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Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµόσιων έργων

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

  Άρθρο πρώτο

  Κυρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφοι 6 
και 7 του Συντάγµατος, η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
που αφορά στην κατασκευή των δηµόσιων έργων, όπως 
καταρτίσθηκε από την Ειδική Νοµοπαρασκευαστική 
Επιτροπή, η οποία συστάθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 2508/1997  (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ΄ του 
ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄), µε την αριθµ. ∆17α/01/8/Φ.Ν 
433/17.1.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µόσιων Έργων και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 36 Β΄) και συγκρο−
τήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων (ΦΕΚ 164 Β΄),  της οποίας το κεί−
µενο έχει ως εξής:

 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 
 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρµογής − Έννοιες − Γενικές Αρχές

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφαρµόζονται σε 
όλα τα έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται 
από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, είναι δυ−
νατόν έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται από 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέ−
ων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 

2. Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώ−
ρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού 
συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγι−
κών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, 
στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δηµόσια 
έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής 
και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν 
επιλογές του δηµοκρατικού προγραµµατισµού.

3. Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα 
που εκτελούν οι φορείς της παρ.1 και συνδέονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος ή τον 
υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των 
τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή 
ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η 
οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και 
κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική 
γνώση και επέµβαση. 

4. Με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθιερώ−
νονται:

α) Ενιαίοι κανόνες για την κατασκευή όλων των δη−
µοσίων έργων.

β) Ο κοινωνικός έλεγχος µε τον οποίο εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια εκτέλεση των 
έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως κοινω−
νικός έλεγχος νοείται η θεσµοθετηµένη συµµετοχή στις 
σχετικές διαδικασίες των εκπροσώπων των φορέων, 
των ΟΤΑ και άλλων κοινωνικών φορέων.

γ) Η ανάδειξη της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων 
Έργων (Γ.Γ.∆.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) σε κρατικό 
επιτελικό φορέα στον τοµέα υλοποίησης των ∆ηµόσιων 
Έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής 
δραστηριότητας της χώρας.

δ) Ορθολογικό πλαίσιο για την οργάνωση, ανάπτυξη 
και εξέλιξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανα−
λαµβάνουν την κατασκευή των έργων.

5. Τα έργα προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τις κείµε−
νες διατάξεις και ορίζεται για κάθε έργο ή οµάδα έργων, 
το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη 
χρηµατοδότηση της κατασκευής. 

6. Με προεδρικό διάταγµα (π.δ.) η εφαρµογή του Κώ−
δικα αυτού µπορεί να επεκταθεί εν όλω ή εν µέρει, και 
στα έργα γεωργικών συνεταιρισµών ή συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις 
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οποίες συµµετέχει ο δηµόσιος τοµέας ή νοσηλευτικών 
και γενικά κοινωφελών ιδρυµάτων που δεν ανήκουν στο 
δηµόσιο τοµέα. Με όµοιο π.δ. στις περιπτώσεις ιδιωτι−
κών έργων που επιχορηγούνται από το δηµόσιο τοµέα 
µπορεί να καθορισθεί η µερική εφαρµογή διατάξεων 
του Κώδικα αυτού για τη χρησιµοποίηση επιχειρήσεων 
εγγεγραµµένων στο µητρώο του άρθρου 92 του παρό−
ντος, τον ποιοτικό έλεγχο και τις χρησιµοποιούµενες 
προδιαγραφές. 

7. Για την εφαρµογή του παρόντος Κώδικα οι παρα−
κάτω όροι έχουν την ακόλουθη σηµασία: 

α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το ∆η−
µόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα 
για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή 
κατασκευάζεται το έργο. 

β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρµόδια 
αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του 
έργου. 

γ) «Προϊσταµένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, 
η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής 
του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως 
αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης 
ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον 
παρόντα Κώδικα.

δ) «∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρε−
σία» είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής 
του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, 
έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

ε) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του 
φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωµοδοτεί στα 
θέµατα που ορίζει ο Κώδικας αυτός. 

στ) «Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η 
εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί µε 
σύµβαση η κατασκευή του έργου.

ζ) «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του 
εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα 
τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ − ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ − ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 2
Γενικές ∆ιατάξεις

1. Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχε−
τική µελέτη: 

α) Από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 92 του παρόντος.

β) Από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτε−
πιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας και 
προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του 
έργου. 

2. Η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη 
κατασκευής του έργου αποφασίζει για τον τρόπο κατα−
σκευής σύµφωνα µε την παράγραφο και τα άρθρα 3 και 
4 του παρόντος. Η απόφαση αυτή µπορεί να λαµβάνεται 
για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που 
αφορούν ορισµένη χρονική περίοδο. Η έγκριση διεξαγω−
γής δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής 
του έργου µε εργοληπτική επιχείρηση. 

Άρθρο 3
Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης

Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για 
την κατασκευή του έργου είναι: 

α) Η ανοικτή δηµοπρασία, στην οποία λαµβάνουν µέ−
ρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα 
νόµιµα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. 
Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.

β) Η δηµοπρασία µε προεπιλογή, εφαρµόζεται κυρίως 
σε έργα µεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευµένα και 
διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
του παρόντος. 

γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ πε−
ριορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί εξαιρετική διαδικασία 
και εφαρµόζεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος.

δ) Ο πρόχειρος διαγωνισµός και η προφορική δηµο−
πρασία που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
29 του παρόντος. 

