή 
των τµηµάτων που παραδίνονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των 
εργασιών. 
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά 
την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται 
από τη σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει 
ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. 3. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η 
εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου δεν απαιτείται η διενέργεια 
διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των 
εργασιών.  
4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου. 
 
 

Άρθρο 57 
Αίτηση θεραπείας 

 
1. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί µε ορισµένο τύπο, πρέπει 
όµως να περιλαµβάνει µνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της οποίας στρέφεται, 
σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της διαφωνίας, τους λόγους στους οποίους στηρίζει τις 
απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και τέλος συγκεκριµένα και µε σαφήνεια και τα 
αιτήµατα που στηρίζονται σ' αυτήν. 
2. Η αίτηση θεραπείας κοινοποιείται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη 
πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης η κοινοποίηση γίνεται 
προς τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. .  
3. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης από την οποία προήλθε η 
διαφωνία, της ένστασης που υποβλήθηκε κατ' αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της 
οποίας στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση. 
4. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και η αρµόδια για την ένσταση Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούνται 
να διαβιβάσουν στην αρµόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία το φάκελο της υπόθεσης 
που περιλαµβάνει πάντοτε τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Τα συµβατικά τεύχη µπορεί 
να τα προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.  
5. Προκειµένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο τεχνικό συµβούλιο, η αρµόδια για την 
εισήγηση υπηρεσία σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Συµβουλίου καλεί µε έγγραφη 
πρόσκλησή της τον ανάδοχο να παραστεί σε ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι 
νωρίτερα από δέκα (10) µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή µε 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου για να υποστηρίξει τις 
απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα 
µέλη του συµβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1. 
6. Κατά τη συζήτηση καλείται επίσης, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της 
προηγούµενης παραγράφου και ο κύριος του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή 
αντιρρήσεις κατ' αυτής. 
7. Όταν κύριος του έργου δεν είναι το ∆ηµόσιο, αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας 
υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
επικυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού εµπρόθεσµης επίδοσης της αίτησης του αυτής 



στον αντισυµβαλλόµενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γίνεται µέσα σε προθεσµία δέκα 
ηµερών από την επίδοση στον αντισυµβαλλόµενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην περίπτωση 
αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση στο συµβούλιο πριν περάσει η κατά νόµο µηνιαία 
ανατρεπτική προθεσµία για υποβολή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις συζητούνται µαζί µε την 
αίτηση θεραπείας. Μαζί συζητούνται και εξετάζονται και οι τυχόν αντίθετες για το ίδιο θέµα 
αιτήσεις θεραπείας. Σε περίπτωση τέτοιων αντίθετων αιτήσεων θεραπείας, όταν αρµόδιος να 
αποφασίσει στην αίτηση θεραπείας του κυρίου του έργου είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1418/84, η 
αρµοδιότητα αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
επεκτείνεται και στη συνεξεταζόµενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αναδόχου, έστω και αν 
διαφορετικά, αρµόδιο να αποφασίσει για την τελευταία αυτή αίτηση θεραπείας θα ήταν 
όργανο του κυρίου του έργου.  
8. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό 
του, γίνεται σχετική µνεία στα πρακτικά του συµβουλίου και το συµβούλιο προχωρεί στην 
εξέταση της αίτησης θεραπείας και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν 
κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου που άσκησε αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις. 9. 
Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης 
εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας προς το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το 
εµπρόθεσµο της αίτησης θεραπείας της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης της 
αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια επίδοση 
καθώς και των αντιρρήσεων του αντισυµβαλλοµένου, αν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις. Στη 
συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα µε τους 
περιεχόµενους σ' αυτή λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα. Αν η αίτηση έχει 
οικονοµικό αντικείµενο η εισήγηση περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη 
της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου 
στην υπόθεση. Μετά από αυτό καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας 
και αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ορίζει τη σειρά 
ακρόασης ή και την ενδεχόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι 
αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συµβούλιο, το οποίο µετά το τέλος της 
συζήτησης γνωµατεύει αιτιολογηµένα για την υπόθεση. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
 
 

