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      ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 

 

  

Αθήνα,     30 /5/2008 

Αριθ. Πρωτ. ∆17γ/04/65/ΦΝ 437 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ∆Ε 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ 

& ΚΩ∆/ΣΗΣ ( ∆17) 

ΤΜΗΜΑ: γ΄  

Ταχ. ∆/νση:  Χαρ. Τρικούπη 182 

Ταχ. Κώδικας:  101 78 Αθήνα 

TELEFAX:   210 6464392 

Τηλέφωνο:  210  6428969 

E-mail : ggded17@ggde.gr 

           

ΠΡΟΣ: 

 

Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

 

 

Θ Ε Μ Α :  Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης δηµοσίων έργων. 

  

Με αφορµή αιτήµατα εργοληπτικών οργανώσεων που έχουν υποβληθεί στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε τα οποία ζητούν να µην 

επιβαρυνθούν οι ανάδοχοι των έργων µε τις συνέπειες καθυστερήσεων στην εκτέλεση 

των έργων που προέκυψαν από γενικότερους λόγους αδυναµίας εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών τους, παρέχουµε τις εξής οδηγίες προς τους φορείς εκτέλεσης των 

έργων: 

1. Είναι γνωστό ότι κατά τους τελευταίους µήνες του 2007 και τους πρώτους 

µήνες του 2008 σηµειώθηκαν γεγονότα (όπως για παράδειγµα υστέρηση πληρωµών εκ 

µέρους του δηµοσίου για εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες και απεργίες 

τραπεζικών υπαλλήλων και ιδιοκτητών φορτηγών ∆.Χ. οχηµάτων), τα οποία οδήγησαν 

σε προσωρινή αδυναµία συνέχισης εργασιών σε εν εξελίξει εργολαβίες και σε 

καθυστερήσεις οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα των αναδόχων.  

2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των δηµοσίων έργων και ειδικότερα τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 (όπως ισχύει) και του άρθρου 36 

του Π.∆. 609/85, όταν οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση του έργου  δεν µπορούν να 

αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, παρέχεται, κατόπιν αιτήσεώς του, παράταση 
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των προθεσµιών του έργου (συνολικής και τµηµατικών), ισόχρονη µε τις 

καθυστερήσεις, µε αναθεώρηση. Οι λόγοι της καθυστέρησης  και ο χρόνος της 

παράτασης κρίνονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 

3. Εν όψει των προαναφερθέντων λόγων καθυστέρησης, οι οποίοι υφίστανται 

κατά την κοινή αντίληψη, δεν είναι όµως εύκολο να αποδειχθούν σε κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση, οι υπηρεσίες που εκτελούν έργα οφείλουν να αντιµετωπίσουν µε επιείκεια 

τυχόν καθυστερήσεις που εµφανίστηκαν κατά την εκτέλεση των έργων, αυτή τη 

συγκεκριµένη περίοδο. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που παρατηρείται καθυστέρηση 

στην εκτέλεση του έργου, πρέπει να αναγνωρισθεί σε κάθε περίπτωση, επιπλέον άλλων 

παραγόντων και λόγων που τυχόν προβάλλονται για την επαύξηση της ζητούµενης 

παράτασης, ότι η επί ένα δίµηνο καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων οφείλεται 

στους ανωτέρω γενικούς παράγοντες, ήτοι α) την καθυστέρηση στην αποπληρωµή 

οφειλοµένων πιστοποιήσεων και β) στις απεργιακές κινητοποιήσεις των τραπεζικών 

υπαλλήλων (ιδιαιτέρως µάλιστα της Τράπεζας της Ελλάδος) που δεν επέτρεψαν τους 

αναδόχους να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες εκτέλεσης των συµβάσεων.  

Εφόσον στην προκειµένη περίπτωση δεν ισχύει ο πρώτος λόγος (δηλαδή δεν υπήρξε 

καθυστέρηση στην πληρωµή λογαριασµού), η δίµηνη παράταση της προθεσµίας να 

αιτιολογείται µε τον δεύτερο λόγο, ενώ στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση 

υπερβαίνει το δίµηνο µπορεί η Προϊσταµένη Αρχή να χορηγεί µεγαλύτερη παράταση.  

4. Εννοείται ότι µετά την κατά τα άνω χορηγούµενη παράταση αίρονται όλες οι 

συνέπειες της καθυστέρησης περί την εκτέλεση του έργου (ποινικές ρήτρες, τυχόν 

αρξάµενη διαδικασία έκπτωσης κ.ο.κ.).  

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών 

των δηµοσίων φορέων εν γένει που ασχολούνται µε τις διαδικασίες εκτέλεσης δηµοσίων 

έργων, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της.  

Επιπλέον να αναρτηθεί η παρούσα Εγκύκλιος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων (www.ggde.gr). 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε                                                 ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

4. Γραφείο κ.Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 

5. Γραφείο Γενικών ∆/ντών της ΓΓ∆Ε                                                         Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

6. ∆/νση ∆15(2)                                     

7. ∆/νση ∆17(10)                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ               

8. ∆/νση Πληροφορικής(µε δισκέτα για          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 ανάρτηση στην ιστοσελίδα)          

        ΒΑΣΙΛΑ – ΡΟΥΣΣΟΥ   ΣΟΥΖΑΝΑ                                  
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