Άρθρο 4
Συστήµατα υποβολής προσφορών

Η διακήρυξη για τη δηµοπράτηση καθορίζει το σύστη−
µα υποβολής των προσφορών. Συστήµατα υποβολής 
προσφορών είναι:

α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 
συµπληρωµένο τιµολόγιο της υπηρεσίας.

β) Η προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
οµάδες τιµών, σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιη−
µένων τιµών της υπηρεσίας µε έλεγχο οµαλότητας των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης.

γ) Η ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου που 
µπορεί να περιλαµβάνει αναλυτικές τιµές ή περιληπτικές 
τιµές ή κατ’ αποκοπή τιµή. 

δ) Η προσφορά που περιλαµβάνει µελέτη και κατα−
σκευή µε κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα για το 
έργο ολόκληρο ή κατά τµήµατα. Στο σύστηµα αυτό αξι−
ολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (µελέτη) 
και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονοµική προσφορά. 

ε) Η µειοδοσία µόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για 
εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.

στ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του 
εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής ποσοστών εξ 
αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρηµένων ιδιοκτησιών.

ζ) Η προσφορά που περιλαµβάνει τη µερική ή ολική 
αυτοχρηµατοδότηση µε αντάλλαγµα τη λειτουργία ή 
εκµετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγµατα 
έναντι της κατασκευής του έργου.

Τα συστήµατα αυτά µπορούν να εφαρµοσθούν και 
σε συνδυασµό µεταξύ τους στη δηµοπρασία του ίδιου 
έργου.

Άρθρο 5
Σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

1. Το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτω−
σης εφαρµόζεται µόνο σε έργα που η προµέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα 
έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων και ανακαινίσεων και ο 
προϋπολογισµός υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο µέχρι του οποίου γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις πρώτης τάξης του Μητρώου Εµπειρίας 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
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2. Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις 
τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται 
σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). Αν η υπηρεσία 
δεν χορηγήσει έντυπο προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι 
τη συντάσσουν σε δικό τους έγγραφο.

Άρθρο 6
Σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους 

ποσοστά έκπτωσης

1. Το σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστών έκ−
πτωσης κατά οµάδες τιµών εφαρµόζεται ιδίως όταν εί−
ναι µεγάλο το πλήθος των τιµών µονάδας µε τις οποίες 
θα καταρτισθεί η σύµβαση. 

2. Στους ενδιαφερόµενους χορηγείται από την υπη−
ρεσία για υποβολή στο διαγωνισµό έντυπο προσφοράς 
ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών οµοειδών ερ−
γασιών, που συµπληρώνεται από τους διαγωνιζόµενους 
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.

3. Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών του τιµολογίου και του 
προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες 
επί τοις εκατό (%). Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες 
οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να είναι 
µηδενική ή αρνητική, µε την προϋπόθεση ότι η συνολική 
έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση 
δεν ισχύει αν το ορίζει ρητά η διακήρυξη. 

4. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρί−
σκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους. Για τον έλεγχο 
της οµαλότητας υπολογίζεται από την επιτροπή διαγω−
νισµού για κάθε µειοδότη το συνολικό ύψος προϋπολο−
γισµού προσφοράς που διαµορφώνεται µετά την αφαί−
ρεση από κάθε οµάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί 
στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από τη σύγκριση του 
προϋπολογισµού προσφοράς προς τον αρχικό προϋπο−
λογισµό της υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 
κονδύλιο για τα απρόβλεπτα, προκύπτει η µέση έκπτω−
ση επί τοις εκατό Εµ του υπόψη µειοδότη. Οµαλή είναι η 
προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης 
Εi δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ−10% ούτε µεγαλύτερο 
από 0,90Εµ+10%.

5. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της 
προηγούµενης παραγράφου είναι απαράδεκτη. Κατ’ 
εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης 
προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1−
Εµ) και αφορούν οµάδα ή οµάδες εργασιών που αθροι−
στικά η αξία τους στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας 
δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) και προκειµένου 
να γίνει η κατακύρωση της δηµοπρασίας, η προσφορά 
οµαλοποιείται µε αύξηση στο κατώτερο όριο οµαλότη−
τας της παραγράφου 4 όλων των ποσοστών έκπτωσης 
που υπολείπονται από αυτό και η σύµβαση θεωρείται 
καταρτισµένη µε τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα 
ποσά, όπως διορθώνονται από την επιτροπή διαγω−
νισµού. Τα επιµέρους ποσοστά που είναι µεγαλύτερα 
από το ανώτατο όριο οµαλότητας δεν θίγονται στην 
καταρτιζόµενη σύµβαση. 

Άρθρο 7
Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση 

τιµολογίου

1. Το σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση 
ανοιχτού τιµολογίου µπορεί να εφαρµόζεται σε έργα 
ανεξάρτητα από προϋπολογισµό όταν οι ποσότητες των 

εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο συµβατι−
κών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές 
αποκλίσεις. Στο σύστηµα αυτό οι τιµές του τιµολογίου 
µπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκλη−
ρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ 
αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για 
όλο το έργο.

2. Στους ενδιαφερόµενους χορηγούνται από την υπη−
ρεσία για υποβολή στο διαγωνισµό:

α) Τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας, 
στο οποίο όµως οι τιµές είναι ασυµπλήρωτες.

β) Προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό 
της υπηρεσίας στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα 
γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. Το 
κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες συµπληρώνεται από 
την υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 
του άρθρου 57 του παρόντος.

3. Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές, συµπληρώ−
νοντας το ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και προϋπολογισµό 
µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές χωρίς όµως 
καµία δέσµευση οµαλότητας. Συµπληρώνουν ακόµα τα 
γινόµενα των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους 
και το γενικό άθροισµα, το ποσό για γενικά έξοδα και 
όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφό−
µενου στο έντυπο ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά 
και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προ−
σφοράς. Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται 
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν αριθµητική 
αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ των αριθµητικών τιµών του 
προϋπολογισµού και των τιµών του τιµολογίου, ο προϋ−
πολογισµός διορθώνεται µε βάση τις ολόγραφες τιµές 
του τιµολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλµατα 
στα γινόµενα και τα αθροίσµατα του προϋπολογισµού, ο 
οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές 
τιµών ή λάθη σε µεγάλη κλίµακα, µπορεί η προσφορά 
να κριθεί απαράδεκτη.

4. Η τεκµαρτή έκπτωση στο σύστηµα αυτό προκύπτει 
από τη σύγκριση του προϋπολογισµού προσφοράς µε 
τον προϋπολογισµό υπηρεσίας χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα.

Άρθρο 8
Σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη 

και κατασκευή

1. Για την επιλογή του συστήµατος προσφοράς που 
περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή απαιτείται προη−
γούµενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µετά από γνώµη του 
Συµβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής 
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις έργων που επιδέχονται 
ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που καλύπτο−
νται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµα−
τα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο και 
τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιµος ο 
συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης 
υπάρχουσας µελέτης της Υπηρεσίας µε την κατασκευή 
ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του συ−
στήµατος προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και 
κατασκευή πέρα από τα οριζόµενα στην προηγούµενη 
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παράγραφο, είναι η ύπαρξη εγκεκριµένης προµελέτης 
και οικονοµοτεχνικής µελέτης της υπηρεσίας για τον 
καθορισµό του προϋπολογισµού υπηρεσίας. Τα τεύ−
χη δηµοπράτησης περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων 
«Κανονισµό Μελετών Έργου» και «Πρότυπα Κατασκευ−
ής Έργου», τα οποία συντάσσονται ειδικά για το προς 
δηµοπράτηση έργο ή υπάρχουν και εφαρµόστηκαν σε 
παρόµοια έργα.

Μετά την έγκριση της προκαταρκτικής µελέτης της 
υπηρεσίας και προ της έγκρισης της προµελέτης προ−
ηγείται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων καλούµενων 
«υποστηρικτικών µελετών», όπως π.χ. είναι οι µελέτες 
των συνθηκών του έργου και όλες οι απαραίτητες πρά−
ξεις ή αποφάσεις που επιτρέπουν την ακώλυτη εφαρµο−
γή της σύµβασης, όπως π.χ. αδειοδοτήσεις συναρµόδιων 
φορέων. 

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν στη δηµοπρασία του−
λάχιστον προµελέτη όλων των απαραίτητων έργων 
ή οριστική µελέτη προκειµένου για κτιριακά έργα. Οι 
µελετητές όλων των διαγωνιζοµένων πρέπει να έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία για τα πτυχία µελετητών και γραφείων µε−
λετών ή ισοδύναµη εµπειρία προκειµένου για ευρωπαϊκά 
γραφεία µελετών µε έδρα εκτός Ελλάδας.

3. Κατά την εφαρµογή του συστήµατος αυτού µπορεί 
µε τη διακήρυξη να ζητείται από τους διαγωνιζόµενους, 
εκτός από την οικονοµική τους προσφορά, η συµπλή−
ρωση ή σύνταξη µελετών, ο προσδιορισµός τεχνολο−
γικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιµέρους 
στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων – λύσεων 
σε δεδοµένο τεχνικό πρόβληµα ή ο καθορισµός της 
προθεσµίας για την αποπεράτωση κατασκευής του 
έργου σε συνδυασµό µε τα λειτουργικά έξοδα και την 
αποδοτικότητα της επένδυσης. Τα ανωτέρω ζητούµενα 
προσαρµόζονται στο αντικείµενο της κάθε σύµβασης.

4. Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει το εργολα−
βικό αντάλλαγµα κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο 
ή για τµήµατα του έργου. Με τη διακήρυξη µπορεί να 
ζητείται και συµπλήρωση τιµολογίου από το διαγωνι−
ζόµενο, προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός προετοι−
µασίας της οικονοµικής προσφοράς ή να αποτιµηθούν 
τυχόν διαφοροποιήσεις που ενδεχόµενα θα προκύψουν 
από απρόβλεπτες περιστάσεις ή θα ζητηθούν από την 
υπηρεσία.

5. Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατά το σύστηµα 
του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη οι οικονο−
µικές προσφορές σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών. Η επιτροπή διαγωνισµού κατ’ 
αρχήν ελέγχει κατά πόσον οι τεχνικές προσφορές τη−
ρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε 
τα συµβατικά τεύχη και ανακοινώνει το αποτέλεσµα 
µε πρακτικό στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές 
γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το πρακτικό 
αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόµενους. Κατά του 
ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ανακοίνωσή του. Μετά την εκδίκαση 
των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την επι−
τροπή διαγωνισµού και συντάσσεται νέο πρακτικό που 
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους πριν ανοιχθούν 
οι οικονοµικές προσφορές. Κατά του πρακτικού αυ−
τού χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέντε (5) ηµερών 
από της ανακοινώσεώς του στους διαγωνιζόµενους. 

Τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο βαθµός επιρροής 
τους στην επιδιωκόµενη βέλτιστη ποιότητα ορίζονται 
πάντοτε στη διακήρυξη. Οι κρινόµενες µελέτες βαθ−
µολογούνται πάντοτε µε εκατονταβάθµια βαθµολογία 
και καθορίζεται η ελάχιστη επιτρεπόµενη αποδεκτή 
βαθµολογία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από το εβδοµήντα (70).

Ελάχιστη βαθµολογία µπορεί να ορίζεται και για κρι−
τήριο ή κριτήρια που επηρεάζουν σηµαντικά την όλη 
ποιότητα της τεχνικής προσφοράς. Προσφορά που 
βαθµολογείται κάτω από την ελάχιστη συνολική επι−
τρεπόµενη βαθµολογία απορρίπτεται. Αν ορίζεται στη 
διακήρυξη, το ίδιο ισχύει και αν κριτήριο ή κριτήρια 
βαθµολογήθηκαν κάτω από την ελάχιστη βαθµολογία 
που καθορίστηκε στο κριτήριο ή στα κριτήρια αυτά. 

Θέσπιση κριτηρίου ή υποκριτηρίου για την εµπειρία 
τόσο του µελετητή του διαγωνιζόµενου όσο και αυτού 
τούτου του διαγωνιζόµενου σε περίπτωση διαγωνισµού 
ανοιχτής διαδικασίας απαγορεύεται. Όταν το κύριο αντι−
κείµενο της τεχνικής προσφοράς είναι η µελέτη του 
διαγωνιζόµενου, η συνολική βαθµολογία τυχόν κριτη−
ρίων που αφορούν σε άλλες απαιτήσεις δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 15/100.

6. Σε κάθε υποβαλλόµενη προσφορά αντιστοιχεί η 
ανηγµένη προσφορά της που προκύπτει ως συνάρτη−
ση της οικονοµικής προσφοράς (Π) και της συνολικής 
βαθµολογίας (Β), δηλαδή ισχύει Πα=φ(Π, Β) όπου Πα η 
ανηγµένη προσφορά. Προσωρινή µειοδότρια ή βέλτιστη 
προσφορά είναι η ελάχιστη από τις Πα.

Για την εξεύρεση του τύπου της Πα, ο οποίος ορίζεται 
στη διακήρυξη, καθορίζεται σε κάθε περίπτωση έργου 
το τµήµα της Π που επηρεάζεται από την επιδιωκόµενη 
ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και το υπόλοιπο τµή−
µα της Π στο οποίο δεν επιδρά η τεχνική αξιολόγηση.

Αν C=ρ.π όπου ρ είναι το υπόλοιπο τµήµα της Π, το 
µη επηρεαζόµενο από την τεχνική αξιολόγηση και όταν 
ρ<1,0, τότε το πρώτο τµήµα της Π είναι (1−ρ).Π και σε 
αυτό επιδρά η βαθµολογία Β/100.

∆ιαµορφώνεται έτσι ο γενικός τύπος της Πα που εί−
ναι: 

 (1−ρ) x Π
Πα =  + ρ x Π = Κ x Π
    Β

   100
όπου 

 (1−ρ) x 100
Κ =  + ρ
 Β

Για τιµές του ρ ίσες προς 0,00 ή 0,05 ή 0,10 ή 0,15 
κ.λπ. προκύπτουν διάφοροι τύποι της Πα. Η τιµή του ρ 
ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη και αιτιολογείται συ−
νοπτικά. Για να είναι επιλέξιµο το σύστηµα προσφοράς 
µελέτης και κατασκευής και να ισχύουν τα ανωτέρω, 
πρέπει ρ ≤ 0,40.

Ο διαιρέτης Β/100 που επιδρά στο τµήµα (1−ρ).Π απα−
γορεύεται να εµφανίζεται µε «δύναµη», µεγαλύτερη της 
πρώτης. Αν στη συνάρτηση Πα=φ(Π.Β), επιδιώκεται η 
ενίσχυση της επιρροής της Π µπορεί να τίθεται ως 
διαιρέτης του (1−ρ).Π, ο (Β/100) 0,5 οπότε, 
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 (1−ρ) x 10
Κ =  + ρ

 Β

και προκύπτουν αντίστοιχοι τύποι για την Πα.
7. Όταν το σύστηµα προσφοράς µελέτης−κατασκευής 

συνδυάζεται µε άλλο ή άλλα συστήµατα προσφοράς και 
στο σύστηµα µελέτης−κατασκευής αντιστοιχεί τµήµα 
που υπερβαίνει το ήµισυ του προϋπολογισµού υπηρε−
σίας, θεωρουµένου ότι περιλαµβάνει τη δαπάνη των 
εργασιών (µε τα γενικά έξοδα και το όφελος της επι−
χείρησης) και τις απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα), 
για να είναι οµαλή η συνολική προσφορά πρέπει για τον 
προϋπολογισµό προσφοράς των τµηµάτων του προϋπο−
λογισµού Υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο άλλο ή στα 
άλλα συστήµατα προσφοράς, να ισχύει η σχέση:

0,90.(Π.Υ).(1−εµ) < Π.Π.> < 1,10.(Π.Υ).(1−εµ) όπου,

Π.Υ. είναι ο προϋπολογισµός υπηρεσίας του κάθε 
άλλου τµήµατος του συνολικού προϋπολογισµού υπη−
ρεσίας, εκτός από αυτό που αντιστοιχεί στο σύστηµα 
προσφοράς µελέτης−κατασκευής.