Άρθρο 58  
Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία 

 
1. Η εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της 
περίπτωσης β της παρ. 1 του Άρθρου 4 του ν. 1418/84,αποφσίζεται από την Προϊσταµένη 
Αρχή µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαµβάνονται 
υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον 
εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιµος µηχανικός εξοπλισµός και γενικά η οικονοµία της 
κατασκευής. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και άλλους 
υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με µέριµνα της υπηρεσίας συντάσσεται 
χρονοδιάγραµµα και αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης προµέτρηση 
των απαιτούµενων υλικών, προγραµµατίζεται ο αριθµός, οι ειδικότητες και η διάρκεια 
απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και ο αριθµός, το είδος και η διάρκεια 
απασχόλησης του µηχανικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ο απαιτούµενος αριθµός του προσωπικού και των µηχανηµάτων, οι ποσότητες των 
υλικών, ο τρόπος και ο ρυθµός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, µίσθωσης 
και χρήσης µηχανηµάτων, και όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία 
εγκρίνονται από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. Ο αριθµός των µηχανηµάτων έργων των οποίων 
η αγορά είναι τυχόν αναγκαία για την κατασκευή του έργου, εγκρίνεται από την Προϊσταµένη 
Αρχή από την οποίο επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος εκµετάλλευσης των µηχανηµάτων µετά 
τη χρήση τους στο έργο. 
3. Το απαιτούµενο προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το φορέα 
κατασκευής σχετικές διατάξεις. Απαιτούµενο προσωπικό µπορεί και ο κύριος του έργου να 
διαθέσει ή να προσλάβει σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι' αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό 



µπορεί να περιλαµβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε 
ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονοµική διοίκηση του έργου. 
4. Από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται, µε βάση νόµιµα δικαιολογητικά, 
όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για το έργο όπως είναι οι µισθοί, τα ηµεροµίσθια και 
οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, οι 
δαπάνες προµήθειας µηχανηµάτων και εξοπλισµού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες 
διαλογής, αποθήκευσης, µεταφοράς και χρήσης τους, τα µισθώµατα µηχανηµάτων, τα 
ασφάλιστρα και α δαπάνες λειτουργίας τους, οι αµοιβές για παροχή υπηρεσιών, και το 
αντάλλαγµα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών µε υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα). 
5. Για την αγορά των υλικών και µηχανηµάτων, τη µίσθωση µηχανικού εξοπλισµού ή την 
εκτέλεση µεταφορών εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το φορέα 
κατασκευής. Για την ανάδειξη εργολάβων επιµέρους εργασιών που περιλαµβάνονται στην 
απολογιστική εκτέλεση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1418/1984 και του παρόντος 
διατάγµατος. 
6. Κατά την εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία τηρείται µε ευθύνη της υπηρεσίας ηµερολόγιο 
ανάλογο µε το επιβαλλόµενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών της παρ. 9 
του Άρθρου 42. 
7. Για τις εργασίες που εκτελούνται µε αυτεπιστασία συντάσσεται επιµέτρησή τους και 
απολογισµός της δαπάνης. Για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των 
άρθρων 53 και 55 του διατάγµατος αυτού. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
 
 

Άρθρο 59 
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις  

 
1. Τα όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν (αποφαινόµενα όργανα) για τα έργα που 
εκτελούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
είναι: 
α) για τα έργα που εκτελούνται από Ειδικές Υπηρεσίες ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε), που 
συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ Α' 245), τα 
οριζόµενα µε τις διατάξεις σύστασής τους. 
β) για τα έργα των περιπτώσεων β και γ της παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α' 
107) τα οριζόµενα µε την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που προβλέπεται στις διατάξεις 
αυτές. 
γ) για έργα αποκατάστασης σεισµοπλήκτων τα οριζόµενα µε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν 
για την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων. 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ επιφυλάσσονται για τις αρµοδιότητες που 
ασκούνται από την Προϊσταµένη Αρχή οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/ 1985 (ΦΕΚ Α' 
137). 
2. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών και αν δεν ορίζεται 
διαφορετικό στο νόµο ή στο διάταγµα αυτό, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε 
αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή Επιτροπή από τεχνικούς 
υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να 
παραστεί και ο Ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση. 
[Το άρθρο 59 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 Π.∆. 218/1999 (ΦΕΚ Α’ 187)] 
 
 

Άρθρο 60 
Τροποποίηση του π. δ/τος 472/85 

 
1. Οι περιπτώσεις γ έως θ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ/τος 472/85 (ΦΕΚ Α’ 168) 
αντικαθίστανται µε τις ακόλουθες περιπτώσεις γ έως θ: 
«γ. Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων και των πτυχιούχων 
πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ Τµήµατος Τεχνολόγων Πολιτικών , Κατεύθυνσης ∆οµικών 
Έργων στην κατηγορία των οικοδοµικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιοµηχανικών 
και ενεργειακών έργων για τα περιλαµβανόµενα σ' αυτήν δοµικά έργα. 



