
 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Αθήνα 8 -1-1999 - Αριθµ.Πρωτ.2/378/0026/1999  

ΘΕΜΑ: Κατευθύνσεις άσκησης ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.  

ΜΕΡΟΣ Α  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η ύπαρξη των αυστηρών κανόνων δικαίου που διέπουν την πραγµατοποίηση των 
δηµοσίων δαπανών, συµβάλει οπωσδήποτε, στην περιστολή τους, στην αποφυγή της 
σπατάλης εθνικών πόρων και τελικά στη χρηστή και διαφανή διαχείριση του 
δηµοσίου χρήµατος.  

Τα Ελεγκτικά Όργανα που εκκαθαρίζουν τις δαπάνες του ∆ηµοσίου πρέπει να 
γνωρίζουν οπωσδήποτε το σύνολο των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και να έχουν 
την ικανότητα της ορθής ερµηνείας για την εφαρµογή τους επί των ελεγχόµενων 
δαπανών. Θα πρέπει συνεπώς να ενηµερώνονται, άµεσα για τις νέες ρυθµίσεις, 
πράγµα που απαιτεί τη µηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών. Προς την 
κατεύθυνση αυτή κινείται το Ολοκληρωµένο Πληροφορικό Σύστηµα 
Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού, που θα λύση πολλά προβλήµατα της 
Υπηρεσίας µας;  

Ωστόσο και µέχρι την εφαρµογή του µηχανογραφηµένου συστήµατος πληροφόρησης 
που θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτό όλων των Υ.∆.Ε., τα ελεγκτικά 
όργανα πρέπει να ενηµερώνονται συστηµατικά όσον αφορά τις νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και τις σχετικές εγκυκλίους που έχουν σχέση µε τον έλεγχο των δαπανών. 
Οι σχετικές διατάξεις κ.λ.π. πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά σε κάθε Υπηρεσία, 
κατά θέµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά καιρούς από τους 
αρµόδιους Επιθεωρητές ή και µε το σχέδιο ενιαίου συστήµατος αρχείου που σας 
κοινοποιήθηκε µε την εγκ. 203006/2-4-92 του Υπουργού Οικονοµικών.  

Οι υπάλληλοι των Υ.∆.Ε. επιβάλλεται να γνωρίζουν τις βασικές δηµοσιονοµικές 
διατάξεις που ισχύουν απαραίτητα για κάθε δαπάνη, αλλά και τις ειδικές διατάξεις 
που αφορούν ορισµένες κατηγορίες δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των εντολών πληρωµής.  

Υπενθυµίζεται ότι στις βασικές δηµοσιονοµικές διατάξεις περιλαµβάνονται οι γενικές 
διατάξεις του Συντάγµατος (άρθρα 72, 73, 75, 80, 102 - 104) που έχουν άµεση ή 
έµµεση σχέση µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση και αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο 
προσαρµόζονται και οι ρυθµίσεις του κοινού νοµοθέτη στο χώρο του δηµοσιονοµικού 
δικαίου.  

Από τις πρόσφατες βασικές διατάξεις του κοινού νοµοθέτη επισηµαίνονται:  



 

 

 •  Ο νόµος 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους» (ΦΕΚ 247/95) ο οποίος αντικατέστησε το ν.δ. 321/69 περί Κωδικός 
∆ηµοσίου Λογιστικού, καθώς και οι τροποποιήσεις του.  

•  Τα π.δ/τα 136/98, 138/98 και 151/98 των οποίων οι διατάξεις κοινοποιήθηκαν µε 
την εγκύκλιο µε αριθ. 2041799/1069/0026/26-6-98.  

•  Ο νόµος 2469/97 και ο ν. 2166/93 σχετικά µε τον έλεγχο των υποχρεώσεων των 
επιχορηγούµενων Φορέων κ.λ.π.  

Το σύνολο αυτών των διατάξεων, αποτελεί το βασικό θεσµικό πλαίσιο που πρέπει να 
γνωρίζουν οι υπάλληλοι των Υ.∆.Ε. για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 
ελέγχου γενικά των δηµοσίων δαπανών, σε συνδυασµό πάντοτε µε τις ειδικές για 
κάθε δαπάνη διατάξεις, όπως π.χ. για τις προµήθειες, για την ηµερήσια εκτός έδρας 
αποζηµίωση, για την ανάθεση µελετών και εκτέλεση ∆ηµόσιων Έργων, για την 
αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, για τα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης 
υπαλλήλων κ.λ.π. Το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο δυστυχώς µεταβάλλεται συχνά γι' αυτό 
απαιτείται συνεχής προσπάθεια ενηµέρωσης των υπαλλήλων.  

∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

Παράλληλα µε τις βασικές διατάξεις, κατά τον έλεγχο των δαπανών γενικά, 
λαµβάνονται υπ' όψη και όσα ορίζονται για την ισχύ και το κύρος των λεγόµενων 
δηµοσιολογιστικών πράξεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι διοικητικές 
πράξεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη διαχείριση του 
δηµοσίου χρήµατος και διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες.  

Στις κύριες δηµοσιολογιστικές πράξεις περιλαµβάνονται οι αποφάσεις των 
∆ιατακτών, µε τις οποίες αναλαµβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του ∆ηµοσίου, ενώ 
στις παρεπόµενες περιλαµβάνονται οι διαδοχικές ενέργειες των αρµοδίων 
διοικητικών οργάνων για την εκτέλεση των δαπανών που έχουν εγκριθεί από τον 
κύριο ή δευτερέυοντα διατάκτη.  

Γενικά για το κύρος των διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση µε τη ∆ηµοσιονοµική 
διαχείριση, εφαρµόζονται οι βασικοί κανόνες του ∆ιοικητικού ∆ικαίου που 
αναφέρονται:  

• Στην έναρξη ισχύος των διοικητικών πράξεων, όπου ισχύει ο γενικός κανόνας ότι, 
όλες οι διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου, ισχύουν από τη δηµοσίευση 
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, 
ισχύουν από την κοινοποίηση τους στον ενδιαφερόµενο, εκτός εάν από το νόµο 
επιβάλλεται η δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

- Στην βασική αρχή της µη αναδροµικής εφαρµογής όλων των διοικητικών πράξεων, 
εκτός των περιπτώσεων που αυτό ορίζεται µε τη σχετική εξουσιοδοτική- διάταξη, 
έστω και έµµεσα, αλλά σαφώς, όταν η αναδροµικότητα δικαιολογείται από τη φύση 
της πράξεως ή από τις ειδικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όµως η αναδροµική 
ισχύς των διοικητικών πράξεων συγχωρείται µόνο για εύλογο χρονικό διάστηµα.  



 

 

 • Στην ακυρότητα των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν χωρίς την τήρηση των 
ουσιαστικών εξωτερικών τύπων, εφ' όσον προβλέπονται ρητά από το νόµο ή από 
διάταγµα π.χ. παρατυπία κατά τη διενέργεια διαγωνισµού, συνεπάγεται την 
ακυρότητα της δηµοπρασίας. Μόνον σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων ή λόγω 
δηµοσίου συµφέροντος, συγχωρείται η αθέτηση των τύπων που προβλέπονται για την 
έκδοση της πράξης.  

Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται η ακυρότητα των κανονιστικών διοικητικών 
πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπ/σµού, (αρθρ. 22, του 
ν. 2362/95), όταν δεν έχει συµπράξει ο Υπουργός Οικονοµικών κατά την έκδοση 
τους.  

Γενικά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον νόµο ή µε 
απόφαση του Υπ. Οικονοµικών, πρέπει να εξετάζεται εάν οι σχετικές διοικητικές 
πράξεις που στηρίζουν την δαπάνη έχουν νοµικά ελαττώµατα. Οι βασικές 
προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των πράξεων αυτών ορίζονται στο διοικητικό 
δίκαιο στο οποίο ανατρέχουµε. Κυρίως εξετάζεται: α) Η νόµιµη υπόσταση και 
αρµοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε τις σχετικές πράξεις β)Η νόµιµη δήλωση 
βουλήσεως του οργάνου και γ) Η τήρηση όλων των νόµιµων τύπων.  

• Στην απαραίτητη αιτιολόγηση διοικητικών πράξεων που στηρίζουν την 
πραγµατοποίηση της δαπάνης. Κατά κανόνα όλες οι διοικητικές πράξεις πρέπει να 
περιέχουν αιτιολογία για την έκδοσή τους, έστω και αν ο νόµος που ορίζει την 
έκδοση τους δεν το αναφέρει ρητά, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Σ.τ.Ε. Επίσης το 
Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) έχει κρίνει ότι η πράξη σύντµησης της προθεσµίας 
διενέργειας διαγωνισµού, λόγω του κατεπείγοντος, πρέπει να αιτιολογείται, όπως και 
οι εντολές µετακίνησης και διανυκτέρευσης των υπαλλήλων κ.λ.π.  

Όταν όµως η αιτιολογία επιβάλλεται από το νόµο, θεωρείται ουσιώδης τύπος της 
πράξης και πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριµένη και να περιλαµβάνεται στο κείµενο 
της ή να προκύπτει αµέσως και ευθέως από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.  

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές η υπάρχουσα αιτιολογία 
είναι εσφαλµένη και η διοικητική πράξη είναι άκυρη.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

Όλες οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από τις δηµοσιολογιστικές πράξεις 
ρυθµίζονται κυρίως από το διοικητικό δίκαιο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική 
διάταξη στο χώρο αυτό, τότε καταφεύγουµε σε ανάλογες διατάξεις του ιδιωτικού 
δικαίου π.χ. για τη διακοπή της παραγραφής σε ορισµένες περιπτώσεις οι διατάξεις 
συµπληρώνονται από ανάλογες διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή για τις διοικητικές 
συµβάσεις, συχνά ανατρέχουµε στις διατάξεις περί συµβάσεων του ιδιωτικού δικαίου.  

Γενικά στο ∆ηµόσιο λογιστικό, η ερµηνεία των διατάξεων που ρυθµίζουν τις έννοµες 
σχέσεις πρέπει να είναι αυστηρή γραµµατική και σε καµιά περίπτωση διασταλτική ή 
ανάλογη. ∆εν επιτρέπεται π.χ. η απαλλαγή από κρατήσεις σε δαπάνες του τακτικού 
προϋπ/σµού κατ' αναλογία των διατάξεων περί απαλλαγής από κρατήσεις των 
δαπανών του προϋπ/σµού ∆ηµ. Επενδύσεων.  



 

 

 Συχνά ανατρέχουµε επίσης στη νοµολογία κυρίως των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και 
Ε.Σ., αλλά και των λοιπών δικαστηρίων, µε τις οποίες επιλύονται αµφισβητήσεις ως 
προς το περιεχόµενο εφαρµοστέων διατάξεων.  

Για την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας ανατρέχουµε στις ειδικές διατάξεις που 
ισχύουν κατά κατηγορία δαπανών π.χ. εάν πρόκειται για προµήθειες, οι σχετικές 
διαδικασίες περιγράφονται µε τις διατάξεις περί κρατικών προµηθειών Εάν πρόκειται 
για εκτέλεση ∆ηµ. Εργων, ανατρέχουµε στις ειδικές διατάξεις περί εκτελέσεως 
δηµοσίων έργων κ.λ.π.  

Τα νόµιµα δικαιολογητικά προκύπτουν ή καθορίζονται µε τις ειδικές, κατά 
περίπτωση διατάξεις ή µε υπουργικές αποφάσεις. Από το ν. 2362/95 προβλέπεται 
επίσης ο καθορισµός τους µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Απαραίτητα, πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση τυχόν παραγραφής της απαίτησης, 
προτού ανατρέξουµε στις ειδικές διατάξεις που στηρίζουν τη δαπάνη, γιατί εάν η 
συγκεκριµένη απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου έχει υποπέσει στην παραγραφή, τότε δεν 
µπορεί να πληρωθεί και συνεπώς δεν έχει νόηµα ο έλεγχος των λοιπών 
προϋποθέσεων.  

4. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
4.1 Γενικοί Κανόνες  

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων περιλαµβάνονται 
στο 13° Κεφάλαιο του ν. 2362/95. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν επανάληψη των 
γενικών αρχών σύναψης συµβάσεων του ∆ηµοσίου, µε επαχθή αιτία, που ίσχυαν 
µέχρι την ψήφιση του ως άνω νόµου, µε ανάλογη βέβαια προσαρµογή στα σύγχρονα 
δεδοµένα και στα πλαίσια των κοινοτικών οδηγιών. 

Με τους κανόνες αυτούς καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι 
έγκυρη η σύναψη ∆ηµοσίων συµβάσεων µε τις οποίες δηµιουργούνται δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.  

Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται να συνοµολογούνται συµβάσεις για 
λογαριασµό του ∆ηµοσίου εάν η κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών δεν 
προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή δεν συντελεί στην εκπλήρωση των 
σκοπών ή στη λειτουργική δραστηριότητα των Φορέων, όπως οι σκοποί και οι 
δραστηριότητες προσδιορίζονται µε τις καταστατικές ή οργανωτικές διατάξεις τους.  

Για να είναι τυπικά έγκυρες οι ∆ηµόσιες συµβάσεις µε συµβατικό αντικείµενο αξίας 
άνω των 400.000 δραχµών καθορίζεται ως τύπος των συµβάσεων αυτών το ιδιωτικό, 
τουλάχιστον, έγγραφο και ορίζεται ότι για την υπογραφή τους, είναι αρµόδιος ο 
∆ιατάκτης της δαπάνης ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν δηµόσιο όργανο. Το ποσό 
αυτό µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του Υπ. Οικονοµικών. Ευνόητο βέβαια 
είναι ότι στο πρόσωπο των αντισυµβαλλόµενων µε το ∆ηµόσιο πρέπει να 
διαπιστώνεται η ύπαρξη των βασικών στοιχείων και προϋποθέσεων που επιβάλλονται 



 

 

 και από τις γενικές αρχές των συµβάσεων του Αστικού ∆ικαίου, ώστε να µην 
υφίσταται κίνδυνος ακυρότητας.  

4.2 Έγκριση - Αρµόδια όργανα  

Για την πραγµατοποίηση δαπανών του ∆ηµοσίου κατά γενική αρχή (άρθρο 21 του ν. 
2362/95) απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του ∆ιατάκτη (Υπουργού, Γ.Γραµµατέα 
Περιφέρειας) ή του νόµιµα από αυτούς εξουσιοδοτηµένου οργάνου. Μ έγκριση 
παρέχεται µε ιδιαίτερο έγγραφο, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι διατάξεις των 
νόµων κ.λ.π. στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη, το είδος, η αιτία που την επιβάλλει, η 
επιβάρυνση που προκαλείται στον προϋπολογισµό, το οικον. Έτος ο Φορέας και ο 
Κ.Α.Ε. που προβλέπουν την ανάλογη πίστωση.  

Ανάλογες ρυθµίσεις περιλαµβάνονται µε τα άρθρα 40-43 του ν.δ. 496/74 για τη 
σύναψη συµβάσεων για λογαριασµό των Ν.Π.∆.∆. που συνοµολογούνται, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές για κάθε Ν.Π. διατάξεις, από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ.  

∆εν επιτρέπεται συνεπώς η έγκριση για την πραγµατοποίηση της δαπάνης να 
παρέχεται µόνο µε το έγγραφο της σύµβασης, όταν πρόκειται για εκτέλεση έργου, 
πραγµατοποίηση προµήθειας κ.λ.π. ούτε βέβαια και µε άλλα προηγούµενα της 
σύµβασης έγγραφα; όπως είναι η προκήρυξη του διαγωνισµού, ή η έγκριση των 
πρακτικών. Επίσης σηµειώνεται ότι εάν το εκτελούµενο έργο ή προµήθεια κ.λ.π 
βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικον. έτη, για την ανάληψη των 
σχετικών υποχρεώσεων και την πραγµατοποίηση αυτών των δαπανών απαιτείται η 
προηγούµενη έγκριση του Υπ. Οικονοµικών, ενώ για τα Ν.Π.∆.∆. απαιτείται έγκριση 
από το αρµόδιο όργανο που εγκρίνει τον Προϋπολογισµό τους.  

Το ∆ηµόσιο κατά κανόνα εκπροσωπείται από τον αρµόδιο ∆ιατάκτη ή από ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, για τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας αγαθών, 
παροχής υπηρεσιών κ.λ.π., εκτός από τις περιπτώσεις που ρυθµίζονται διαφορετικά 
από ειδικές διατάξεις.  

Οι προκαταρκτικές ενέργειες που προηγούνται της σύναψης της σύµβασης, όταν 
διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένο όργανο, πρέπει να γίνονται πάντα στα πλαίσια 
της εξουσιοδότησης η οποία πρέπει να είναι γραπτή και να προηγείται από την 
ηµεροµηνία, κατάρτισης της σύµβασης.  