Π.Π. είναι ο προϋπολογισµός προσφοράς που αντι−
στοιχεί στον ανωτέρω Π.Υ. και εµ είναι η µέση έκπτωση 
επί τοις εκατό (%) που προκύπτει από τη σύγκριση 
του συνολικού προϋπολογισµού προσφοράς προς το 
συνολικό προϋπολογισµό υπηρεσίας.

Για την εξεύρεση του συνολικού προϋπολογισµού προ−
σφοράς, για το τµήµα που αντιστοιχεί στο σύστηµα 
προσφοράς µελέτης−κατασκευής τίθεται η αντίστοιχη 
Πα.

Αν έστω και σε ένα από τα άλλα τµήµατα του προϋ−
πολογισµού υπηρεσίας, ο αντίστοιχος προϋπολογισµός 
προσφοράς δεν πληροί την ανωτέρω σχέση η συνολική 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. Όταν το σύστηµα προσφοράς µελέτης−κατασκευής 
συνδυάζεται µε άλλο ή άλλα συστήµατα προσφοράς 
και στο σύστηµα µελέτης−κατασκευής αντιστοιχεί τµή−
µα που υπολείπεται του ηµίσεως του προϋπολογισµού 
υπηρεσίας, θεωρουµένου, όπως στην προηγούµενη 
παράγραφο, για να είναι οµαλός ο προϋπολογισµός 
προσφοράς, που αντιστοιχεί στο τµήµα µε το σύστηµα 
προσφοράς µελέτης−κατασκευής, εφαρµόζεται ανάλογα 
η σχέση της προηγούµενης παραγράφου µε την επι−
σήµανση ότι ως Π.Π. νοείται η Πα και ως Π.Υ. τίθεται 
ο προϋπολογισµός υπηρεσίας του τµήµατος µε το σύ−
στηµα προσφοράς µελέτης−κατασκευής. Αν στο άλλο 
σύστηµα προσφοράς εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του παρόντος, οι εκπτώσεις Ε% προκύπτουν 
από τη σύγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισµών 
προσφορών προς τον προϋπολογισµό υπηρεσίας του 
τµήµατος που υπερβαίνει το ήµισυ του συνολικού προ−
ϋπολογισµού υπηρεσίας.

Αν δεν πληρούται η σχέση της προηγούµενης παρα−
γράφου για το τµήµα του προϋπολογισµού υπηρεσίας 
που αντιστοιχεί στο σύστηµα προσφοράς µελέτης−κα−
τασκευής η συνολική προσφορά απορρίπτεται.

9. Όταν συνδυάζονται περισσότερα από ένα συστή−
µατα προσφοράς υπάρχουν και περισσότεροι από ένας 
σφραγισµένοι φάκελοι των αντίστοιχων µερικών οικονο−
µικών προσφορών. Όσο διαρκεί η εξέταση της µερικής 

προσφοράς που αντιστοιχεί στο κύριο σύστηµα προ−
σφοράς, δηλαδή αυτό στο οποίο αντιστοιχεί τµήµα που 
υπερβαίνει το ήµισυ του προϋπολογισµού Υπηρεσίας η 
άλλη µερική προσφορά παραµένει σφραγισµένη. 

Άρθρο 9
Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους

 απολογιστικών εργασιών

1. Το σύστηµα µειοδοσίας µόνο πάνω στο ποσοστό 
οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρ−
µόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιµο−
λογηθούν, σε δοκιµαστικές εργασίες και έρευνες, σε 
περιπτώσεις συνέχισης εργολαβιών µετά από έκπτωση 
του αρχικού αναδόχου ή για συγκεκριµένο τµήµα του 
έργου, που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Η διακή−
ρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισµού των 
δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές 
κ.λπ.) που θα δοθούν στους ενδιαφεροµένους.

2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του ανα−
δόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται σε δεκαοχτώ 
επί τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των 
δαπανών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του 
εργοδότη, όπως στις προµήθειες υλικών, µισθωµάτων 
µηχανηµάτων, καυσίµων και λιπαντικών, αξίας µισθών 
και ηµεροµισθίων, λοιπών αποζηµιώσεων και ασφαλιστι−
κών εισφορών των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατή−
σεων και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 

3. Οι διαγωνιζόµενοι υποψήφιοι προσφέρουν έκπτωση 
εκφραζόµενη σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), 
επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους 
του αναδόχου. 

Άρθρο 10
Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων 

µε αντιπαροχή

1. Το σύστηµα προσφοράς για την αξιοποίηση ακι−
νήτων του εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής 
ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρηµένων 
ιδιοκτησιών, εφαρµόζεται όταν ο κύριος του έργου απο−
φασίζει την οικοδόµηση ακινήτων του µε το σύστηµα 
αυτό. Ο ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα λάβει ως 
εργολαβικό αντάλλαγµα ποσοστό εξ αδιαιρέτου του 
ακινήτου και τις αντίστοιχες διηρηµένες ιδιοκτησίες.