δ. Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής και των πτυχιούχων 
πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τµήµατος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης 
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών 
έργων. 
ε. Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των 
ΚΑΤΕΕ , Τµήµατος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιίας , υδραυλικών και 
λιµενικών έργων. 
στ. Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τµηµάτων Μηχανολογίας , Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής 
τεχνικής και Μηχανολογικών κατασκευών - εγκαταστάσεων και παραγωγής όπως και των 
πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ , Τµήµατος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και 
Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων στις κατηγορίες ηλεκτροµηχανολογικών έργων και βιοµηχανικών 
και ενεργειακών έργων. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τµηµάτων Μηχανολογίας και Μηχανολογικών 
κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ Τµήµατος, Τεχνολόγων 
Μηχανολόγων εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για τα περιλαµβανόµενα 
σ' αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση. 
ζ. Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Ναυπηγικής , των Ναυπηγών Υποµηχανικών και των 
πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ , Τµήµατος Τεχνολόγων Ναυπηγών στα πλωτά έργα 
και εγκαταστάσεις ναυπηγείων. 
η. Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τµηµάτων Αυτοµατισµού , Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών 
υπολογιστικών συστηµάτων όπως και των Ηλεκτρονικών Υποµηχανικών και των πτυχιούχων 
πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ , Τµήµατος Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών στα έργα ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού. 
θ. Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Τεχνολογίας πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην 
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ , Τµήµατος Τεχνολόγων Χηµικών πετρελαίου στα έργα γεωτρήσεων». 
2. Ο τίτλος του αυτού άρθρου 5 του π.δ. 472/85 αντικαθίσταται ως εξής: «Εγγραφή στο ΜΕΚ 
Υποµηχανικών, πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤΕΕ». 
3. Στο τέλος των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ιδίου π. δ/τος 472/85, 
οι όµοιες φράσεις «µετά εξαετία από την πρώτη εγγραφή τους στο Νοµαρχιακό Μητρώο του 
Ν. 1418/84» αντικαθίστανται ως εξής: 
α) στην περίπτωση α µε τη φράση: «όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή κατασκευαστική 
εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου». β) στην περίπτωση β µε τη φράση: «όταν έχουν ή 
αποκτήσουν εξαετή κατασκευαστική εµπειρία από τη λήψη της άδειας». 
γ) στην περίπτωση γ µε τη φράση: «όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή κατασκευαστική 
εµπειρία». 
4. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου 6 του π. δ/τος 472/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η ανάληψη έργων από τις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού µπορεί να γίνει στο νοµό στου 
οποίου τα Νοµαρχιακά Μητρώα είναι γραµµένες και σε έναν ακόµα από τους γειτονικούς 
νοµούς , τον οποίο επιλέγει η ενδιαφερόµενη επιχείρηση. Ως γειτονικοί νοµοί για την 
εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή 
παραθαλάσσιοι νοµοί». 
5. Στο τέλος της παρ. 7 του ιδίου άρθρου 6 του π.δ/τος 472/85 η φράση «για το ύψος 
προϋπολογισµού έργων που µπορούσαν να αναλάβουν κατά την ισχύ του ν. 1418/84» 
αντικαθίσταται µε τη φράση: «για έργα όλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, 
προϋπολογισµού µέχρι το 1/6 του ανώτατου ορίου που καθορίζεται για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Α' τάξης του ΜΕΕΠ στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων». 
6. Το άρθρο 9 του ιδίου π. δ/τος 472/85 καταργείται από την εφαρµογή του Άρθρου 2 του π. 
δ/τος αυτού. 
 
 

Άρθρο 61 
Έναρξη εφαρµογής διατάξεων του ν. 1418/84 και του διατάγµατος. 

 
1. Οι διατάξεις του ν. 1418/84 που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 αυτού και των 
κεφαλαίων Α, Β και Γ του παρόντος προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται στις συµβάσεις 
έργων που θα καταρτισθούν ύστερα από δηµοπρασίες που θα γίνουν ή κατόπιν προσφορών 
που θα υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου 1986, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στις 
επόµενες παραγράφους. 
2. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 και οι σχετικές µε την προκαταβολή και αναθεώρηση 
διατάξεις των λοιπών άρθρων του π.δ/τος αυτού εφαρµόζονται στις συµβάσεις που ορίζει η 



παρ. 2 του Άρθρου 27 του ίδιου πιο πάνω ν. 1418/84, όπως η σχετική προθεσµία 
παρατάθηκε µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρ. 15 του Ν. 1561/85 (ΦΕΚ Α’ 148).  
3. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, όπως και οι διατάξεις του 
Άρθρου 2 ισχύουν από τη δηµοσίευσή του. 