Στο κείµενο της σύµβασης που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω, πρέπει να 
περιλαµβάνεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία που το υπεύθυνο όργανο εγκρίνει την 
πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης δαπάνης, καθώς και ο αριθµός καταχώρισης της 
σχετικής ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσµευση της απαιτούµενης πίστωσης στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών, όταν πρόκειται για δαπάνη που βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισµό, ενώ για την πραγµατοποίηση δαπανών που καλύπτονται από τις 
πιστώσεις του Π.∆.Ε. βασική προϋπόθεση για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων 
είναι η ένταξη των σχετικών έργων στο πρόγραµµα αυτό, µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

Η απαιτούµενη αποδοχή της πρότασης για την κατάρτιση της σύµβασης, µπορεί να 
γίνεται και µε χωριστό έγγραφο. Η εκπλήρωση όµως της παροχής από τον 



 

 

 αντισυµβαλλόµενο µε το ∆ηµόσιο καλύπτει την ακυρότητα της σύµβασης η οποία θα 
µπορούσε να προβληθεί λόγω της έλλειψης γραπτού τύπου της αποδοχής. Η 
ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης πρέπει να είναι σαφής και να προηγείται από την 
πραγµατοποίηση της δαπάνης, ενώ πρέπει να ακολουθεί ή να είναι ταυτόχρονη µε την 
χρονολογία έγκρισης του αρµοδίου οργάνου για την πραγµατοποίηση της δαπάνης.  

Οι γενικές αυτές αρχές των συµβάσεων έχουν εφαρµογή για όλους τους 
συµβαλλόµενους φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα και ισχύουν ασφαλώς ανάλογα και για 
τις ΝΑ  

4.3 Γενικές ∆ιατάξεις ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων. 

Κατά κανόνα για κάθε σύµβαση του ∆ηµοσίου που συνεπάγεται δαπάνη, αν-δεν 
ορίζεται διαφορετικά µε ειδική διάταξη, προηγείται η προβλεπόµενη, από τις κατά 
περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού, 
ενώ κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων προµήθειας αγαθών, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, µε συνοπτική διαδικασία ή διαπραγµάτευση.  

Ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του ν. 2362/95 µε τις οποίες 
ρυθµίζονται διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και οι εξαιρέσεις από αυτές, 
εναρµονιζόµενες µε το περιεχόµενο της οδηγίας 92/50/18-6-92 της Ε.Ε., αναφέρονται 
σε περιπτώσεις προµηθειών που δεν εντάσσονται ή εξαιρούνται 1 από το Ενιαίο 
Πρόγραµµα Κρατικών Προµηθειών, καθώς και σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης εργασιών. Ευνόητο είναι βέβαια ότι οι συµβάσεις που συνάπτονται σε 
όµοιες περιπτώσεις για ποσά άνω των 200.000 ΕCU υπάγονται στις ρυθµίσεις της 
ανωτέρω οδηγίας της Ε.Ε.  

Με τις ρυθµίσεις αυτές, επαναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.δ. 321/69 
που είχε καταργηθεί µε το άρθρο 17 του ν.. 1797/88 περί προµηθειών.  

Η σύναψη σύµβασης µε απευθείας ανάθεση για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, 
επιτρέπεται όταν πρόκειται για προµήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων για ύψος δαπάνης µέχρι του ποσού των 4.000.000 δραχµών ετησίως. Από το 
ποσό αυτό και µέχρι τα 8.000.000 δραχµές απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική 
διαδικασία (πρόχειρος) που διενεργείται από τριµελή επιτροπή, ενώ πάνω από αυτό 
το ποσόν απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ανάλογα µε το αντικείµενο της σύµβασης.  

Τα ποσά αυτά έχουν καθοριστεί σήµερα µε την απόφαση 2024710/602/0026/8-4-98 
(ΦΕΚ 431/Β/7-5-98) του Υπουργού Οικονοµικών και µπορεί να αναπροσαρµόζονται. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι περιορισµοί των ποσών αυτών αναφέρονται σε ύψος ετήσιας 
εγγεγραµµένης πίστωσης κατά Κ.Α.Ε., στον Κρατ. προϋπολογισµό.  

4.4 Σύναψη Σύµβασης µε ∆ιαπραγµάτευση.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 ορίζονται οι περιπτώσεις σύναψης 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. µε διαπραγµάτευση, µετά από δηµοσίευση 
σχετικής προκήρυξης όταν:  



 

 

 • Οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια διαγωνισµού είναι άκυρες ή 
απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισµού κρίνεται ασύµφορη για το ∆ηµόσιο.  

 
Αστάθµητοι παράγοντες ή η φύση των Υπηρεσιών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν 
επιτρέπουν µία προκαταρτική τιµολόγηση.  

•  Η φύση των παρεχοµένων υπηρεσιών (πνευµατικών, χρηµατοπιστωτικών κ.λ.π.) 
δεν παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης των όρων µε ακρίβεια.  

Με την παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µε 
διαπραγµάτευση, χωρίς όµως δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης όταν:  

•  ∆εν έχει υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία κατάλληλη, σε διαγωνισµό ανοικτό ή 
κλειστό.  

•  Για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία 
αποκλειστικών δικαιωµάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών µπορεί να ανατεθεί µόνο σε 
συγκεκριµένο πρόσωπο.  

•  Η σύµβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισµού µελετών και σύµφωνα µε τους 
εφαρµοζόµενους κανόνες πρέπει να ανατεθεί στο νικητή του διαγωνισµού  

•  Πρόκειται για συµπληρωµατικές υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη 
σύµβαση, αλλά είναι αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.  

•  Πρόκειται για νέες υπηρεσίες που συνιστούν επανάληψη όµοιων που είχαν 
ανατεθεί µε τακτικό διαγωνισµό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή 
συµπλήρωση της αρχικής σύµβασης, υπό ορισµένες προϋποθέσεις.  

•  Πρόκειται για έκτακτη, και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη που πρέπει να 
αιτιολογείται από την αρµόδια Υπηρεσία γιατί δεν µπορεί να τηρηθούν οι διαδικασίες 
του διαγωνισµού, µε την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν απορρέει από ευθύνη της 
Υπηρεσίας.  

Οι προαναφερόµενες διατάξεις εφαρµόζονται ανάλογα και για τη σύναψη συµβάσεων 
προµηθειών ή έργων, σε συνδυασµό µε τις ειδικές γι αυτές διατάξεις.  

Με την υπογραφή των συµβάσεων, βάσει των διατάξεων αυτών, επιτρέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής όταν προβλέπεται και από τη σύµβαση, µέχρι ποσοστού 
50% της συµβατικής αξίας.  

Η προκαταβολή είναι έντοκη, µε επιτόκιο που καθορίζεται µε απόφαση του Υπ. 
Οικονοµικών σε ποσοστό ίσο µε το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 
∆ηµοσίου,, δωδεκάµηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες 
(απόφαση 2037288/808/0026/30-5-96 ΦΕΚ 433/Β/6-6-96) και χορηγείται µε την 
κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Εξαιρετικά, δεν επιτρέπεται (αρθρ. 111 του ν. 2362/95) η σύναψη σύµβασης για 
ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου σε ασφαλιστικούς 



 

 

 οργανισµούς και επιχειρήσεις. Επιτρέπεται µόνο κατ' εξαίρεση η ασφάλιση κινητών 
και, ακινήτων του ∆ηµοσίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Εξαίρεση επίσης 
προβλέπεται για τους Ο.Τ.Α. και ΝΑ, µε τη διάταξη της παρ: 13 του άρθρου 9 του ν. 
2623/98 (ΦΕΚ 139/98).  

Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων που ρυθµίζουν, σε γενικό πλαίσιο, τη σύναψη 
συµβάσεων του δηµοσίου, επάγεται την ακυρότητα της σύµβασης. Από την 
ακυρότητα αυτή και από την τυχόν παρανοµία των διοικητικών οργάνων, δεν 
γεννάται υποχρέωση του ∆ηµοσίου για αποζηµίωση του αντισυµβαλλοµένου ή 
τρίτου. Τα συµφέροντα του συµβαλλόµενου µε το δηµόσιο, στις περιπτώσεις αυτές, 
προστατεύονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού, τις οποίες µπορεί 
αυτός να επικαλεστεί.  

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ν. 2286/95)  

5.1 Γενικά  

Οι συµβάσεις για προµήθεια κάθε είδους αγαθών που ενεργούνται από το ∆ηµόσιο, 
τα Ν.Π.∆.∆., τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, Τράπεζες που ανήκουν στο 
∆ηµόσιο είτε στο σύνολο τους, είτε κατά πλειοψηφία, τα Κρατικά Νοµικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, τις συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις, καθώς και τις ενώσεις που 
συγκροτούνται από ένα ή περισσότερους από τους ανωτέρω φορείς,συνάπτονται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2286/95 περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου και του Π.∆. 394/96.  

Εξαίρεση αποτελεί το Υπουργείο Εθνικής Αµυνας το οποίο εκτελεί τις προµήθειες 
των τοµέων του µε τις ειδικές διατάξεις περί προµηθειών των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
καθώς και οι Ο.Τ.Α. για τους οποίους ισχύει ενιαίος ειδικός κανονισµός (Π.∆. 
410/95), ενώ για τις Ν.Α. ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για 
το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Π.∆. 30/96, σε συνδυασµό µε τις ειδικές 
ρυθµίσεις του δ/τος αυτού. Οι συµβάσεις που συνάπτονται από τις Ν.Α. 
υπογράφονται από το Νοµάρχη ή από εξουσιοδοτηµένα όργανα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 62 του αυτού ως άνω Π.∆/τος.  

Ειδικότερα για τα αποφασίζοντα όργανα στις διάφορες συµβάσεις της Ν.Α. 
απαιτείται να εξετάζονται οι ειδικές ρυθµίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση, λόγω 
των συχνών τροποποιήσεων των σχετικών διατάξεων,  

Οι προµήθειες του δηµόσιου τοµέα εντάσσονται στην κατηγορία των συµβάσεων από 
επαχθή αιτία και συνάπτονται εγγράφως, µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός νόµιµου 
εκπροσώπου των προαναφερόµενων φορέων. Ως αντικείµενο έχουν την αγορά, τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση ( leasing ) και τη µίσθωση αγαθών. Οι δύο τελευταίες 
µορφές συναλλαγών εισάγονται κυρίως και εφαρµόζονται στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα µετά την πλήρη ενσωµάτωση των τελευταίων κωδικοποιηµένων κοινοτικών 
οδηγιών (93/36 και 93/38 Ε.Ε.) στο εθνικό µας δίκαιο.  

Ειδικότερα, µε το ν.2286/85, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών 
συµφωνιών και αναπτυξιακών συµβάσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των 
φορέων οι οποίοι αποτελούν σηµαντικούς πελάτες της εγχώριας βιοµηχανίας.  



 

 

 Ανάλογη ρύθµιση υπάρχει µε το άρθρο 35 του Π.∆. 410/95 για πγ σύναψη 
προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των Ο.ΤΑ, της ΚΕ∆ΚΕ, ∆ηµοτ, Επιχειρήσεων 
κ.λπ., µε φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα, για τη µελέτη και εκτέλεση ,έργων ή 
προγραµµάτων ανάπτυξης µίας περιοχής ή για την παροχή υπηρεσιών.  

Οι σχετικές αυτές διατάξεις ισχύουν αναλόγως και για τη σύναψη οµοίων συµβάσεων 
από τις Ν.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.δ. 30/96.  

Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα θεωρούνται επίσης και οι συµβάσεις ανάθεσης 
εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων εργασιών 
που σχετίζονται µε την προµήθεια αγαθών, στην περίπτωση όµως που η αξία τους 
υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών.  

Οι προµήθειες των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, 
εγκρίνονται µε την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.).  

Το Ε.Π.Π. εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού 
Προµηθειών (Ε.Π.Π.Π.) µε βάση τα επί µέρους προγράµµατα προµηθειών που 
υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς.  

Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π. αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των 
συµβάσεων προµηθειών.  

Η σύναψη και η εκτέλεση των συµβάσεων προµηθειών µπορεί να είναι είτε 
κεντρική, όταν διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Τ.Εµπορίου), είτε 
αποκεντρωµένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα που υπάγεται στις 
διατάξεις του νόµου περί Κρατικών προµηθειών.  

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης συνάπτονται και εκτελούνται συµβάσεις προµηθειών 
που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό, τους προσαρτηµένους σε 
αυτόν προϋπολογισµούς και λογαριασµούς, τον προϋπολογισµό δηµοσίων 
επενδύσεων, καθώς και κάθε αποκεντρωµένη προµήθεια, εφόσον εγκριθεί µε κοινή 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, 
µε τη γνώµη της Ε.Π.Π.Π.  

Από την κεντρική εκτέλεση εξαιρούνται οι προµήθειες των οποίων η συνολική 
ετήσια δαπάνη κατά κωδικό αριθµό αρχείου ειδών, δεν υπερβαίνει το ποσό που 
καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης.  

Με την απόφαση αριθ. Π1/6619/9-12-97 (ΦΕΚ 18/Β/21-1-98) του Υπ. Ανάπτυξης 
που ισχύει σήµερα, ορίζεται ότι εξαιρούνται από την Κεντρική εκτέλεση οι 
προµήθειες µέχρι 10.000.000 µε Φ.Π.Α., ενώ προµήθειες αξίας µέχρι 7.000.000 δρχ. 
κατά κωδικό αριθµό Αρχείου ειδών γίνονται µε απ' ευθείας ανάθεση, και οι 
προµήθειες αγαθών αξίας µέχρι 8.000.000 δραχµών ετησίως, κατά κωδικό αριθµό 
Αρχείου ειδών, γίνονται µε συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισµός). Στα 
ανωτέρω ποσά περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.  

∆ιευκρινίζεται στο σηµείο αυτό ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/95 
επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µε απευθείας ανάθεση για προµήθεια προϊόντων, 



 

 

 παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, ετησίως για ύψος δαπάνης µέχρι ποσού 
4.000.000 δρχ., ενώ από το ποσό αυτό και µέχρι το ποσό των 8.000.000 δρχ. 
απαιτείται (πρόχειρος) διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία. Το ύψος της δαπάνης 
µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου αναφέρεται στην εγγεγραµµένη πίστωση στον 
Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού, εγώ µε τις διατάξεις του ν. 2286/95 περί προµηθειών, οι 
βάσεις των ποσών αναφέρονται σε δαπάνη κατά Κωδικό αριθµό ένταξης των ειδών 
στο Αρχείο του Ενιαίου Προγράµµατος.  

Συνοψίζοντας καταλήγουµε, µε σύγκριση των ως άνω παραλλήλων ρυθµίσεων, ότι 
για προµήθειες αγαθών αξίας άνω των 8.000.000 δρχ. που γίνονται βάσει του νόµου 
περί προµηθειών, καθώς και για προµήθειες αγαθών που εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. 
και γίνονται βάσει του νόµου περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, αλλά και για εργασίες ή 
παροχή υπηρεσιών, άνω του ποσού των 8.000.000 δρχ. απαιτείται δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού.  

Εξαιρούνται επίσης από το Ε.Π.Π. οι προµήθειες που αναφέρονται σε είδη γραφικής 
ύλης, εξοπλισµό θέρµανσης και φωτισµού, έπιπλα και είδη καθαριότητας, τα οποία 
βαρύνουν τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους περιφερειακούς προϋπολογισµούς.  

5.2 ∆ιαδικασίες Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών  

Οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών σε κεντρικό επίπεδο διακρίνονται 
σε συνοπτικές, ανοικτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση.  

•  Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισµός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται µόνο 
για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών αγαθών αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) Ε CU , ετήσιας συνολικής δαπάνης. ( Ανοικτές (ανοικτός διαγωνισµός) 
είναι οι διαδικασίες που κάθε ενδιαφερόµενος προµηθευτής µπορεί να υποβάλλει 
προσφορά.  

•  Κλειστές (κλειστός διαγωνισµός) είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες µπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά µόνο οι προµηθευτές οι οποίοι έχουν προσκληθεί από τον 
Φορέα, που διενεργεί το διαγωνισµό.  

•  Με διαπραγµάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία κατά 
την οποία οι επί µέρους φορείς προσφεύγουν στους προµηθευτές της επιλογής τους 
και διαπραγµατεύονται τους όρους των υπό σύναψη συµβάσεων µε ένα ή 
περισσότερους από αυτούς, µε ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.  