2. Η δηµοπράτηση γίνεται µε βάση ιδίως τη µελέτη 
του έργου που θα κατασκευαστεί και τα σχέδια συµβο−
λαίου οροφοκτησίας, κανονισµού λειτουργίας, πινάκων 
ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανοµών των κοινόχρη−
στων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα πράγµατα, 
προσυµφώνων σταδιακής µεταβίβασης ποσοστών του 
οικοπέδου ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών και οι 
διαγωνιζόµενοι προσφέρουν τα σχετικά ποσοστά συνι−
διοκτησίας και διηρηµένες ιδιοκτησίες, όπως ειδικότερα 
ορίζεται µε τη διακήρυξη.

3. Αν αποφασισθεί η εφαρµογή του συστήµατος αξι−
οποίησης ακινήτου µε µελέτη των διαγωνιζοµένων, 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 8 του 
παρόντος.

Άρθρο 11
Προσφορά που περιλαµβάνει άλλα ανταλλάγµατα

1. Το σύστηµα της προσφοράς που περιλαµβάνει τη 
µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση µε αντάλλαγµα 
τη λειτουργία ή εκµετάλλευση του έργου ή άλλα τυ−
χόν ανταλλάγµατα έναντι της κατασκευής του έργου, 
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εφαρµόζεται όταν ο κύριος του έργου προκειµένου να 
πραγµατοποιήσει την κατασκευή, κρίνει σκόπιµη την 
παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος εκτός 
από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων. 
Τέτοια ανταλλάγµατα µπορεί να είναι η παραχώρη−
ση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης του έργου για 
ορισµένη χρονική περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή 
µεταλλευτικών ή βιοµηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών 
και άλλα.

2. Κατά την εφαρµογή του συστήµατος, η διακήρυ−
ξη ορίζει το είδος και την έκταση των διατιθεµένων 
ανταλλαγµάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει 
την αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθµολόγηση 
τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµι−
κών, όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης 
προσφοράς. Για την ανάδειξη του αναδόχου εφαρµό−
ζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 
του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 12
Εκτέλεση δηµοσίων έργων µε το σύστηµα  

της αντιπαροχής

1. Η εκτέλεση των δηµοσίων έργων, µε το σύστηµα 
της αντιπαροχής του άρθρου 10 ή της παροχής άλλων 
ανταλλαγµάτων του άρθρου 11, καθώς και η εκτέλεση 
οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου έργου µε χρηµατοδότη−
ση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό 
(50%) διέπεται από τη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων 
µε την επιφύλαξη των παρακάτω ρυθµίσεων, ανάλογα 
µε το εκτελούµενο έργο.

α) Σε περίπτωση υπερηµερίας του κυρίου του έργου 
ή του φορέα κατασκευής αυτού ως προς την εκπλή−
ρωση των υποχρεώσεών του ή σε περίπτωση υπαίτιας 
ή ανυπαίτιας αδυναµίας αυτού, ο ανάδοχος έχει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

β) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών πέραν των 
δεκαπέντε (15) ηµερών από γεγονός για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε δικαιούται αυτός να ζητήσει 
αποζηµίωση για τη ζηµία, που υπέστη από τη διακοπή 
αυτή στο υπόψη έργο. Σε περίπτωση, όµως, που η διακο−
πή αυτή διαρκέσει για συνεχές χρονικό διάστηµα µεγα−
λύτερο των τριών (3) µηνών, τότε ο ανάδοχος δικαιούται 
επιπλέον να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης.

γ) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ασκήσει το παρε−
χόµενο σε αυτόν από το νόµο δικαίωµα να ζητήσει τη 
διάλυση της σύµβασης, δικαιούται να ζητήσει και απο−
ζηµίωση για την τυχόν ζηµία του από τη µη εκπλήρωση 
της σύµβασης.

δ) Ο κύριος του έργου και ο φορέας κατασκευής αυ−
τού δεν έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν ή διαλύ−
σουν τη σύµβαση εργολαβίας χωρίς σπουδαίο λόγο, ο 
οποίος κρίνεται ως τέτοιος µετά από γνώµη του Συµ−
βουλίου ∆ηµόσιων Έργων. Εάν ο λόγος αυτός αφορά 
γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε 
αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση. Σε περίπτω−
ση, όµως, που η σύµβαση αφορά περισσότερες από 
µία διαφορετικές και αυτοτελείς κατασκευές, µπορεί 
να συνοµολογηθεί ότι ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής αυτού έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν 
ή διαλύσουν τη σύµβαση ως προς µία ή περισσότερες 
αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές, µέχρι ορισµέ−
νη προθεσµία και πάντως πριν από το συµβατικό χρόνο 

έναρξης εργασιών επί των αυτοτελών και διαφορετικών 
αυτών κατασκευών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
θα καθορισθεί µε νέα απόφαση, µετά από γνώµη του 
Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, τόσο ο τρόπος αναπροσ−
διορισµού του εργολαβικού ανταλλάγµατος όσο και η 
αναπροσαρµογή της σύµβασης.

ε) Η µεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η παρα−
χώρηση δικαιωµάτων επ’ αυτών στον ανάδοχο γίνεται 
σταδιακά ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης των ερ−
γασιών. Μπορεί, όµως, µε τη σύµβαση να συµφωνηθεί η 
πρόωρη µεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η πρόωρη 
παραχώρηση δικαιωµάτων επ’ αυτών του επόµενου στα−
δίου µε την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
του αναδόχου, η οποία θα αποδίδεται σε αυτόν µε την 
περάτωση του σταδίου εκείνου των εργασιών που θε−
µελιώνει το δικαίωµά του για τη γενόµενη µεταβίβαση 
ή παραχώρηση, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. 

στ) Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου θα γίνεται 
επιµέτρηση των εργασιών, που έχει εκτελέσει αυτός, θα 
καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
ως και οι εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν τυχόν 
δοθεί, σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση ε΄, θα 
υπολογίζεται η ζηµία, που υφίσταται ο κύριος του έργου 
και θα γίνεται εκκαθάριση της εργολαβίας. Ο τρόπος 
επιµέτρησης των εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος, ο 
τρόπος υπολογισµού της ζηµίας του κυρίου του έργου, 
ο τρόπος εκκαθάρισης της εργολαβίας και ο τρόπος 
πληρωµής των ποσών, που τυχόν δικαιούται ο ανάδοχος, 
καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη. Ο τρόπος και η δια−
δικασία ολοκλήρωσης του ηµιτελούς έργου εναπόκειται 
στην κρίση του κυρίου του έργου.

ζ) Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από 
τη σύµβαση εργολαβίας ή εξ αφορµής αυτής, δύναται 
να συνοµολογηθεί συµφωνία διεθνούς ή εσωτερικής 
διαιτησίας, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό−
σιων Έργων, το ανωτέρω ποσοστό της παραγράφου 1 
µπορεί να ορίζεται για έργα συγκοινωνιακά κατώτερο 
του πενήντα τοις εκατό (50%) εφαρµοζοµένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων της άνω παραγράφου. 

3. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και εκµε−
τάλλευσης του κατασκευασθέντος έργου ή συσταθει−
σών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών στον ανάδοχο, 
η παραχώρηση αυτή θα διέπεται από τους συµβατικούς 
όρους και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του πα−
ρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης παραχώρησης, που θα ορίζει η σχετική 
διακήρυξη και θα διέπεται από τους θεσπιζόµενους από 
αυτήν όρους. Με τις συµβάσεις αυτές ο κύριος του έρ−
γου µπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση 
διαφόρων συνθηκών και να συνοµολογηθεί, ότι σε πε−
ρίπτωση µεταβολής των συνθηκών αυτών, ο ανάδοχος 
δικαιούται να ζητήσει είτε αποζηµίωση για τη ζηµιά 
που υπέστη είτε αναπροσαρµογή της οφειλόµενης σε 
αυτόν παροχής είτε και λύση της σύµβασης παραχώ−
ρησης µε αποζηµίωσή του για τη ζηµιά που υπέστη από 
τη µη εκπλήρωση της σύµβασης. Για την επίλυση των 
διαφορών που απορρέουν από τις συµβάσεις παραχώ−
ρησης ή εξ αφορµής αυτών µπορεί να συνοµολογηθεί 
διεθνής ή εσωτερική διαιτησία, εφόσον προβλέπεται 
στη διακήρυξη. 
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4. Τα ανταλλάγµατα, που εισπράττει ο ανάδοχος από 
την πώληση και µεταβίβαση των παραπάνω οριζόντιων ή 
κάθετων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση διαρκών ή πο−
λυετών δικαιωµάτων επ’ αυτών σε τρίτους θεωρούνται 
σαν ακαθάριστα έσοδα αυτού και φορολογούνται σαν 
εργολαβικό αντάλλαγµα δηµοσίου τεχνικού έργου, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
36α του ν.δ. 3323/1955 ( ΦΕΚ 214 Α΄). Τα ανταλλάγµα−
τα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την εκµετάλλευση 
των υπόλοιπων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή 
από την εκµετάλλευση των παραπάνω ειδικών έργων 
ή των χώρων στάθµευσης θεωρούνται σαν ακαθάριστα 
έσοδα από εµπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και επόµενα 
του ν.δ. 3323/1955.

5. Στα παραπάνω ειδικά έργα, στα έργα χώρων στάθ−
µευσης και στα έργα, που εκτελούνται µε ολική ή µερική 
χρηµατοδότηση τρίτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2, η απόσβεση του κόστους κατα−
σκευής των έργων αυτών και των τόκων των δανείων 
και πιστώσεων του αναδόχου, κατά την κατασκευαστική 
περίοδο, οι οποίοι θεωρούνται ως κόστος κατασκευής, 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 50 του ν.1914/1990. 

Άρθρο 13
Εναλλακτικές Προσφορές

 Όταν εφαρµόζεται ένα από τα συστήµατα υποβο−
λής προσφορών των άρθρων 8, 10 και 11 του παρόντος 
είναι δυνατή η υποβολή από τους ενδιαφεροµένους 
εκτός από την κύρια προσφορά τους και εναλλακτικών 
προσφορών που να στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνι−
κές λύσεις που προτείνονται από τον προσφέροντα, 
εκτός αν αυτό αποκλείεται από τη διακήρυξη. Αν οι 
εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης, κρίνονται όλες ως ισοδύναµες ανεξάρτη−
τες προσφορές. Εάν οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται 
αλλά οι τεχνικές λύσεις κρίνονται ως ικανοποιητικές, 
ο φορέας κατασκευής µπορεί, (πριν ανοιχτούν οι οικο−
νοµικές προσφορές και µαταιώνοντας κατά τα λοιπά 
το διαγωνισµό) να εξαγοράσει τις µελέτες των λύσεων 
αυτών και να επαναλάβει τη δηµοπράτηση βάσει των 
εξαγορασµένων µελετών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ − ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ − 

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 14

Μελέτη περιβαλλοντικών όρων − 
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

1. Για την πραγµατοποίηση νέων έργων ή δραστηρι−
οτήτων ή τη µετεγκατάσταση υφισταµένων, τα οποία 
λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της έκτασής τους είναι 
πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περι−
βάλλον ή τα οποία χωρίς µεν να προκαλούν σοβαρές 
επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προ−
στασία του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, 
όρους και περιορισµούς, απαιτείται η έγκριση όρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης 
για την επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγ−
χρονισµό υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων, που 
έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον 

επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε 
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

2. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η 
∆ιοίκηση επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισµούς 
και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση του έρ−
γου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το 
µέγεθος, το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και 
τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

3. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απο−
τελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πρά−
ξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις για την πραγµατοποίηση του έργου 
ή της δραστηριότητας.