Κάθε χρόνο οι φορείς των οποίων οι προµήθειες εκτελούνται σύµφωνα µε τον Ν. 
2286/95 κεντρικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταρτίζουν το σχετικό 
προϋπολογισµό εξόδων και τον υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

Ο Προϋπολογισµός αυτός περιλαµβάνει δύο σκέλη. Το ένα αφορά τις προµήθειες, η 
εκτέλεση των οποίων θα γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Τ.Εµπορίου) και το 
άλλο εκείνες, η εκτέλεση των οποίων θα γίνει από τους ίδιους του φορείς, είτε µε 
βάση τις εξαιρέσεις του νόµου από κεντρική εκτέλεση είτε µε εξαίρεση που παρέχει η 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται κάθε χρόνο για την κατάρτιση του 
Ε.Π.Π. του επόµενου χρόνου. Οι φορείς που διενεργούντους διαγωνισµούς, µετά την 
έγκριση του Ε.Π.Π. γνωστοποιούν µε σχετική ανακοίνωση στην επίσηµη εφηµερίδα 



 

 

 της Ε.Ε. και την Τράπεζα δεδοµένων ΤΕD , όλες τις προµήθειες, κατά κατηγορίες 
προϊόντων που πρόκειται να διενεργήσουν µέσα στο έτος, όταν η αξία τους είναι ίση 
ή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχµές των 750.000 ΕCU.  

Στις περιπτώσεις βέβαια του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού οι φορείς πρέπει να 
φροντίζουν για την ευρεία γνωστοποίηση της διακήρυξης µε τους κανόνες που 
ορίζονται από τις διατάξεις.  

Αποστέλλουν ακόµη τη διακήρυξη για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. όταν η προϋπολογισθείσα αξία υπερβαίνει ορισµένο κάθε φορά 
ποσό ΕCU (137.537 µέχρι 31-12-97).  

Για προµήθειες αγαθών σηµαντικής οικονοµικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων 
του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 3,του ν. 286/9 αρµόδια είναι η Επιτροπή 
που συνιστάται, κάθε φορά, σύµφωνα µε απόφαση, του Υπουργικού Συµβουλίου. 
Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχουν και εκπρόσωποι των, κοµµάτων που είναι 
αναγνωρισµένα στη Βουλή. Η Επιτροπή αυτή αποφασίζει για τη διαδικασία που θα 
τηρηθεί, το φορέα που θα προβεί στις διαδικασίες, καθώς και για την κατακύρωση, 
την ανάθεση ή τη µαταίωση της προµήθειας.  

Για έργα ή προµήθειες, όταν η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ένα •δισεκατοµµύριο 
δραχµές, προβλέπεται µε το άρθρο 15 του ν. 2145/93 η δυνατότητα άσκησης ελέγχου 
νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.), πριν από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Εάν όµως ο έλεγχος αυτός δεν ολοκληρωθεί σε προθεσµία 15 ηµερών, 
από την υποβολή του φακέλου, η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί. Στην περίπτωση, 
βέβαια που ο έλεγχος είναι αρνητικός η σύµβαση δεν υπογράφεται.  

Με το άρθρο 16 επίσης του προαναφερόµενου νόµου, προβλέπεται η διενέργεια 
ελέγχου (κατασταλτικού) του Ε.Σ. µε τη διαδικασία του άρθρου, 85. του ν. 1892/90, 
για κάθε έργο, προµήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση και γενικά για κάθε πρόγραµµα 
που χρηµατοδοτείται είτε ολικά είτε µερικά από την Ε.Ε.  

Για τον έλεγχο νοµιµότητας όλων των προκαταρτικών πράξεων, από τη διακήρυξη 
του διαγωνισµού µέχρι και την κατακυρωτική πράξη των αποτελεσµάτων, 
επιτρέπεται, σε διοικητικό επίπεδο, ένσταση η οποία υποβάλλεται, έγγραφα στο 
αρµόδιο όργανο που διενεργεί το διαγωνισµό, σε ορισµένη προθεσµία, κατά 
περίπτωση και έχει πάντα ανασταλτικό αποτέλεσµα.  

Επί όλων επίσης των ανωτέρω πράξεων, παρέχεται το δικαίωµα προσφυγής στο 
αρµόδιο ∆ιοικ. Εφετείο. Μπορεί ακόµα να ορίζεται στη διακήρυξη ή στη σύµβαση 
ότι για επίλυση των σχετικών διαφορών, αντί της προσφυγής στη (δικαιοσύνη, οι 
συµβαλλόµενοι προσφεύγουν σε διαιτησία, της οποίας οι αποφάσεις είναι 
υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους.  

Η προσφερόµενη τιµή είναι σε δραχµές ή συνάλλαγµα, ανάλογα µε τη χώρα 
προέλευσης των αγαθών, ενώ οι προσφορές για εγχώρια προϊόντα µε τιµή 
συναλλάγµατος ή µε ρήτρα συναλ/τος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εάν για την παράδοση των υλικών προβλέπεται χρόνος µεγαλύτερος των 12 µηνών, 
τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος για αναπροσαρµογή της τιµής. Στην περίπτωση 



 

 

 αυτή καθορίζεται µε τη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις 
αναπροσαρµογής.  

Με τις ρυθµίσεις αυτές επιδιώκεται η εξασφάλιση της διαφάνειας και του κοινωνικού 
ελέγχου στο προκαταρκτικό στάδιο, πριν από τη σύναψη των συµβάσεων.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στις προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα έχουν φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται σε 
ορισµένη προθεσµία από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης.  

5.3 Ανακοίνωση Ανάθεσης Προµηθειών - Κατάρτιση Σύµβασης  

Μετά το πέρας των διαδικασιών που προηγούνται της σύναψης σύµβασης 
ενηµερώνεται εγγράφως ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατίθεται η 
προµήθεια. Στο έγγραφο αυτό περιλαµβάνεται απαραίτητα το είδος, η ποσότητα, η 
τιµή των αγαθών, καθώς και ο φορέας για τον οποίο προορίζονται. Μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος καταρτίζεται το κείµενο της σύµβασης, µε ορισµένη 
προθεσµία υπογραφής.  

Κατά κανόνα µε την ανακοίνωση θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύµβαση και το 
κείµενο που ακολούθως υπογράφεται έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν όµως δεν 
υπογραφεί µέσα στην ορισµένη προθεσµία µε ευθύνη του προµηθευτή, ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του Υπουργού ή του αρµόδιου  
οργάνου των Φορέων.  

Στο κείµενο της σύµβασης που υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη 
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:  

•  Ο τόπος και χρόνος υπογραφής.  

•  Τα συµβαλλόµενα µέρη.  

•  Τα προς προµήθεια αγαθά, η ποσότητα και η τιµή τους καθώς και ο τρόπος και 
τόπος παράδοσης.  

•  Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών  

•  Οι απαραίτητες εγγυήσεις και οι προβλεπόµενες ρήτρες  

•  Ο τρόπος επίλυσης των-διαφορών που µπορεί να προκύψουν.  

•  Ο τρόπος πληρωµής και η τυχόν αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος, όταν 
προβλέπεται.  

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο στηρίζεται 
αυτό (π.χ. προσφορά, διακήρυξη κ.λ.π.) εκτός εάν πρόκειται για εµφανή σφάλµατα ή 
παραδροµές.  



 

 

 Η σύµβαση τροποποιείται όταν προβλέπεται από συµβατικό όρο ,ή όταν 
συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέρη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου.  

Η σύµβαση εκτελείται µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών 
και την αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος µε τους όρους που συµφωνήθηκαν.  

Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Το ύψος της 
εγγύησης πρέπει να αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικός στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.  

Στην περίπτωση που προβλέπεται από τη σύµβαση, χορήγηση προκαταβολής, αυτή 
χορηγείται σε ποσοστό µέχρι 50% µε την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 
Η χορηγούµενη προκαταβολή µετά την ισχύ του ν. 2362/95 πρέπει να είναι έντοκη. 
Με τη σχετική απόφαση 2037288/808/0026/30-5-96 του Υπουργού Οικονοµικών 
(ΦΕΚ 433 Β/96) το επιτόκιο καθορίζεται ίσο µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων 
του ∆ηµοσίου, 12µηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 0,25%.  

5.4 Βασικές ∆ιατάξεις Προµηθειών  

Θεωρείτο; χρήσιµο, µετά τις γενικές επισηµάνσεις, να τεθούν οι κυριότερες διατάξεις 
που ρυθµίζουν τα θέµατα προµηθειών, όπως:  

• Ο ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95 τ.Α') «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» που εναρµονίζει τις διαδικασίες προµηθειών στις τελευταίες 
οδηγίες της Ε.Ε. (93/36 και 93/38) και επαναφέρει το σύστηµα της Κεντρικής 
Εκτέλεσης των προµηθειών του δηµοσίου. 

•  Το Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/14-9-95 Α') µε το οποίο προσαρµόζεται η Ελληνική 
νοµοθεσία στο Κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας του 
Συµβουλίου της Ε.Ε. 93/36 της 14-6-93 περί συντονισµού των διαδικασιών για τη  
σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών.  

•  Το Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/4-12-96 τ.Α') για τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν. 2286/95.  

Ειδικότερα όσες από τις προµήθειες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 370/95 
(συµβάσεις µε αξία ίση ή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχ. των 200.000 
Ε CU ) εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του ∆/τος και συµπληρωµατικά 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 394/96.  

• Ο ν. 2362/95 µε τις διατάξεις του 13 ου Κεφαλαίου που αναφέρονται στις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, έργων, καθώς και των 
συµβάσεων προµήθειας προϊόντων που δεν εντάσσονται στο ενιαίο , πρόγραµµα 
προµηθειών του Υπουργείου Εµπορίου ή σε άλλες ειδικές διατάξεις.  

Ειδικότερα, µε το άρθρο 83 του ιδίου νόµου, ρυθµίζονται οι περιπτώσεις προµηθειών 
που δεν καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2286/95, καθώς και των 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών οι οποίες ρυθµίζονται µεν από 



 

 

 το Κοινοτικό ∆ίκαιο (οδηγία 92/50/18-6-92) αλλά δεν έχουν ακόµα ενσωµατωθεί οι 
ανάλογες ρυθµίσεις στο εσωτερικό δίκαιο.  

5.5 ∆ικαιολογητικά δαπανών - Κρατήσεις  

Τα δικαιολογητικά των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες, η 
παροχή υπηρεσιών, καθορίζονται µε την απόφαση µε αριθ. 2024709/601/0026/8-4- 
1998 (ΦΕΚ 431/Β/7-5-98) του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία έχει κοινοποιηθεί 
προς όλες τις Υ.∆.Ε.  

Στις δαπάνες προµηθειών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και  Οι σχετικές συµβάσεις 
συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπ. Ανάπτυξης ή ανατίθενται από αυτό σε 
άλλους φορείς παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 1% ή 4% ή 8%, σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 του ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/94) και επιβάλλονται οι εξής κρατήσεις:  

•  Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3% (αρθρ. 22 π.δ. 422/81)  

•  Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%ο (Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου  
Εµπορίου)  

•  Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25%  

•  Υπέρ ∆ηµοσίου 0,10% για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γεν.  
∆/νσης Κρατικών Προµηθειών.  

Επί του ποσού των κρατήσεων (1-4) επιβάλλεται, τέλος, χαρτοσήµου 2%, καθώς και 
κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήµου (χαρτ. + ΟΓΑ =2,4%) σύµφωνα 
µε το ν. 1884/90.  

Για προµήθειες που γίνονται είτε από το Εξωτερικό χωρίς διαγωνισµό, είτε σε βάρος 
των πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, επιβάλλεται µόνο η 
κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου (0,10%) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γεν. 
∆/νσης Κρατικών Προµηθειών.  

Για τις προµήθειες που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Εµπορίου των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων ή που έχουν ανατεθεί από αυτές στους ενδιαφερόµενους φορείς, 
επιβάλλεται επί του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς Φ.Π.Α., κράτηση 0,25% υπέρ 
∆ηµοσίου και 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής µονίµων Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εµπορίου.  

Οι παραπάνω κρατήσεις παρακρατούνται κατά την πληρωµή και αποδίδονται στο 
∆ηµόσιο ή τα δικαιούχα ταµεία.  

Για προµήθειες που εξαιρούνται ή δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή δεν υπάγονται σε ειδικές διατάξεις και εκτελούνται απ' ευθείας από τους 
φορείς παρακρατείται φόρος Εισοδήµατος 1% ή 4% ή 8% (άρθρο 24 του ν.2198/94 
ΦΕΚ 43/94) και επιβάλλεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%. Επί του ποσού αυτής της 
κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου & ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%.  



 

 

 Σχετική είναι η πράξη 42/1998 του IV Τµήµατος του Ε.Σ. που κοινοποιήθηκε σε όλες 
τις Υ.∆.Ε.  

6.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

6.1 Γενικά - Έννοια ∆ηµ. Έργων  

Τα ∆ηµόσια έργα κατά κανόνα, είναι έργα υποδοµής της Χώρας και µε την εκτέλεση 
τους επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής, γιατί καλύπτουν βασικές ανάγκες 
του κοινωνικού συνόλου και συµβάλλουν στην αύξηση του εθνικού προϊόντος  

Οι δαπάνες εκτέλεσης των δηµοσίων έργων καλύπτονται κατά το µεγαλύτερο 
ποσοστό από τον Προϋπ/σµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εισρέουν και πόροι 
του Ταµείου Συνοχής.  

Από τεχνική άποψη, δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του 
δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος, ή 
τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων.  

Τα έργα συντήρησης και επισκευής εθνικού δικτύου γενικώς είναι δηµόσια έργα 
σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ε.Σ. και συνεπώς πρέπει να τηρούνται κατά την 
εκτέλεση τους οι διατάξεις του Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα.  

Ως έργο νοείται επίσης κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή ή 
συντήρηση και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε 
σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση επί του 
εδάφους.  

Με τις διατάξεις του Π.∆. 23/93 που προσαρµόζει το εθνικό µας δίκαιο στα πλαίσια 
των οδηγιών (71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665) της Ε.Ε. και εφαρµόζεται 
για έργα Π/Υ άνω των 5.000.000 ΕCU η έννοια του έργου ορίζεται µε αυστηρό 
πλαίσιο και ως έργο νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή 
εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µία 
οικονοµική ή τεχνική λειτουργία.  

Σε όλα τα έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται από φορείς του ∆ηµόσιου 
Τοµέα εφαρµόζονται για τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης τους, οι διατάξεις 
του ν. 1418/1984, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε µεταγενέστερους νόµους.  

Παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις του ∆ηµόσιου 
Λογιστικού και των προµηθειών επιτρέπεται, µετά από γνώµη του Συµβουλίου των 
∆ηµοσίων Έργων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε, Εθν. Οικονοµίας και 
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, για έργα από πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

6.2 Σύναψη Σύµβασης Σύνταξης Μελετών  

Η εκτέλεση των δηµοσίων έργων περιλαµβάνει τη µελέτη και την κατασκευή τους.  



 

 

 Μελέτη είναι κάθε επιστηµονική και τεχνική εργασία και έρευνα που αποβλέπει στην 
κατασκευή τεχνικού έργου ή στον σχεδιασµό και την απεικόνιση προγραµµάτων και 
µεθόδων ανάπτυξης, του ευρύτερου χώρου για την κατασκευή τεχνικών έργων.  

Πριν, από την ανάθεση οποιασδήποτε µελέτης ο εργοδότης οφείλει, να προβεί σε 
δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Γραφεία Μελετών για την 
εκπόνηση µελέτης η οποία πρέπει να υποβληθεί µέσα σε προθεσµία 20 το πολύ 
ηµερών από την δηµοσίευση περίληψης της πρόσκλησης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος.  

Οι διαδικασίες και οι τρόποι ανάθεσης µελετών προβλέπονται µε το ν. 716/77. Μετά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επιλογή του µελετητή υπογράφεται η 
σχετική σύµβαση µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου µελετητή.  

Σηµειώνεται ότι στην έννοια της σύµβασης περιλαµβάνονται και τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν. Η σύµβαση πρέπει να περιέχει απαραίτητα:  

•  Την αµοιβή και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του µελετητή.  

•  Τον τρόπο πληρωµής, τις ποινικές ρήτρες, τις απαραίτητες εγγυήσεις διασφάλισης 
των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.  

•  Την επίλυση διαφωνιών και τη δυνατότητα εκχώρησης της µελέτης.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκπόνηση των 
µελετών, καθώς και οι αµοιβές των µελετητών, καθορίζονται µε το π.δ. 696/74, όπως 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 515/89.  

Οι αµοιβές αυτές αποτελούν τα υποχρεωτικά κατώτατα όρια αποζηµίωσης για την 
εκπόνηση των µελετών. Για µελέτες για τις οποίες δεν προβλέπονται αµοιβές, η 
αµοιβή καθορίζεται κατ' αποκοπή από τον εργοδότη και αναφέρεται υποχρεωτικά (ν. 
716/77 άρθρο 11, παρ. 8) στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

Μελέτη έργων ιδιαίτερης σηµασίας, έργων επαναλαµβανόµενων τύπων ή όπου αυτό 
υπαγορεύεται από την φύση των έργων ή επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία 
δύναται, κατά την κρίση του εργοδότη, να ανατίθεται µετά από διαγωνισµό ιδεών ή 
προσχεδίων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν στους 
διαγωνισµούς για τους αρχιτέκτονες. Η λύση που θα βραβευθεί εξαγοράζεται 
σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού, 
ανατίθενται δε στον βραβευθέντα, η εκπόνηση και των επόµενων σταδίων της 
µελέτης, εφόσον η έναρξη εκπόνησης τους πραγµατοποιηθεί µέσα σε µία πενταετία 
από τη βράβευση και ο µελετητής έχει τα απαιτούµενα από το νόµο προσόντα.  

Η τροποποίηση της µελέτης µετά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του 
έργου, γίνεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
συµβουλίου κατασκευών. Κατά της απόφασης για τροποποίηση της µελέτης, µπορεί 
ο µελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας, η οποία βέβαια δεν αναστέλλει την 
εφαρµογή της.  



 

 

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε 
περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η κατατεθείσα 
εγγύηση.  

Για τη σύνταξη µελετών σχετικά µε την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, γενικά όταν 
αυτά ανατίθενται σε ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το ν. 
2229/94, τα εκτελεστικά Π.∆/τα 609/85 και 263/87 και µε το άρθρο 8 του ΓΚ∆. 99/92  

Ειδικότερα για τη σύναψη συµβάσεων µελετών για εκτέλεση δασοτεχνικών έργων 
προηγούνται οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να 
αναφέρονται και στους δύο τρόπους εκπόνησης µελετών, µε αυτεπιστασία και µε 
ανάθεση. Στην περίπτωση της εκπόνησης της µελέτης µε ανάθεση πρέπει πρώτα να 
υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση για την αµοιβή των µελετητών και τότε η ανάθεση 
γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 716/77 και τα σχετικά Π.∆. 
ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης του έργου για την αµοιβή του µελετητή. 
Η ανάθεση γίνεται σε επιστήµονες που έχουν τα τυπικά και ειδικά προσόντα και είναι 
γραµµένοι στο Μητρώο Μελετητών και στη συγκεκριµένη κατηγορία µελετητών.  

Με τον προαναφερόµενο νόµο καθορίζονται επίσης οι όροι και η διαδικασία της 
ανάθεσης µελετών σε ιδιώτες µελετητές και ιδιωτικά γραφεία για την εκπόνηση 
µελετών για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. και λοιπών Οργανισµών, 
όταν οι -µελέτες δεν εκπονούνται απ' ευθείας (Α.Π. 1522/85) µε το δικό τους 
προσωπικό. Ο νόµος αυτός δεν διέπει όλες τις µελέτες που εκπονούνται για 
λογαριασµό του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. κ.λπ σύµφωνα µε τη δικαστική 
νοµολογία (Π.Πρωτ.Αθηνών 11022/84), αλλά αποκλειστικά και µόνο αυτές που 
συνδέονται µε τεχνικά έργα.  

Στην περίπτωση που η εκτέλεση συµπληρωµατικής µελέτης δεν ανατεθεί απ' ευθείας 
από τον εργοδότη στον ανάδοχο της κύριας µελέτης, είτε γιατί αυτός δεν έχει τα 
απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση της συµπληρωµατικής είτε για άλλο λόγο, 
αλλά ανατεθεί σε γραφείο µελετών, το γραφείο αυτό, όπως έχει κριθεί από το Ε.Σ. 
(απόφ. 150/84) επιλέγεται κατά τη διαδικασία του αρθρ. 11 του Ν. 716/77 και όχι µε 
απ' ευθείας ανάθεση.  

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που έχει τεθεί στη σύµβαση για τον έλεγχο και 
την έγκριση της µελέτης, η αναπροσαρµογή της αµοιβής του µελετητή σύµφωνα µε 
τη Γνωµ. 85/88 του Ν.Σ.Κ. θα πρέπει να γίνει µε βάση τις µεταβολές των τιµών 
µονάδος κατά το χρόνο λήξης, της προθεσµίας.  

Σε περίπτωση υπερηµερίας του εργοδότη ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή 
νόµιµων υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος έχει δικαίωµα αποζηµίωσης µόνο για τις 
θετικές ζηµίες που προέκυψαν για το χρονικό διάστηµα µετά την όχληση του 
εργοδότη από τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος εξάλλου δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύµβασης, εάν χωρίς δική 
του υπαιτιότητα καθυστερήσει, πέραν του χρόνου που ορίζεται από το νόµο, η 
εκπόνηση της µελέτης. Επίσης ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της 
σύµβασης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών εκπόνησης της µελέτης, µετά από 



 

 

 διαταγή ή πταίσµα του εργοδότη, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του τριµήνου. Η 
διακοπή αρχίζει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της διαταγής ή στην περίπτωση 
που οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη από την ηµέρα επίδοσης σ' αυτόν από τον 
ανάδοχο ειδικής δήλωσης για διακοπή των εργασιών.  

Η προβλεπόµενη από το άρθρο 104 παρ. 1 του Π.∆. 696/74 κράτηση 10% από την 
αµοιβή κάθε σταδίου µελέτης εφαρµόζεται και επί των συµβάσεων που 
καταρτίζονται µε το νόµο 716/77 και µάλιστα για όλες τις µελέτες των δηµοσίων 
έργων, ανεξάρτητα αν χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό προϋπ/σµό ή από τον 
προϋπ/σµό δηµοσίων επενδύσεων. Τυχόν συνοµολογούµενος στην σύµβαση 
αντίθετος όρος είναι άκυρος ως αντικείµενος στο νόµο. (Γνωµ. Ν.Υ.∆. 768/84).  

6.3 Βασικές ∆ιατάξεις Συµβάσεων Μελετών - Εργων  

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2286/95 ορίζεται ότι θεωρούνται προµήθειες του 
δηµόσιου τοµέα και οι συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης, 
συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται µε την προµήθεια 
αγαθών, εφόσον όµως η αξία των αγαθών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών, 
Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές συµβάσεις συνάπτονται µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για την προµήθεια αγαθών. Με την οδηγία 92/50 της Ε.Ε., η ανάθεση 
µελετών εντάσσεται στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Συνοπτικά, υπενθυµίζονται 
οι βασικές διατάξεις που ισχύουν για τις συµβάσεις ανάθεσης- σύνταξης µελετών 
επειδή αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία συµβάσεων, όταν συνάπτονται αυτοτελώς 
γι αυτές τις περιπτώσεις, όπως:  

•  Το Ν.∆. 2386/53 άρθρο 11, παρ. 2 όπως ισχύει µετά το Β.∆. 120/60 (ΦΕΚ 120/Α').  

•  Το Π.∆. 696/74 (ΦΕΚ 301/74 τ.Α') «Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν 
µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λ.π. συγκοινωνιακών, υδραυλικών και κτιριακών 
έργων, ως και τοπογραφικών, κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών και 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών».  

•  Ον. 716/77 (ΦΕΚ 295/5-10-77 τ.Α') «περί µητρώου µελετητών και αναθέσεως και 
εκπονήσεως µελετών».  

•  Το Π.∆. 798/78 (ΦΕΚ 85/78 τ.Α') «περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης 
αµοιβής µελετών κατά τάξη πτυχίου».  

•  Το Π.∆. 849/78 (ΦΕΚ 232/78 τ.Α') «περί παροχή κινήτρων δια την ενίσχυσιν της 
Περιφερειακής και Οικονοµικής αναπτύξεως της Χώρας».  

•  Το Π.∆. 917/78 (ΦΕΚ 223/78 τ.Α') «περί των ενστάσεων και αιτήσεως θεραπείας 
των αναφεροµένων εις θέµατα ρυθµιζόµενα υπό των άρθρων 3 και 10 του ν. 716/77»  

•  Το Π.∆. 194/79 (ΦΕΚ 53/74 τ.Α') «περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόµενα 
του ν. 716/77».  

•  Το Π.∆. 515/89 (ΦΕΚ 219/5-10-89 τ.Α') «Τροποποίηση, συµπλήρωση και 
κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.∆. 696/74».  



 

 

 •  Το Π.∆. 566/89 (ΦΕΚ 239 τ.Α') «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 194/79».  

•  Κ.Υ.Α. Οικ/κών & ∆ηµ. Εργων Α32/03/267/1974 (ΦΕΚ 1155/74 τ.Β').  

•  Κ.Υ.Α. Οικ/κών & ∆ηµ. Εργων ∆179/01/120/Φ.48/1988 (ΦΕΚ 761/88 
τ.Β').Εγκύκλιος 40/27-8-93 του Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε για προσωρινή εφαρµογή της οδηγίας 
92/50 ΕΟΚ κατά τις αναθέσεις µελετών του Ν. 716/77.  

6.4 Απαιτούµενα δικαιολογητικά  

6.4.1 Για την πληρωµή του 1ου Λογαριασµού:  

•  1η πιστοποίηση και 1η εντολή πληρωµής  

•  Επικυρωµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

•  Επικυρωµένο αντίγραφο συγκρότησης επιτροπής επιλογής µελετητών  

•  Πρακτικό επιλογής µελετητών  

•  Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για ανάθεση εκπόνησης της µελέτης  

•  Τιµολόγια και αποδείξεις πληρωµής δηµοσιεύσεων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
σε εφηµερίδες.  

•  Φύλλα εφηµερίδων που δηµοσιεύτηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος  

•  Σύµβαση επικυρωµένη και χαρτοσηµασµένη  

•  Συγγραφή υποχρεώσεων  

•  Πρωτόκολλο εγκατάστασης του µελετητή  

•  Απόφαση ορισµού επιβλέποντος µηχανικού  

•  Απόφαση εγκρίσεως συµβατικού προυπ/σµού (όπου αυτή απαιτείται)  

•  Αντίγραφα εγγυητικών επιστολών: α)καλής εκτέλεσης της σύµβασης &  

β)σε περίπτωση προκαταβολής ισόποσης εγγύησης µε την προκαταβολή στην οποία 
θα περιλαµβάνονται και οι νόµιµοι τόκοι  

•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1598/86 αρθρ. 8 για το αν έχει την ιδιότητα ή όχι του 
δηµόσιου υπάλληλου ή υπάλληλου Ν.Π.∆.∆.  

•  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας Ι.Κ.Α.  

•  Φορολογική ενηµερότητα  

•  ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεως φόρου κ.λπ  



 

 

 •  Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών συνοδευόµενο µε σχετική εξοφλητική απόδειξη  

•  Βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης  

•  Πινάκιο αµοιβής του µελετητή  

6.4.2 Για την πληρωµή του δεύτερου και λοιπών λογαριασµών:  

1. Τα µε αριθ. 15-19 αναφερόµενα δικ/κά στον 1ο λογαριασµό  

6.4.3 Για την πληρωµή του τελικού λογαριασµού  

1 Έγκριση προµελέτης (όπου απαιτείται)  

•  Έγκριση οριστικής µελέτης (εφόσον ολοκληρώθηκε η µελέτη)  

•  Έγκριση µελέτης εφαρµογής  

•  Προϋπ/σµός µελέτης  

•  Συνοπτική επιµέτρηση  

•  Τελικός προϋπ/σµός µελέτης 

•  Πρωτόκολλο προσωρινής και εφόσον έχει ολοκληρωθεί και οριστικής παραλαβής  

•  Απόφαση που εγκρίνει το παραπάνω πρωτόκολλο  

6.5 Φόρος εισοδήµατος - Κρατήσεις:  

Στις δαπάνες για αµοιβές ανάθεσης µελετητών επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2238/94.  

Ειδικότερα επί αµοιβών µηχανικών και αρχιτεκτόνων προκαταβάλλεται φόρος 
εισοδήµατος που ανέρχεται:  

•  Σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για εκπόνηση µελετών και σχεδίων για κάθε 
είδους έργα: λιµενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, σιδηροδρόµων, καθώς και για 
τοπογραφικές εργασίες.  

•  Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που 
αφορούν οποιαδήποτε άλλα έργα πλην των ανωτέρω αναφερόµενων, καθώς και για 
την επίβλεψη οποιουδήποτε έργου,  

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί της νοµίµου αµοιβής του µελετητή και 
προκειµένου για αµοιβή σχεδίου ή µελέτης ή, εκτέλεσης έργου του δηµοσίου, ν.π.δ.δ. 
και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, στην συµβατική αµοιβή (άρθρο 52 του 
ν. 2238/94) και πρέπει να καταβάλλεται από τον υπόχρεο πριν από τη θεώρηση των 
υποβληθέντων σχεδίων ή µελετών ή πριν από τη χορήγηση της σχετικής άδειας.  



 

 

 Στις αµοιβές των µελετητών επιβάλλονται οι εξής κρατήσεις:  

1  Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. τρία τοις εκατό (3%) σύµφωνα µε το άρθρο 22, παρ. α, β του π.δ. 
422/1981.  

2  Υπέρ Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε) 
δύο τοις εκατό (2%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδαφ. ε του Α.Ν. 
2326/1940, όπως συµπληρώθηκε µε το αρθρ. 10 του Ν. 915/1979.  

3. Υπέρ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) δύο τοις εκατόγ (2%)] σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου µόνου του Ν.Σ. 2726/1953 και των άρθρων 1 
& 2 του Π.∆. 242/84. Στην κράτηση αυτή δεν υπόκεινται οι αµοιβές των αλλοδαπών 
µελετητών.  

4.  Υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ένα τοις εκατό (1%), σύµφωνα µε 
την παρ. 1 του άρθρου µόνου του Ν. 546/1943.  

Οι παραπάνω κρατήσεις (1-4) υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου 2% και επί αυτού 
κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20% ήτοι σε συνολική κράτηση 2,4%.  

5.Χαρτόσηµο 2ο /οο (άρθρο 23 παρ.1β του κώδικα χαρτ.) το οποίο καλύπτει την εκ 
µέρους τους υποχρέωση χαρτοσήµανσης των σχεδίων και λοιπών εγγράφων που 
συνοδεύουν τη µελέτη.  

Με την Κ.Υ.Α. µε αριθ. 43115/1952 που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.∆. 
2957/1954 προβλέπεται ότι οι αµοιβές µελετητών που βαρύνουν το Π.∆.Ε. 
απαλλάσσονται παντός φόρου ή τέλους ή άλλης κρατήσεως. (υπέρ τρίτων ), 
δικαιώµατος ή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, ως και υπέρ παντός τρίτου, εξαιρέσει 
των τελών χαρτοσήµου (2%ο) και του φόρου εισοδήµατος που προκαταβάλλεται 
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Επίσης γίνεται κράτηση 2% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε η οποία 
έχει χαρακτηρισθεί ως πόρος του Ταµείου, 1% υπέρ ΕΜΠ και 2% υπέρ ΤΕΕ µετά του 
αναλογούντος χαρτοσήµου ήτοι 2,4%.  

Ειδικότερα το χαρτόσηµο δύο τοις χιλίοις (2%ο) που επιβάλλεται στην αµοιβή των 
µελετητών προβλέπεται από τις διατάξεις του τίτλου Β παρ. 1 β του άρθρου 23 του 
Κώδικα περί χαρτοσήµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 
1473/84.  

Θα πρέπει ασφαλώς να ελέγχεται µε προσοχή, όχι µόνον αν οι κρατήσεις είναι αυτές 
που ορίζονται από το νόµο, αλλά και αν έχουν καταβληθεί µε νόµιµα παραστατικά 1 
στοιχεία, κατά την ηµεροµηνία που εκδίδει ο υπόλογος την επιταγή, καθώς και αν 
υπάρχει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα του αναδόχου κατά την 
ηµεροµηνία αυτή, στις περιπτώσεις που οι πληρωµές γίνονται από υπόλογο.  

7.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

7.1 Γενικά  

Τα ∆ηµόσια έργα κατασκευάζονται από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και από το φορέα κατασκευής του έργου, µε αυτεπιστασία, µέσω κατάλληλης 



 

 

 τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικού που υπάρχει ή προσλαµβάνεται, κατά 
περίπτωση και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου. Ειδικότερα αναφέρεται η 
πρόσφατη ρύθµιση (αρθρ. 16 παρ. 6 του ν. 2308/95) µε την οποία παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσληψης ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού µε Κ.Υ.Α. των 
Υπουργών Εθν. Οικονοµίας, ΠΕΧΩ∆Ε, και του αρµόδιου, κατά περίπτωση 
Υπουργού, για κάθε έργο εθνικού ή διανοµαρχιακού επιπέδου που περιλαµβάνεται σε 
κοινοτικό πρόγραµµα και εκτελείται από το δηµόσιο ή φορείς του δηµόσιου Τοµέα, 
µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/94.  

Οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των δηµ. έργων και οι τρόποι 
επιλογής των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι:  

•  Η ανοικτή δηµοπρασία στην οποία λαµβάνουν µέρος και υποβάλλουν προσφορές 
όλοι όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα πού προβλέπονται στη διακήρυξη της 
δηµοπρασίας. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία.  

•  Η δηµοπρασία µε προεπιλογή. Κατ' αρχή εκδηλώνουν ενδιαφέρον συµµετοχής 
όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγράφονται στη διακήρυξη 
και ακολουθεί προεπιλογή και πρόσκληση για συµµετοχή στην κυρίως δηµοπρασία 
και επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. Αυτή η διαδικασία 
ακολουθείται κυρίως για έργα µεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευµένα.  

• Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός, µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

Ο τρόπος αυτός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 
που συντρέχουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 83 του ν. 2362/95, καθώς και σε ειδικές 
περιπτώσεις θεοµηνιών, σοβαρού επικείµενου κινδύνου, µοναδικότητας του 
κατασκευαστού κ.α.  

Η ανάθεση της κατασκευής γίνεται µε βάση τη σχετική µελέτη, η δε διακήρυξη για τη 
δηµοπράτηση καθορίζει το σύστηµα υποβολής των προσφορών.  

Οι δηµοπρατήσεις διεξάγονται σε δύο στάδια. Το πρώτο περιλαµβάνει την κατάθεση 
των προσφορών στην επιτροπή διαγωνισµού και το δεύτερο την εξέταση των 
προσφορών από την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση.  

Με τη δηµοπρασία επιδιώκεται η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια 
και οικονοµική κατασκευή του έργου.  

Τα αποτελέσµατα της δηµοπρασίας εγκρίνονται από τον αρµόδιο Υπουργό, µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Εάν δεν εγκριθεί 
το αποτέλεσµα, δεν προκύπτει δικαίωµα αποζηµίωσης από όσους είχαν συµµετάσχει, 
εκτός αν προέβλεπε διαφορετικά η διακήρυξη.  

7.2 Σύναψη Σύµβασης Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων  

Η σύµβαση είναι γραπτή συµφωνία µεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής 
του έργου και του αναδόχου. Η ανάθεση της κατασκευής του έργου γίνεται µε βάση 
τους όρους της διακήρυξης, τη σχετική µελέτη και τα τεύχη και σχέδια που τη 



 

 

 συνοδεύουν, τα οποία θεωρείται ότι αποδέχεται ο ανάδοχος µε την προσφορά του. 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης όµως επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την 
απαραίτητη συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης µε τα δεδοµένα 
του εδάφους. Υπογράφεται από τον προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αν 
δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση και αναφέρει τον κύριο του έργου, 
για λογαριασµό του οποίου συνάπτεται και δεν µπορεί να περιέχει αντίθετα στοιχεία 
από τη διακήρυξη και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.  

Για την ανάληψη κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγυήσεων. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του έργου. Η αρχική 
εγγύηση συµπληρώνεται µε παρακράτηση από τις τµηµατικές πληρωµές προς τον 
ανάδοχο.  

Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών, µπορεί κατά την υπογραφή της σύµβασης να 
ζητηθούν πρόσθετες εγγυήσεις, όµως δεν µπορεί να υπερβούν το 10% του 
προϋπολογισµού του έργου. 

Θα πρέπει να ελέγχεται επίσης αν η σύµβαση είναι σύµφωνη µε την έκπτωση που 
έχει προσφέρει ο ανάδοχος και ιδιαίτερα αν τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση που 
αναφέρονται στη σύµβαση είναι µειωµένα κατά την τεκµαρτή έκπτωση που έχει 
προσφέρει ο µειοδότης. Επισηµαίνεται ότι τα απρόβλεπτα δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το 15% των συµβατικών εργασιών για έργα µέχρι 5.000.000 ECU και το 
9% για έργα µεγαλύτερα του ποσού αυτού.  

Ο µη υπολογισµός των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, σύµφωνα µε την 
έκπτωση, έχει σαν αποτέλεσµα πολλές φορές να υπογράφονται συµβάσεις, κατά 
αρκετές δεκάδες εκατοµµυρίων µεγαλύτερες των νοµίµων και αυτό έχει έµµεσα σαν 
συνέπεια τη χορήγηση προκαταβολής στους εργολάβους πολύ µεγαλύτερης από τη 
νόµιµη. Η Υ.∆.Ε. στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για παράδειγµα διαπίστωσε, κατά τον έλεγχο 1ου 
λογαριασµού, χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο µέχρι και ποσού δραχ. 
50.000.000 µεγαλύτερη της δικαιούµενης.  

Σε µια τέτοια περίπτωση το ποσό επιστρέφεται άµεσα στο έργο προσαυξηµένο µε 
τόκους 2% το µήνα.  

Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωση του στο 
σύνολο και κατά τµήµατα. Ο ανάδοχος µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών, από την 
υπογραφή της σύµβασης υποβάλλει χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή του έργου, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση, το οποίο πρέπει να εγκριθεί εντός 1Οηµέρου από την 
αρµόδια Υπηρεσία. Η έναρξη των εργασιών δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 
30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των προθεσµιών αυτών µε 
υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές 
κυρώσεις, και αποτελεί λόγο έκπτωσης του, ενώ η ευθύνη των αρµοδίων οργάνων 
του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.  

Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνο µε έγκριση της προϊσταµένης αρχής του 
έργου, ύστερα από αίτηση του αναδόχου και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του. Μπορεί όµως να χορηγηθεί και χωρίς 
αίτηση του µε ορισµένες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επί πλέον χρονικό 



 

 

 διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου και πάντως όχι 
µικρότερο των τριών µηνών.  

Η παράταση εγκρίνεται είτε «µε αναθεώρηση» όταν; η καθυστέρηση του συνόλου 
των εργασιών του έργου ή τµήµατος αυτού, κατά περίπτωση, δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, είτε «χωρίς αναθεώρηση» όταν η παράταση 
κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Με τη σύµβαση ορίζονται και ποινικές ρήτρες για την υπαίτια από µέρους του 
αναδόχου υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας κατασκευής του έργου. Η κατάπτωση 
των ποινικών ρητρών γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου.  

Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών εξ αιτίας µη έγκαιρης έγκρισης του Συγκριτικού 
Πίνακα (Σ.Π.) που τις περιλαµβάνει έχει ως συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση 
παράτασης της προθεσµίας (συνολικής ή τµηµατικής) µε αναθεώρηση. (∆/κό Εφ. 
Αθηνών 566/90).  

Στις συµβάσεις κατασκευής ∆ηµοσίων Εργων εφαρµόζονται κατά κανόνα οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθµιση µε τις ειδικές 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.  

Από τις διατάξεις των άρθρων 173, 177 και 200 του Α.Κ. όπως ερµηνεύονται µε τη 
νοµολογία των ∆ικαστηρίων (Εφ.Αθηνών 7739/79, Εφ.Κρήτης 401/86, Εφ.Θεσ. 
1224/85) προκύπτει ότι, εάν εµφιλοχωρήσει σφάλµα κατά τη σύνταξη του εγγράφου 
της σύµβασης που καταρτίστηκε ύστερα από δηµοπρασία και αναγραφούν όροι 
διαφορετικοί εκείνων για τους οποίους έγινε η κατακύρωση, θα ισχύσουν οι 
τελευταίοι γιατί αυτοί είναι «οι υπό των συµβληθέντων βουληθέντες» µε βάση τους 
οποίους ολοκληρώθηκε η σύµβαση. Αντίθετα είναι άκυρη η σύµβαση κατά τα σηµεία 
που δεν συµφωνεί µε τους όρους της διακήρυξης.  

Επισηµαίνεται ότι όλα τα σχετικά νοµοθετήµατα για την εκτέλεση ∆ηµοσίων έργων 
(ν.δ. 1266/72, ν.1418/84, ν.2229/94 κ.λπ) περιλαµβάνουν τη ρήτρα ότι για την 
εκτέλεση των συµβάσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Εργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
που ίσχυαν κατά το χρόνο της δηµοσίευσης της διακήρυξης του έργου. Η ρήτρα αυτή 
είναι σύµφωνη µε τη γενική αρχή της τήρησης των συµφωνηθέντων που ισχύει 
γενικώς για όλες τις συµβάσεις και συνάδει µε την αρχή της καλής πίστης και τα 
συναλλακτικά ήθη.  

Η πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος στον ανάδοχο γίνεται τµηµατικά µε 
βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν 
εργασίες πέραν από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα ο κύριος του έργου έχει 
το δικαίωµα να αναβάλλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει 
µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Αυτό όµως δεν εφαρµόζεται εάν στη 
σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή στον ανάδοχο για τη συντοµότερη 
περάτωση του έργου.  

Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη προκαταβολή, χορηγείται στον ανάδοχο µέχρι 
ποσοστό 15% του ολικού ποσού της σύµβασης. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο 
ανάδοχος µε τόκο, ο οποίος καθορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. 



 

 

 Σήµερα ισχύει η Π.Υ.Σ. 248/3-7-95 µε την οποία επανακαθορίστηκε το επιτόκιο των 
προκαταβολών αυτών σε ποσοστό ίσο µε το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων 
γραµµατίων του. ∆ηµοσίου, δωδεκάµηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες.  

Η προκαταβολή καλύπτεται µε εγγυητική επιστολή και η απόσβεση της γίνεται 
τµηµατικά. Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής, γίνεται µετά την εγκατάσταση 
εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου.  

Στις περιπτώσεις που χορηγείται προκαταβολή, θα πρέπει να κατατίθεται σε 
δεσµευµένο λογ/σµό και να εκταµιεύεται, όταν πρόκειται για εγκατάσταση 
εργοταξίου, µόνο ύστερα από έγκριση της ∆/σας Υπηρεσίας, ενώ όταν πρόκειται για, 
αγορά µηχανηµάτων ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτιµολόγια αγοράς τους 
που θα επισυνάπτονται στα δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού εντ/τος.  

Οι αναλογούντες τόκοι προκαταβολής παρακρατούνται και αφαιρούνται από το 
δικαιούµενο ποσό του αναδόχου, θα πρέπει όµως να εµφανίζονται στο τιµολόγιο που 
εκδίδει.  

7.3 Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων - Αυξοµείωση Εργασιών  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης και τις σχετικές διατάξεις, αλλά, και τις έγγραφες εντολές του φορέα 
κατασκευής του έργου. Όταν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται 
κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

∆εν είναι επιτρεπτή χωρίς έγκριση του Φορέα κατασκευής η υποκατάσταση του 
αρχικού αναδόχου από άλλον σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου ενός δηµοσίου έργου, αλλά 
µόνο στο σύνολο ή αυτοτελές (ανεξάρτητο) τµήµα του έργου. (Γνωµ.Ν.Σ.Κ. 509/87). 
Αν διαπιστωθεί άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική 
επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον 
ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµ. Εργων  

Η αλλαγή και µόνο της επωνυµίας εταιρείας που έχει αναλάβει την εκτέλεση 
δηµοσίου έργου δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της που 
προκύπτουν από την σχετική σύµβαση και τις διατάξεις περί εκτελέσεων δηµοσίων 
έργων (Γνωµ. Ν.Υ.∆. 902/86).  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2372/96 προβλέπεται ότι αν 
προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν 
αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όµως δεν περιλαµβάνονται στην αρχική 
σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν, λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της 
παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.∆. 23/93, συνάπτεται συµπληρωµατική σύµβαση (Σ.Σ.), 
κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τον ανάδοχο του έργου. Προκειµένου να υπογραφεί η 
σύµβαση ανάθεσης των συµπληρωµατικών εργασιών, απαιτείται γνώµη του οικείου 
τεχνικού συµβουλίου. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να 
υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής σύµβασης, µέσα 
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή συντάξεως τυχόν µελετών για τις 



 

 

 συµπληρωµατικές εργασίες του έργου. Η Σ.Σ. δεν έχει αυτοτέλεια έναντι της αρχικής, 
αλλά ως παρεπόµενη πρέπει να εγκριθεί και να καταρτισθεί εντός της προθεσµίας 
που έχει οριστεί για την περαίωση του αρχικού έργου, η οποία και θα πρέπει να 
παρατείνεται µε τις νόµιµες διαδικασίες, όπου αυτό επιβάλλεται, ώστε οι 
συµπληρωµατικές εργασίες να παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής 
σύµβασης.  

Με τις διατάξεις του Π.∆. 402/96, καθορίζεται ότι για την πραγµατοποίηση των 
απρόβλεπτων δαπανών κάθε σύµβασης, συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
εργασιών που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 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.  

Νέες εργασίες, κατά τη ∆ικαστική νοµολογία (Εφ. Αθηνών 9023/85, Εφ. Θεσ/νίκης 
336/87) για τις οποίες ανακύπτει ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδος, είναι εκείνες 
που δεν προβλέπονται από τη σύµβαση και το τιµολόγιο, καθώς και αυτές που 
προβλέπονται, αλλά από ανάγκη για την τεχνική αρτιότητα, του έργου εκτελούνται µε 
διαφορετικό τρόπο από τον συµβατικό τρόπο κατασκευής.  

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες της εργολαβίας µπορεί να µειωθούν χωρίς 
αποζηµίωση του αναδόχου σε ύψος που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/4 του 
συνολικού συµβατικού ποσού. Σε περίπτωση µεγαλύτερης µείωσης εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 του ν. 1418/94. Όλα τα όρια ή ποσοστά 
αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν 
περιλαµβάνονται σ' αυτά η αναθεώρηση τιµών ή µεταγενέστερη τροποποίηση τους ή 
οποιαδήποτε αποζηµίωση.  

7.4 Αναθεώρηση Τιµών - ∆ιάλυση Σύµβασης  

Οι συµβατικές τιµές, κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου, αναθεωρούνται κατά 
ηµερολογιακό εξάµηνο, µε βάση τις τιµές που διαπιστώνονται κατά την αρχή της 
περιόδου αυτής ενιαία για όλη τη χώρα. Σ' όλη τη διάρκεια της κάθε µιας 
αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.  

Κατά τη ∆ικαστηριακή νοµολογία (Εφ.Θεσ. 617/83, Α.Π. 274/71, Εφ. Θεσ. 100/88 
κ.λπ) οι διατάξεις για την αναθεώρηση τιµών είναι δηµόσιας τάξης γιατί θεσπίστηκαν 
µε σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση ∆.Εργων που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. 
Κατά συνέπεια ακόµα και αν συµφωνήθηκε να µην εφαρµοστεί η αναθεώρηση η 
,συµφωνία δεν είναι έγκυρη και ο ανάδοχος δικαιούται τη νόµιµη αναθεώρηση.  

Με την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 1418/84, ορίζεται όµως ότι πέρα από την 
προβλεπόµενη αναθεώρηση από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποκλείεται η 
αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων ∆. 
Εργων µε εφαρµογή των διατάξεων 288 ή 388 του Α. Κώδικα, εξαιτίας της 



 

 

 αυξοµείωσης των τιµών. Με τη διάταξη αυτή αφαιρείται από τα δικαστήρια η 
ευχέρεια που παρείχετο να αναπροσαρµόζουν το εργολαβικό αντάλλαγµα µε βάση τις 
αρχές της καλής πίστης. Παρά ταύτα γίνεται δεκτό ότι µπορεί να επεµβαίνουν 
διορθωτικά τα ∆ικαστήρια µε βάση άλλα άρθρα του Α.Κ. (200 και 281) και 
επικαλούµενα τον χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου του άρθρου 288 του Α.Κ. να 
κρίνουν ότι βάσει αυτής της αρχής δεν µπορεί να αποκλειστεί η µη εφαρµογή του, 
ούτε µε παραίτηση του ενός των συµβαλλοµένων, ούτε-µε συµφωνία και των δύο 
µερών, µε νοµοθετική ρύθµιση.  

Η οριστική οικονοµική εκκαθάριση ενός δηµοσίου έργου, πρέπει να στηρίζεται στα 
στοιχεία της τελικής επιµέτρησης των εργασιών που παραλήφθηκαν και όχι στα 
στοιχεία του συγκριτικού πίνακα που συντάχθηκε και εγκρίθηκε πριν από την 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τη 690/87 Γνωµ. Ν.Υ.∆.  

Το εργολαβικό όφελος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 609/85 
καθορίζεται σε ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου και 
εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του 
εργοδότη, όπως προµήθειες υλικών, µισθωµάτων µηχανηµάτων, λιπαντικών, µισθών 
και ηµεροµισθίων, λοιπών αποζηµιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεων και υπόκεινται στην έκπτωση της 
δηµοπρασίας.  

Σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης από το Φορέα κατασκευής οφείλεται 
αποζηµίωση στον ανάδοχο µόνον αν έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης 
από τα 3/4 του αρχικού συµβατικού ποσού. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη 
διάλυση της σύµβασης αν :  

•  Καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών πέραν του 3µήνου µε υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής.  

•  Οι εργασίες διακοπούν µετά την έναρξη τους, είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα 
του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, υπό ορισµένες προϋποθέσεις.  

•  Η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, υπερβεί 
την οριακή προθεσµία των 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε 
το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 1418/84).  

7.5 ∆ιατάξεις Συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων  

Σε όλα τα έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται από φορείς του ∆ηµόσιου 
Τοµέα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/84 τ.Α') «∆ηµόσια έργα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε µεταγενέστερους 
νόµους, καθώς και τα Π.∆. και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του 
νόµου αυτού.  

Παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις του ∆ηµόσιου 
Λογιστικού και προµηθειών επιτρέπεται, µετά από γνώµη του Συµβουλίου των 
∆ηµοσίων Έργων µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και Εθν. Οικονοµίας, 
για έργα από πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  



 

 

 Σηµειώνουµε τους Νόµους, τα Π.∆/τα, καθώς και τις Υπουργικές αποφάσεις κατά 
χρονολογική σειρά που είναι:  

•  Ο ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/5-6-92 τ.Α') «Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και 
πολεοδοµικές ρυθµίσεις», σχετικά µε τις αναθεωρήσεις κατά τρίµηνο.  

•  Ο ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138/31-8-94 τ.Α') «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις», κυρίως για υποβολή αιτιολογήσεων, υπολογισµού 
εγγυήσεων (5%)  

. Ο ν.2308/95 (ΦΕΚ 147/18-7-95 τ.Α') «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού 
Κτηµατολογίου».  

•  Ο ν. 2338/95 άρθρο 13ο (ΦΕΚ 202/95), νέες τιµές µε διαπραγµάτευση (µέχρι 5%). 
Ρήτρες για µη επαρκή αιτιολόγηση.  

•  Ο ν. 2372/96 άρθρο τέταρτο (ΦΕΚ 29Α) «Κατάργηση Σ.Π. Νέες Συµβάσεις µέχρι 
50% - Ποσοστό Απρόβλεπτων (µέχρι 9%).  

•  Ο ν. 2576/98 "Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των 
δηµοσίων έργων (ΦΕΚ 25/9-2-98).  

•  Το Π.∆. 472/85 (ΦΕΚ 168/2-10-85 τ.Α') «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ & ΜΕΚ και 
άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε την εφαρµογή των άρθρων 15, 16 & 17 του Ν. 1418/84».  

•  Το Π.∆. 609/85 (ΦΕΚ 223/31-12-85 τ.Α') «Κατασκευή δηµοσίων έργων», για την 
ανάθεση και ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Έργων.  

•  Το Π.∆. 265/91 για προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις οδηγίες 71/304, 
71/277 και 78/69 σχετικά µε τον τρόπο ανάθεσης των έργων.  

•  Το Π.∆. 23/93 (ΦΕΚ 8/93 τ.Α') «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για τα 
∆ηµόσια Εργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669,^39/^40 & 
89/665 της ΕΟΚ».  

•  Το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148/14-9-94 τ.Α') «Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 
του Π.∆. 609/85».  

•  Το Π.∆. 368/94 (ΦΕΚ 201/2-12-94 τ.Α') «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 
472/85 ΦΕΚ (168 Α') και του Π.∆. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α').  

•  Το Π.∆. 402/96 (ΦΕΚ 269/96).  

• Το Π.∆. 210/97 «Συµπλήρωση του Π.∆. 402/96»  

• Το Π.∆. 285/97 «Συµπλήρωση του Π.∆. 402/96»  

7.6 ∆ικαιολογητικά δαπανών - Κρατήσεις  

Α. Για την πληρωµή του πρώτου (1ου) λογαριασµού  



 

 

 •  Απόφαση έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, καθώς και 
καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου  

•  Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής του διαγωνισµού  

•  Προϋπ/σµός του έργου  

•  Τιµολόγιο µε ανάλυση των τιµών  

•  Ειδική - Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

•  ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας  

•  Φύλλα εφηµερίδων που δηµοσιεύτηκε η περίληψη της διακήρυξης και εξοφλητική 
απόδειξη του τιµολογίου.  

•  Πρακτικό δηµοπρασίας  

9. Απόφαση έγκρισης του πρακτικού  

10·. Προσφορές (πρωτότυπες)  

•  Πρωτότυπο συµφωνητικό  

•  Πρωτόκολλο εγκατάστασης του εργολάβου  

•  Αντίγραφο εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου  

•  Αναγγελία στο ΙΚΑ «περί ενάρξεως των εργασιών»  

•  Πρωτότυπο τιµολόγιο  

•  Εξοφλητική απόδειξη  

•  Επιµέτρηση υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου και τον 
εργολάβο και θεωρηµένη από την προϊσταµένη αρχή µε µονογραφή επίσης, κατά 
σελίδα, από όλους που έχουν υπογράψει την επιµέτρηση  

•  Τριπλότυπα γραµµάτια ή αποδείξεις είσπραξης φόρων κ.λπ  

•  Βεβαίωση της επιβλέπουσας αρχής περί εµπροθέσµου εκτέλεσης των εργασιών  

•  Απόφαση παράτασης του συµβατικού χρόνου, αν υπάρχει υπέρβαση του χρόνου 
εκτέλεσης  

•  Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εφ' όσον ο λογαριασµός εισπράττεται από 
πληρεξούσιο  

•  Πιστοποίηση λογαριασµού  



 

 

 •  Φορολογική ενηµερότητα  

Β. Για την πληρωµή του δεύτερου και λοιπών λογαριασµών  

Τα µε αριθ. 1 & από 15 µέχρι 23 στον 1ο λογαριασµό αναφερόµενα δικ/κά και 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 σχετική µε την έκδοση βεβαίωσης Φ.Π.Α. 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  

Γ. Για την πληρωµή του Τελικού Λογαριασµού  

•  Τελική επιµέτρηση  

•  Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και εφ' όσον έχει συνταχθεί και οριστικής 
παραλαβής  

•  Βεβαίωση του ΙΚΑ ότι ο ανάδοχος εκπλήρωσε τις προς το ΙΚΑ υποχρεώσεις  

•  Βεβαίωση της επιβλέπουσας αρχής, περί περαιώσεως του έργου και της 
χρονολογίας αυτού  

•  Απόφαση αρµοδίου οργάνου περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου, προσωρινής ή 
οριστικής παραλαβής.  

(Η βεβαίωση του ΙΚΑ πρέπει να επισυνάπτεται και στον τελευταίο λογ/σµό µε το 
οποίο, εξαντλείται το διατεθέν για την εκτέλεση του έργου ποσόν).  

   

   ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:  
Α.  Έργα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  
1.  Φόρος εισοδήµατος 3%  
   (Ν. 2214/94)  
2.  ΤΣΜΕ∆Ε:  
   1 % (α.ν. 2326/40 & ν. 2266/93)  
   0,2% (Ν. 915/79 αρθρ. 12)  
   0,6% (Ν. 2166/93 αρθρ. 27 παρ. 34)  
3.  Ε.Μ.Π. 0,5%  
Β.  Έργα Τακτικού Προϋπ/σµού  
1.  Φόρος εισοδήµατος 3%  
   (Ν. 2214/94)  
2.  Μ.Τ.Π.Υ. 3%  
   (αρθρ. 22 Π.∆. 422/81)  
3.  Ε.Τ.Α.Κ.∆.Ε. 2%  
   (αρθρ. 32 Α.Ν. 2066/39)  
4.  Τ.Π.Ε.∆.Ε. 1%  
   (αρθρ. 4 παρ. 2 Ν.∆. 75/46, αρθρ. 12 Ν. 1384/83  
   αρθρ. 26 παρ. 3 Ν. 1418/84)  
5.  ΤΣΜΕ∆Ε 1%, 0,2%, 0,6%  
6.  Τ.Ε.Ε. 0,2% '  
   (π.δ. της 28-11-26)  



 

 

 7.  Ε.Μ.Π. 0,5%  

ΜΕΡΟΣ Β'  

ΑΣΚΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του π.δ. 151/98 που ισχύει από 1-8-98 
προσδιορίζονται τα όργανα και η διαδικασία άσκησης ουσιαστικού και επιτόπιου 
ελέγχου στο αντικείµενο της δαπάνης, όταν υπάρχουν βάσιµες αµφιβολίες για την 
πραγµατοποίηση της, παρά την τυπική νοµιµότητα των δικαιολογητικών.  

Ή θεσµοθέτηση αυτού του ελέγχου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει στόχο την 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου που ασκείται από τις Υ.∆.Ε. 
δεδοµένου ότι επεκτείνεται πέραν του τυπικού ελέγχου νοµιµότητας και 
κανονικότητας, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, για την 
αντιµετώπιση περιπτώσεων που υπάρχουν υπόνοιες παρατυπιών, σχετικά µε την 
πραγµατοποίηση της δαπάνης.  

Σοβαρή ή βάσιµη αµφιβολία είναι εκείνη που στηρίζεται σε ασφαλή στοιχεία, τα 
οποία εγγίζουν τα όρια της βεβαιότητας και οι Υ.∆.Ε. θα πρέπει να προσέχουν, ώστε 
αυτά να µπορούν να ελεγχθούν και να είναι αξιόπιστα.  

∆εν πρέπει βέβαια οι αµφιβολίες να στηρίζονται µόνον σε αόριστες φήµες ή σε 
υποκειµενική αστήρικτη αντίληψη, γιατί υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε 
διασυρµό και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία ατόµων που εµπλέκονται στην 
πραγµατοποίηση των σχετικών δαπανών, µε όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.  

Θα πρέπει ασφαλώς να γεννώνται αµφιβολίες στην περίπτωση που υπάρχουν 
επίσηµες καταγγελίες ή δηµοσιεύµατα του τύπου, σχετικά µε την πραγµατοποίηση 
συγκεκριµένης δαπάνης. Αµφιβολίες µπορεί να προκύψουν επίσης µε τη 
διασταύρωση στοιχείων των ελεγχόµενων δαπανών από άλλα συναφή στοιχεία που 
είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας.  

Οι περιπτώσεις αυτές δαπανών που κρίνεται ότι επιβάλλεται να ερευνηθούν µε την 
άσκηση του ουσιαστικού - επιτόπου ελέγχου, πρέπει να αναφέρονται µε εµπιστευτική 
Έκθεση του Προϊστάµενου των Υ.∆.Ε., προς τη ∆26 ,ώστε να εισηγηθεί αρµοδίως 
την έγκριση της άσκησης του ελέγχου επί του αντικείµενου των δαπανών, από τα 
αρµόδια όργανα.  

Η έκθεση του Προϊσταµένου της Υ.∆.Ε. που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, δεν πρέπει 
ασφαλώς να έχει τον τύπο των εκθέσεων που υποβάλλονται µέχρι σήµερα ανά 
τρίµηνο, συµφωνά µε την 2091591/17/12/0026/31-12-97 εγκύκλιο, µε τις οποίες 
διατυπώνεται γενικά προβληµατισµοί των ελεγκτικών οργάνων για το ουσιαστικό 
µέρος διαφόρων δαπανών των φορέων και παράλληλα γίνονται προτάσεις για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων ή θεµάτων που απαιτούν νοµοθετικές παρεµβάσεις κ.λπ. 
Η έκθεση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται σε θέµατα που έχουν σχέση µε 
την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης δαπάνης και να επισηµαίνει τα ζητήµατα που 
χρήζουν διερεύνησης µε επιτόπου µετάβαση των Ελεγκτικών Οργάνων .  



 

 

 Αρµόδια ελεγκτικά όργανα είναι οι Συντονιστές - ∆ηµοσιονοµικοί Ελεγκτές που 
υπηρετούν στη ∆26, αλλά και οι υπάλληλοι των Υ∆Ε. Προβλέπεται 1 επίσης η 
διαδικασία ορισµού υπαλλήλων της οικείας ειδικότητας και εµπειρίας όπου 
απαιτείται.  

Η ανάθεση του ελέγχου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών, η 
οποία εκδίδεται, κατά κανόνα, µετά από έκθεση του Προϊσταµένου της Υ.∆.Ε. προς 
την αρµόδια Κεντρική υπηρεσία (26 Η ∆/νση) του Γ.Λ.Κ. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται επίσης το αντικείµενο του ελέγχου, ο χρόνος διάρκειας και τα 
συγκεκριµένα ελεγκτικά όργανα.  

Στα όργανα αυτά παρέχεται η δυνατότητα κατά την άσκηση του εν λόγω ελέγχου να 
διερευνούν µε αυτοψία το αντικείµενο των δαπανών, να συλλέγουν- αποδεικτικό 
υλικό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, και να ζητούν την συνδροµή εµπειρογνώµονα όπου 
απαιτείται για τη σύνταξη πραγµατογνωµοσύνης, ώστε να υποβάλλουν το σχετικό 
πόρισµα πλήρες µε το αποτέλεσµα του ελέγχου στον Υπουργό Οικονοµικών.  

Με την έκθεση ελέγχου πρέπει να τεκµηριώνονται οι παρατηρήσεις των ελεγκτικών 
οργάνων και να καταχωρούνται οι διαπιστώσεις και η γνώµη των υπαλλήλων της 
οικείας ειδικότητας και εµπειρίας, στην περίπτωση που είχε ζητηθεί η συνδροµή τους. 
Οι διαπιστώσεις πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριµένες και επιβάλλεται να 
προσδιορίζεται η ευθύνη των ελεγχθέντων οργάνων, καθώς και αν υπάρχει ευθύνη 
των φερόµενων ως δικαιούχων.  

Εάν επιβάλλεται, το πόρισµα του ελέγχου ανακοινώνεται και στην αρµόδια 
Εισαγγελική Αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται µη νόµιµες πληρωµές µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ν. 2362/95, µπορεί να προτείνουν, τα ίδια όργανα, 
τον καταλογισµό από τον αρµόδιο ∆ιατάκτη για τα ποσά που καταβλήθηκαν µε µη 
νόµιµα δικαιολογητικά ή από λανθασµένο υπολογισµό.  

Ο επιτόπιος ουσιαστικός έλεγχος στις δαπάνες των δηµοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισµών, ΟΤΑ α' και β' βαθµού και των Ν.Π.∆.∆. & Ι.∆. που επιχορηγούνται ή 
χρηµατοδοτούνται µε οποιοδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, Τον 
Προϋπολογισµό των Ν.Π.∆.∆., την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς, προβλέπεται για πρώτη φορά και ασφαλώς διαφέρει του ελέγχου που 
ασκείται από τους Οικονοµικούς Επιθεωρητές στην οικονοµική διαχείριση των 
∆.Ε.Κ.Ο κ.λ.π. Οργανισµών που προβλέπεται µε την περίπτωση δ' του άρθρου 3 του 
ως άνω νόµου.  

Για την άσκηση του εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 13 - 16 του εν 
λόγω ∆ιατάγµατος από τα ίδια όργανα που ασκούν τον έλεγχο των δαπανών του 
Προϋπολογισµού της Κεντρικής ∆ιοίκησης.  

Η έκθεση όµως που απαιτείται από την παρ. 1 του άρθρου 14, προκειµένου να 
εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών για τη διενέργεια του ελέγχου 
αυτού, στις σχετικές δαπάνες των ∆.Ε.Κ.Ο. κ.λ.π. και όχι ασφαλώς στην οικονοµική 
τους διαχείριση θα υποβάλλεται από τον Οικονοµικό Επιθεωρητή πού διενεργεί 
διαχειριστικό έλεγχο στους ανωτέρω φορείς, εάν' αυτός διατυπώνει σοβαρές 
αµφιβολίες για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων δαπανών ή από τον 



 

 

 Προϊστάµενο της Υ.∆.Ε. στην περίπτωση που ελέγχονται οι δαπάνες των φορέων 
αυτών από Υ.∆.Ε., µε την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις που προαναφέρονται.  

Η έκθεση αυτή µπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να υποβληθεί και από τα όργανα που 
διενεργούν έκτακτο δηµοσιονοµικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα .στις διατάξεις 
της παρ. 25 του άρθρου 13 του ν. 2601/98, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 39 του 
ν. 2648/98.  

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

Με στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση για τη βελτίωση του ασκούµενου ελέγχου από 
τις Υ.∆.Ε. κατά τη διάρκεια των εργασιών Ενηµερωτικών ∆ιηµερίδων µε τους 
Προϊσταµένους των Υ∆Ε στους Νοµούς (29 - 30/4/98) και στα Υπουργεία (29 -
30/5/98) και στις 1-2/10 µε στελέχη όλων των Υ.∆.Ε., ειδικοί εισηγητές ανέπτυξαν 
θέµατα που απασχολούν τις Υ.∆.Ε. στους Νοµούς και Νοµαρχίες  

Στις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκαν προβληµατισµοί ως προς την 
αποτελεσµατικότητα του ασκούµενου ∆ηµοσιονοµικού ελέγχου επί των Κρατικών 
∆απανών, και των Κοινοτικών Προγραµµάτων. Από τις εισηγήσεις µεταδόθηκε το 
µήνυµα για την ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης του ασκούµενου ελέγχου, καθώς και 
της αναβάθµισης και ενίσχυσης του ρόλου των Υ∆Ε, ώστε ν' ανταποκριθούν στα νέα 
δεδοµένα και να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην αυστηρή δηµοσιονοµική 
πειθαρχία που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

Τονίσθηκε ακόµη η ανάγκη άσκησης ουσιαστικότερου ελέγχου σε ορισµένες 
κατηγορίες δαπανών, όπου από τον συνήθη έλεγχο συνάγεσαι ότι υπάρχουν 
πιθανότητες καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων που έχουν σαν αποτέλεσµα 
την εικονική ενδεχοµένως εµφάνιση δαπανών, οι οποίες στηρίζονται σε νοµότυπα 
δικαιολογητικά, όµως στην πραγµατικότητα γεννάται έντονη αµφιβολία για την 
πραγµατοποίηση τους.  

Το θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση του ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου παρέχει σήµερα τη 
δυνατότητα να προχωρήσουµε στην άσκηση ουσιαστικού ελέγχου τουλάχιστον στις 
κατηγορίες δαπανών για τις οποίες είναι γνωστό από την εµπειρία των ελεγκτικών 
οργάνων ότι δεν επαρκεί ο τυπικός έλεγχος νοµιµότητας.  

Θα πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου σκοπιµότητας, 
που οδηγεί στον έλεγχο της οικονοµικότητας, αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας των δαπανών που πραγµατοποιούνται από τους ελεγχόµενους 
Φορείς. Οι στόχοι αναβάθµισης ελέγχου θα πρέπει συνεπώς να επικεντρώνονται προς 
την κατεύθυνση της ανίχνευσης περιπτώσεων απατών εις βάρος του ∆ηµοσίου, βάσει 
των ελεγχόµενων νοµότυπων παραστατικών στοιχείων διαφόρων κατηγοριών 
δαπανών.  

Κρίνεται απαραίτητο να επισηµάνουµε τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να εστιάζεται 
η προσοχή των ελεγκτών, ώστε ο έλεγχος να είναι πλέον ουσιαστικός και να µη 
σταµατά στα τυπικά µόνον στοιχεία δεδοµένου ότι συχνά αυτά αποτελούν το µανδύα 
κάλυψης δαπανών που δεν πρέπει να αναγνωρίζονται εις βάρος του ∆ηµοσίου. Οι 
προτεινόµενοι έλεγχοι προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να πραγµατοποιούνται και 
δειγµατοληπτικά. Τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται ο έλεγχος αυτός µε τον 



 

 

 τυπικό έλεγχο νοµιµότητας ο οποίος πάντα είναι απαραίτητος και δεν επιτρέπεται να 
ασκείται δειγµατοληπτικά. Ο ουσιαστικός έλεγχος προϋποθέτει εµπειρία και 
ικανότητες τεχνικής των ελεγκτικών οργάνων, ώστε µετά από συστηµατική 
παρατήρηση, σύγκριση στοιχείων και θεώρηση των ελεγχόµενων δαπανών να οδηγεί 
στην αποκάλυψη παρανοµιών, σπατάλης κ.λ.π. που δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν 
µε τον τυπικό έλεγχο.  

Παρακάτω αναφέρονται κατηγορίες δαπανών που µπορεί να ασκηθεί ο ανωτέρω 
έλεγχος:  

2.1 ∆απάνες για εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων  

Από πολλές Υ.∆.Ε. έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που θα πρέπει να ελέγχονται µε 
µεγαλύτερη προσοχή, όσον αφορά την ουσιαστική πραγµατοποίηση αυτών των 
δαπανών, γιατί έχουν επισηµανθεί:  

• Περιπτώσεις αναιτιολόγητων αναθεωρήσεων για εργασίες που εκτελούνται µετά τη 
λήξη των συµβατικών προθεσµιών (τµηµατικών-οριστικών) οι οποίες καλύπτονται µε 
αντίστοιχες παρατάσεις. Συγκεκριµένα, όταν κατά τον έλεγχο των στοιχείων των 
δαπανών προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, για την εκπρόθεσµη εκτέλεση 
τµηµατικών εργασιών ή ολοκλήρωση του έργου, αλλά δεν επιβάλλονται, όπως θα 
έπρεπε, οι προβλεπόµενες κυρώσεις, ή µπορεί και να επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις, 
αλλά στη συνέχεια, εγκρίνονται παρατάσεις µε αναθεώρηση, χωρίς αιτιολογηµένη 
απόφαση και έτσι ανακαλούνται οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί.  

• Εργασίες που πιστοποιούνται σε λογ/σµό ότι έχουν εκτελεσθεί και εξοφλούνται ενώ 
σε επόµενους λογ/σµούς, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκτελεσθεί κατά το χρόνο που 
πληρώθηκαν, ή αφαιρούνται εργασίες που πληρώθηκαν 'ή αντικαθίστανται µε άλλες 
µη συµβατικές, χωρίς αιτιολόγηση, ή τελικά δεν εκτελούνται καθόλου.  

• Συµβατικές εργασίες που για οποιονδήποτε λόγο αφαιρούνται και δεν εκτελούνται 
εντός των συµβατικών προθεσµιών µε τις συµβατικές τους τιµές, επαναφέρονται προς 
εκτέλεση µε τη σύναψη Συµπληρωµατικών Συµβάσεων και αρκετές φορές η 
καθοριζόµενη τιµή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ αναδόχου και 
φορέα κατασκευής (αναπροσαρµογή τιµών) χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η δέσµευση 
της συµβατικής τιµής.  

· Η χρησιµοποίηση ποσών των απροβλέπτων, όχι για κάλυψη δαπανών ποσοτήτων 
(αύξηση) συµβατικών εργασιών, όπως θα έπρεπε ,αλλά για νέες εργασίες που δεν 
είχαν προβλεφθεί στη σχετική µελέτη, ούτε βέβαια και στη σύµβαση.  

•  Η συνεχής χρήση της διαδικασίας σύναψης Συµπληρωµατικών Συµβάσεων και 
µάλιστα µε κάλυψη ολοκλήρου του προβλεπόµενου ποσοστού έκπτωσης επί του 
αρχικού συµβατικού ποσού.  

•  Η σύναψη των Συµπληρωµατικών Συµβάσεων που υπογράφεται λίγες µόνο ηµέρες 
πριν από τη λήξη της συµβατικής προθεσµίας του έργου ή µετά τη λήξη της και µέσα 
σε χρόνο παράτασης που χορηγείται µε προφανή σκοπό τη Σύναψη Σ.Σ.  



 

 

 •  Στο στάδιο του ελέγχου των τελικών επιµετρήσεων και πρωτοκόλλων προσωρινής-
οριστικής παραλαβής του έργου διαπιστώνεται συχνά ότι συµβατικές εργασίες που 
είχαν πιστοποιηθεί και εξοφληθεί βάσει νοµίµων δικ/κών σε προηγούµενους 
λογ/σµούς δεν περιλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή στα ως άνω πρωτόκολλα 
επειδή προφανώς δεν έχουν εκτελεσθεί ή έχουν µάλλον αντικατασταθεί από άλλες µη 
συµβατικές εργασίες ή παραλαµβάνονται συχνά εργασίες ποιοτικά κατώτερες των 
συµβατικών, χωρίς ανάλογη µείωση της τιµής τους, µε αποφάσεις των αρµοδίων 
κατά περίπτωση οργάνων.  

Οι περιπτώσεις αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται θα πρέπει να εξετάζονται 
σχολαστικά µε διασταύρωση των στοιχείων των διαφόρων λογαριασµών, ώστε να 
επισηµαίνονται εγκαίρως οι παρατυπίες, όπου δε υπάρχουν βάσιµες αµφιβολίες θα 
πρέπει να αναφέρονται οι περιπτώσεις για άσκηση επιτόπιου - ουσιαστικού ελέγχου.  

2.2 ∆απάνες Π,∆.Ε., ΣΑΕΠ, ΣΑΝΑ - ΣΑΤΑ  

Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις έργων των Ν. Α. που περιλαµβάνονται στα 
Περιφερειακά Προγράµµατα τα οποία εγκρίνονται από τους Γ.Γ.Περιφέρειας, παρά 
το γεγονός ότι σ' αυτά περιέχονται και δραστηριότητες, οι οποίες δεν µπορούν να 
ενταχθούν στις δαπάνες ∆.Ε. σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΥΠΕΘΟ. Οι διαπιστώσεις 
αυτές κατά τον έλεγχο των Υ.∆.Ε. έχουν σαν αποτέλεσµα να µην εγκρίνονται οι 
πληρωµές των δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί από τους υπόλογους 
διαχειριστές όταν τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε ΣΑΕ του Εθν. Προγράµµατος ενώ 
δεν θα έπρεπε. Υφίσταται έτσι πρόβληµα εµφάνισης αυτών στη ∆ηµόσια ληψοδοσία, 
αλλά και κίνδυνος καταλογισµού των δαπανών των Υπολόγων.  

Για την αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων έχει συσταθεί ειδική οµάδα εργασίας 
προκειµένου να προτείνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις για αναθεώρηση των σχετικών 
διατάξεων που ισχύουν τόσο για την κατάρτιση όσο και για την εκτέλεση του Π.∆.Ε. 
Μέχρι όµως την ολοκλήρωση των νέων ρυθµίσεων που επιβάλλονται και 
προωθούνται για την εκτέλεση του Περιφερειακού και του Νοµαρχιακού 
Προγράµµατος (ΣΑΕΠ, ΣΑΝΑ, ΕΠΤΑ), θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια 
ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι αποκλίσεις που εµφανίζονται µε την διάθεση των 
σχετικών κονδυλίων.  

2.3 ∆απάνες Υγειονοµικής Περίθαλψης  

Ι. Γενικά  

Από την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Π/Υ τα τελευταία χρόνια είναι φανερό 
ότι οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου, 
παρουσιάζουν σταθερά ανοδική τάση, χωρίς αυτό να δικαιολογείται µε την αύξηση 
του αριθµού των ασφαλισµένων ή µε τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

∆εν αγνοούνται βέβαια οι παράγοντες που επηρεάζουν δυσµενώς τις δαπάνες αυτές, 
όπως η ανακοστολόγηση των φαρµάκων, η εφαρµογή νέων ιατρικών πράξεων και 
νέων ιατρικών θεραπευτικών µεθόδων που έχουν κοστολογηθεί σε υψηλά επίπεδα 
από το ΚΕΣΥ, η πολυφαρµακία, η αύξηση και επαναπροσδιορισµός του ηµερησίου 
νοσηλίου των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και ιδιωτικών κλινικών κ.λπ.  



 

 

 •  Η κύρια αιτία της υπερβολικής διόγκωσης των δαπανών αυτών οφείλεται, όπως 
έχει επισηµανθεί και από πολλές Υ.∆.Ε., στην αδυναµία των εµπλεκόµενων αρµοδίων 
υπηρεσιών για ουσιαστικό έλεγχο του ισχύοντος συστήµατος, ενώ συντελεί σε 
µεγάλο βαθµό και η έλλειψη µηχανογραφικής υποστήριξης, τόσο των Υ.∆.Ε. όσο και 
του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, αφού ακόµα δεν έχει καθιερωθεί µητρώο των 
ασφαλισµένων. Αυτή η βασική υποδοµή είναι απαραίτητη για να αντιµετωπισθούν 
σηµαντικές αδυναµίες που επιτρέπουν την καταδολίευση του συστήµατος και 
παρέχουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης από τους εµπλεκόµενους. Στο πρόβληµα 
συντελούν οπωσδήποτε και:  

•  Η σύναψη απεριόριστου αριθµού συµβάσεων από το ∆ηµόσιο µε τους ιδιώτες 
ιατρούς, ακόµη και χωρίς ειδικότητα, επειδή δεν έχει προσδιοριστεί πόσοι 
απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των ασφαλισµένων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το ∆ηµόσιο δεν µπορεί να αρνηθεί τη σύναψη συµβάσεων, αλλά δεν έχει και  
αποτελεσµατικό µηχανισµό καταγγελίας τους για σοβαρούς λόγους, δεδοµένου ότι 
έχουν αόριστη ισχύ.  

•  Η κατά πράξη και επίσκεψη αµοιβή ιατρών και η ανεξέλεγκτη πραγµατοποίηση 
παρακλινικών εξετάσεων.  

Με το ν. 2469/97 θεσµοθετήθηκε η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Θεµάτων 
Νοσηλίων που επεξεργάζεται προτάσεις και προωθεί εισηγήσεις µέτριων για τη 
σωστότερη διαχείριση του συστήµατος και την προσαρµογή του στα σηµερινά 
δεδοµένα. Παράλληλα προωθείται η αναδιάρθρωση του σηµερινού συστήµατος και η 
θεσµοθέτηση νέου Οργανισµού Περίθαλψης. Όµως ανεξάρτητα από τις εξελίξεις 
αυτές επιβάλλεται σήµερα να συµβάλλουν και οι Υ.∆.Ε. στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων τους για την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων αυτών, ώστε µε την 
άσκηση πλέον ουσιαστικού ελέγχου σ' αυτές τις δαπάνες να εντοπίζουν τις 
περιπτώσεις καταδολίευσης του συστήµατος που συχνά επιτυγχάνεται µε νοµότυπα 
δικαιολογητικά.  

Επιβάλλεται συνεπώς, µε διακριτικό τρόπο, να γίνεται έλεγχος δειγµατοληπτικά όπου 
κρίνεται απαραίτητο, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνονται από τα αρµόδια 
όργανα τα οποία, από την εµπειρία τους, γνωρίζουν τις αδυναµίες που παρουσιάζουν 
αυτές οι δαπάνες και είναι ασφαλώς βέβαιο ότι υπάρχει προσφορότερο έδαφος για 
αποτελεσµατικές παρεµβάσεις.  

II . Τυπικός έλεγχος νοµιµότητας  

Έχουν επισηµανθεί σοβαρές παρατυπίες από µερικές Υ.∆.Ε. και από τους σχετικούς 
ελέγχους επί συγκεκριµένων περιπτώσεων αποδείχθηκε η παραποίηση µεγάλου 
αριθµού εντολών για µικροβιολογικές κλπ εξετάσεις, τόσο ως προς τα στοιχεία των 
ασφαλισµένων (ανύπαρκτα πρόσωπα-∆ιευθύνσεις) όσο και για την πραγµατοποίηση 
των εξετάσεων ή επισκέψεων κ.λπ. και έχουν προταθεί καταλογισµοί από τα αρµόδια 
όργανα για επιστροφή χρηµάτων κ.λπ.  

Προς την κατεύθυνση αυτή ενδεικτικά σηµειώνονται παρακάτω τα στοιχεία τα οποία 
επιβάλλεται να εξετάζονται µε προσοχή, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσουν στην 
αποτελεσµατικότερη άσκηση του έργου των Υ.∆.Ε. για την αναγνώριση των νοµίµων 



 

 

 δαπανών και την περιστολή των περιπτώσεων αλόγιστης διασπάθισης του δηµοσίου 
χρήµατος. Θα πρέπει δηλαδή µε τον τυπικό έλεγχο νοµιµότητας:  

•  Οι ιατρικές εντολές να εξετάζονται προσεκτικά και να απορρίπτονται εάν έχουν 
διορθώσεις, προσθήκες και αλλοιώσεις στα στοιχεία του ασφαλισµένου όσο και των 
ουσιαστικών στοιχείων των εντολών (ιατρικές πράξεις, φάρµακα κ.λπ). Λογαριασµοί 
µε ασαφή στοιχεία πρέπει να επιστρέφονται µε σχετικές παρατηρήσεις.  

•  Οι εγκρίσεις των εντολών πρέπει να γίνονται από τους νοµίµως διορισθέντες 
ελεγκτές ιατρούς και να εξετάζεται τυχόν πλαστότητά τους, φαινόµενο αρκετά συχνό.  

•  Τα στοιχεία των ασφαλισµένων να ελέγχονται κω συγκεκριµένα; αν οί ιατρικές 
εντολές αναφέρονται σε υπαρκτά πρόσωπα-δικαιούχους δηµοσίους υπαλλήλους, 
συνταξιούχους ή µέλη των οικογενειών τους. Ελλείψει, φυσικά, µητρώου 
ασφαλισµένων είναι δύσκολος ο έλεγχος αυτός. Στις µικρές όµως κοινωνίες 
υπάρχουν περιθώρια και για τον έλεγχο αυτό. Μπορείτε µε διακριτικότητα να ζητάτε 
την προσκόµιση βιβλιαρίων και συνταγολογίων ασφαλισµένων της περιφέρειας 
σας:"·  

•  Να ελέγχεται αυστηρά η εφαρµογή του καταλόγου (λίστας) συνταγογραφοµένων 
φαρµάκων, που σας κοινοποιήθηκε πρόσφατα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις 
προβλεπόµενες εξαιρέσεις (αναγκαιότητα χορήγησης συγκεκριµένων φαρµάκων 
κ.λπ).  

III . Ουσιαστικός έλεγχος  

Από πλευράς ουσιαστικού ελέγχου µπορεί να ελέγχονται όλες τις ιατρικές εντολές για 
τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εκµετάλλευση και καταδολίευση του 
συστήµατος. Ειδικότερα µπορεί:  

•  Να γίνονται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι εντολών συγκεκριµένων ιατρών που 
εµφανίζουν για πληρωµή υψηλούς λογαριασµούς. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να ξεκινά 
µε καταγραφή-των ασθενών-πελατών του ιατρού ή µε ανάλυση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών (ιατρικές πράξεις, µικροβιολογικές εξετάσεις, φάρµακα κ.λπ). Η σύνταξη 
κατάστασης κάθε µήνα µε τους ιατρούς των οποίων οι αµοιβές υπερβαίνουν το µέσο 
όρο των ιατρών της ιδίας ειδικότητας, θα βοηθήσει την περαιτέρω παρακολούθηση.  

•  Να καταγράφονται τα στοιχεία συγκεκριµένων ασφαλισµένων, οι οποίοι 
περιφέρονται ενδεχοµένως άσκοπα από ιατρείο σε ιατρείο και από φαρµακεία-σε 
φαρµακείο. 

•  Να συγκρίνονται οι δραστηριότητες και οι αµοιβές ιατρών της ιδίας ειδικότητας, 
µέσω των οποίων θα εξάγονται διάφορα συµπεράσµατα για την καταδολίευση του 
συστήµατος.  

•  Οι καταστάσεις των φαρµακοποιών πρέπει να είναι σωστά συµπληρωµένες. Να 
εξετάζονται σχολαστικά οι εντολές µε ακριβά φάρµακα επίσης και οι εντολές µε 
χωρίς συµµετοχή ή µικρή συµµετοχή (10%) για χρόνιες παθήσεις.  



 

 

 •  Να καταγράφονται οι περιπτώσεις συστηµατικής πραγµατοποίησης επισκέψεων - 
εξετάσεων σε ιατρούς που διαµένουν σε διαφορετικές πόλεις από τη µόνιµη κατοικία 
των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου.  

III . Χρηµατοδότηση Ν.Α.-Έλεγχος λογ/σµών  

Η κάλυψη των δαπανών νοσηλίων των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου ως γνωστόν 
γίνεται από τις Ν.Α. οι οποίες επιχορηγούνται γι αυτό το σκοπό από ειδικό κωδικό 
των προϋπολογισµών των Περιφερειών. Παράλληλα µε εγκύκλιο του Υπουργού των 
Οικονοµικών υποχρεώθηκαν οι Ν.Α, να διατηρούν ξεχωριστό Τραπεζικό 
Λογαριασµό για την κάλυψη των δαπανών αυτών. Στους λογαριασµούς αυτούς θα 
παραµένουν και τα έσοδα των τόκων, καθώς και τα ταµειακά υπόλοιπα της 
προηγούµενης οικον. χρήσης, για να χρηµατοδοτήσουν τις ίδιες δαπάνες. ∆εν 
"επιτρέπεται βέβαια καµία µεταφορά κονδυλίων από τους λογαριασµούς αυτούς για 
την κάλυψη άλλων δαπανών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλές Ν.Α. 
χρησιµοποίησαν µέρος των κονδυλίων αυτών για άλλες δαπάνες και αυτό πρέπει να 
ελέγχεται από τις Υ.∆.Ε. οι οποίες πρέπει να παρακολουθούν την κίνηση των 
σχετικών λογαριασµών από την ηµεροµηνία σύστασης τους µέχρι σήµερα.  

2.4 ∆απάνες εκτός έδρας µετακινήσεων  

Από πολλές Υ.∆.Ε. επισηµαίνονται κατά καιρούς προβλήµατα πού έχουν 
παρουσιασθεί κατά την εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού ι πλαισίου για τα 
οδοιπορικά και την ηµερήσια αποζηµίωση και διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις 
- προτάσεις, για την αντιµετώπιση των αδυναµιών του, που σε πολλές περιπτώσεις 
παρέχει τη δυνατότητα σαφούς καταστρατήγησης, ώστε να εµφανίζονται νοµότυπες 
δαπάνες, χωρίς όµως να έχουν γίνει στην πραγµατικότητα.  

Οι προβληµατισµοί που έχουν διατυπωθεί και µε τις εκθέσεις των Προϊσταµένων 
των Υ∆Ε, για την πραγµατοποίηση αυτών των δαπανών εστιάζονται κυρίως σε 
περιπτώσεις όπως είναι:  

•  Οι συχνές διανυκτερεύσεις των υπαλλήλων εκτός ξενοδοχείων σε φιλικά σπίτια ή 
συνεχείς µετακινήσεις σε αποστάσεις που να δικαιολογούν έξοδα κίνησης  

•  Η εξάντληση του ανώτατου ορίου ηµερών εκτός έδρας πολύ πριν το τέλος του 
έτους και πολλές φορές η υπέρβαση του.  

•  Οι ασαφείς αιτιολογίες των εντολών µετακίνησης ή µετακινήσεις υπαλλήλων των 
οποίων η ειδικότητα δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της µετακίνησης.  

•  Οι µετακινήσεις των σχολικών συµβούλων κατά τις αργίες και τις διακοπές.  

•  Οι µετακινήσεις µεγάλου αριθµού υπαλλήλων σε συγκεκριµένες περιοχές, χωρίς να 
δικαιολογείται η αναγκαιότητα των µετακινήσεων.  

•  Η συχνή έγκριση των διαταγών µετακίνησης εκ των υστέρων.  

•  Η συστηµατική µετακίνηση των τεχνικών υπαλλήλων για επίβλεψη των ∆ηµοσίων 
Έργων, σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 120 km  



 

 

 Oι περιπτώσεις που επισηµαίνονται, οφείλονται προφανώς στην καταστρατήγηση 
των διατάξεων, µε νοµότυπα δικαιολογητικά. ∆εν τηρούνται δηλαδή αυστηρά οι 
προϋποθέσεις για τις εγκρίσεις µετακινήσεων από τα αρµόδια όργανα, ή µπορεί να 
καλύπτουν και µετακινήσεις που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, επειδή τα έξοδα αυτά 
συχνά εκλαµβάνονται ως βοήθηµα. Θα πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να γίνεται 
αυστηρός έλεγχος της τυπικής νοµιµότητας και να καταγράφονται οι συστηµατικά 
εντοπιζόµενες παρατυπίες, µε σύγκριση στοιχείων των ελεγχόµενων δαπανών. 
Ελπίζεται ότι θα συµβάλλει σ' αυτό και η απόφαση 2007566/3-2-98 περί καθορισµού 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Για τις περιπτώσεις που τα αξιολογούµενα 
στοιχεία, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες πραγµατοποίησης των µετακινήσεων, 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται µάλλον για εικονικές δαπάνες, θα πρέπει να 
αναφέρονται τα γεγονότα και τα στοιχεία που στηρίζουν τις αµφιβολίες σας, ώστε να 
εξεταστούν οι συγκεκριµένες περιπτώσεις, µε επιτόπιο ουσιαστικό έλεγχο.  

2.5 ∆απάνες επιχορηγήσεων - χρηµατοδοτήσεων  

Από στοιχεία που καταλήγουν στην Υπηρεσία µας, καθώς και σχετικά ερωτήµατα, 
διαπιστώνεται ότι συχνά οι αποφάσεις των διαφόρων ∆ιατακτών για επιχορήγηση ή 
χρηµατοδότηση Ν.Π.∆.∆. ή Ι.∆. κ.λπ. δεν περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία, 
ώστε να δικαιολογείται η έκδοση του σχετικού Χ.Ε όπως για παράδειγµα:  

•  ∆εν αναφέρονται οι διατάξεις βάσει των οποίων γίνεται η επιχορήγηση ή 
αναφέρονται διατάξεις που δεν ισχύουν στη συγκεκριµένη περίπτωση.  

•  ∆εν αναφέρονται οι ισχύουσες διατάξεις του 2362/95 και των σχετικών π.δ/των, 
αλλά εξακολουθούν να αναφέρονται οι διατάξεις του ν.δ. 321/69 ή διατάξεις για τα 
Ν. Ταµεία που έχουν καταργηθεί κ.λπ.  

•  ∆εν προσδιορίζουν το περιεχόµενο της συγκεκριµένης υποχρέωσης του διατάκτη, 
εάν δηλαδή το συγκεκριµένο ποσόν παρέχεται ως επιχορήγηση ή υπό µορφή 
χρηµατοδότησης για εκτέλεση συγκεκριµένου έργου.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει ο διαχωρισµός των εννοιών των όρων επιχορήγησης 
και χρηµατοδότησης, επειδή σε πολλές περιπτώσεις γίνεται σύγχυση των όρων, µε 
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος των δαπανών και να µην προωθείται η 
πληρωµή τους, δεδοµένου ότι διαφορετικά δικαιολογητικά απαιτούνται κατά 
περίπτωση.  

Με τον όρο επιχορήγηση νοείται η χρηµατική ενίσχυση φορέως κυρίως από 
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού για την επίτευξη σκοπών ή στόχων που 
προβλέπονται από τις οργανωτικές διατάξεις ή το καταστατικό του.  

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 2014380/377/0026/27-2-98, 
καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σε συνδυασµό : ;µε αυτά που 
προβλέπονται µε την Κ.Υ.Α. του ΥΠΕΘΟ και ΥΠ.ΟΙΚ. 202530/489/0094/14-4-94 
(υποχρέωση υποβολής οικον. στοιχείων του ν. 2166/93), ώστε να παρέχονται οι 
νόµιµα προβλεπόµενες επιχορηγήσεις των διαφόρων Φορέων.  

Με τον όρο χρηµατοδότηση νοείται η καταβολή σχετικών κονδυλίων για την 
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, προγράµµατος ή δραστηριότητας για την εκπλήρωση 



 

 

 των στόχων ή σκοπών του φορέα που χρηµατοδοτεί ολόκληρο ή µέρος του έργου, ο 
οποίος και παρακολουθεί την εκτέλεση του. Η ανάθεση εκτέλεσης των 
συγκεκριµένων έργων σε Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., Ο.Τ.Α. και λοιπά γίνεται µε απόφαση 
του αρµόδιου ∆ιατάκτη.  

Στην περίπτωση αυτή για την συνέχιση της χρηµατοδότησης πρέπει να αποδίδεται 
λογαριασµός εκτέλεσης των εργασιών ή του προγράµµατος-σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις.  

Σηµειώνεται τέλος ότι στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά είναι 
απαραίτητα στο φορέα εκτέλεσης του έργου για την δική του διαχείριση, τότε 
υποβάλλονται στο φορέα χρηµατοδότησης τα δικαιολογητικά της δαπάνης σε 
φωτοαντίγραφα.  

∆ιευκρινίζεται, ότι δεν απαιτείται η υποβολή δικ/κών κ.λ.π. που προβλέπονται µε τις 
ανωτέρω αποφάσεις στις περιπτώσεις που τα διατιθέµενα χρήµατα από τον Κρατικό 
Π/Υ δεν συνιστούν επιχορήγηση, αλλά αµοιβή έναντι συγκεκριµένου έργου 
(χρηµατοδότηση) στα πλαίσια ανάθεσης εκτέλεσης προγραµµάτων που έχουν 
ενταχθεί στο Β' Κ.Π.Σ. και εκτελούνται από συγκεκριµένους Φορείς.  

2.6 Έλεγχος Κοινοτικών Προγραµµάτων  

•  Είναι ασφαλώς γνωστή η διαδικασία χρηµατοδότησης από τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό προγραµµάτων έργων που καταρτίζονται από αρµόδιους Φορείς και 
Υπουργεία, καθώς και η διαδικασία έγκρισης τους και η διάκριση τους σε εκείνα που 
εκτελούνται από το ∆ηµόσιο ή τον Ιδιωτικό Τοµέα. Για τα θέµατα αυτά έχουν δοθεί 
σχετικές οδηγίες από τη ∆41 και έχουν αναπτυχθεί σε ενηµερωτικές συναντήσεις.  

•  Για τον έλεγχο των σχετικών δαπανών επισηµαίνεται ότι τα ελεγκτικά όργανα 
πρέπει να γνωρίζουν τόσο τους όρους χρηµατοδότησης µιας εθνικής δράσης από 
κοινοτικούς πόρους, που πρέπει να εναρµονίζονται µε τις κοινοτικές διατάξεις, όσο 
και τις εθνικές διατάξεις και το ισχύον νοµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων  

•  Θα πρέπει επίσης να ενηµερώνονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΘΟ που 
είναι ο αρµόδιος φορέας για την υποβολή προτάσεων στην ΕΈ προς έγκριση, ώστε να 
µπορούν να ελέγχουν την κανονική υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών τα οποία 
βαρύνουν κυρίως τις πιστώσεις του Π/Υ ∆ηµ. Επενδύσεων.  

Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιµότητας ορισµένων δαπανών έχουν 
διαφορετική έννοια, σε σχέση µε τη νοµιµότητα και κανονικότητα των αντίστοιχων 
δαπανών, όπως προσδιορίζεται από την εθνική µας νοµοθεσία. Πολλές δαπάνες 
συγχρηµατοδοτούµενες και από την Ε.Ε. έργων κρίνονται µη επιλέξιµες, µε 
αποτέλεσµα να καλύπτονται οι σχετικές υποχρεώσεις µε επιβάρυνση του εθνικού 
Π/Υ. Θα πρέπει συνεπώς οι δαπάνες αυτές να ελέγχονται υπό το πρίσµα και αυτών 
των κριτηρίων.  

Ανακεφαλαιωτικά υπογραµµίζεται ότι οι οδηγίες που παρέχονται µε την παρούσα 
εγκύκλιο αποτελούν κατευθυντήριες αρχές µε στόχο την βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του ασκούµενου δηµοσιονοµικού ελέγχου" σε ορισµένες 



 

 

 βασικές κατηγορίες δαπανών. Στο ίδιο πνεύµα και προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει 
να ενεργείτε και για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών που ελέγχονται από τις 
Υπηρεσίες σας.  

Με εντολή Υφυπουργού-Ο Γενικός ∆ιευθυντής-∆. Ρίζος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  

•  ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

•  ∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

•  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

•  ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

•  Γενικοί Κανόνες  

•  Έγκριση - Αρµόδια όργανα  

•  Γενικές ∆ιατάξεις ∆ιαδικασιών Σύνάψης Συµβάσεων  

•  Σύναψη Σύµβασης µε ∆ιαπραγµάτευση  

5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.2286/95)  

•  Γενικά  

•  ∆ιαδικασίες Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών  

•  Ανακοίνωση Ανάθεσης Προµηθειών - Κατάρτιση Σύµβασης  

•  Βασικές ∆ιατάξεις Προµηθειών  

6. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

•  Γενικά  

•  Σύναψη Σύµβασης Σύνταξης Μελετών  

•  Βασικές ∆ιατάξεις Συµβάσεων Μελετών - Έργων  

•  Απαιτούµενα δικαιολογητικά  

•  Πληρωµή 1ου Λογαριασµού  

•  Πληρωµή 2ου & λοιπών Λογαριασµών  



 

 

 •  Πληρωµή τελικού λογαριασµού  

6.5 Κρατήσεις  

7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

•  Γενικά  

•  Σύναψη Σύµβασης Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων  

•  Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων - Αυξοµείωση Εργασιών  

•  Αναθεώρηση Τιµών - ∆ιάλυση Σύµβασης  

•  ∆ιατάξεις Συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων  

•  ∆ικαιολογητικά δαπανών - Κρατήσεις  

 
Β. . ΑΣΚΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

1. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

•  ∆απάνες για εκτέλεση ∆ηµ. Έργων  

•  ∆απάνες Π∆.Ε. (ΣΑΕΠ, ΣΑΝΑ-ΣΑΤΑ)  

•  ∆απάνες Υγειον. Περίθαλψης  

•  ∆απάνες εκτός έδρας µετακινήσεων  

•  ∆απάνες επιχορηγήσεων - χρηµατοδοτήσεων 

• Κοιν. Προγράµµατα  

   

 