4. Για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες ανά−
λογα µε τις επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκα−
λέσουν στο περιβάλλον, καθώς και για τη διαδικασία 
έκδοσης και το περιεχόµενο της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων πρέπει να τηρούνται τα ειδικότε−
ρα οριζόµενα στα άρθρα 3, 4 και 5 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 
160 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 2 του  
ν. 3010/ 2002 (ΦΕΚ 91 Α΄), καθώς και στην κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµι−
κών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Πολιτισµού, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε µε την κοινή υπουργική απόφαση 15393/ 
2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄).

Άρθρο 15
∆ηµοπρασία − ∆ιακήρυξη

1. Η δηµοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου 
διενεργείται µε βάση τη σχετική διακήρυξη. Η διακή−
ρυξη µε την οποία γίνεται και ο προσδιορισµός του 
συστήµατος υποβολής των προσφορών του άρθρου 4 
του παρόντος Κώδικα, εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριµέ−
νη περίπτωση από την προϊσταµένη αρχή, η οποία και 
διενεργεί τη δηµοπρασία ή ορίζει την αρχή που θα τη 
διενεργήσει.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εγκρίνονται πρότυπα 
τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα 
τα συστήµατα υποβολής προσφοράς, καθώς και άλλα 
πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις δη−
µοπρασίες των έργων. 

Τα πρότυπα, µετά την έγκρισή τους, ισχύουν υποχρε−
ωτικά για όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια 
έργα. 

3. Κατά την έγκριση της διακήρυξης το τυχόν υπάρ−
χον στην εγκεκριµένη µελέτη σχέδιο διακήρυξης προ−
σαρµόζεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη 
διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και 
τυχόν αναγκαία προσαρµογή των άλλων στοιχείων της 
µελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου 
∆ηµόσιων Έργων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µπορεί να 
προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο 
ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του 
προς ανάθεση έργου.
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5. Με τα συµβατικά τεύχη επιτρέπεται να αναλάβει 
ο ανάδοχος την αναγκαία συµπλήρωση ή προσαρµο−
γή των στοιχείων της µελέτης προς τα δεδοµένα του 
εδάφους.

6. Η διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτής δηµοπρα−
σίας περιέχει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία, ανάλογα 
µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς:

α) Τον τίτλο της αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη.
β) Το σύστηµα υποβολής προσφοράς µε αναφορά 

στις διατάξεις που εφαρµόζονται για τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας.

γ) Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του 
και τον προϋπολογισµό του, όπως και αν περιλαµβάνε−
ται τυχόν εκπόνηση µελέτης.

δ) Την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, την 
έδρα της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει η παραλαβή 
των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισµού, την 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. 

ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές 
για υποβολή προσφοράς, σύµφωνα µε τις σχετικές δια−
τάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούµενα προσόντα 
και προϋποθέσεις.

στ) Τις απαιτούµενες εγγυήσεις συµµετοχής και προς 
ποιον πρέπει να παρέχεται η εγγύηση.

ζ) Τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά, 
όπως δηλώσεις, αναλύσεις, παρατηρήσεις και άλλα.

η) Τον κατάλογο των συµβατικών τευχών και σχεδίων, 
τη σειρά ισχύος τους και πού βρίσκονται διαθέσιµα για 
τους ενδιαφεροµένους.

θ) Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υπο−
βολής των προσφορών.

ι) Τον φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τις πι−
στώσεις του έργου, για τους τυχόν ειδικούς όρους 
πληρωµής και για τις επιβαρύνσεις του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος για κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ..

ια) Τα κριτήρια βαθµολογίας για ανάδειξη της βέλ−
τιστης προσφοράς σε περίπτωση αξιολόγησης των 
προσφορών και τυχόν αµοιβή των αξιολογότερων µε−
λετών.

ιβ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών, όπως προβλέ−
πεται από τις σχετικές διατάξεις.

ιγ) Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.
ιδ) Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας.
7. Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής 

δηµοπρασίας δηµοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος ∆ια−
κηρύξεων ∆ηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως και σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες 
εφηµερίδες. Όταν πρόκειται για νοµαρχιακού επιπέδου 
έργα η τρίτη εφηµερίδα στην οποία δηµοσιεύεται η 
διακήρυξη πρέπει να είναι µία (1) της Πρωτεύουσας του 
Νοµού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί 
ηµερήσια εφηµερίδα. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα 
των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 4 του παρό−
ντος, η δηµοσίευση γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Μεγα−
λύτερα χρονικά όρια για τη δηµοσίευση των περιλήψεων 
και πρόσθετοι όροι δηµοσιότητας που επιβάλλονται 
από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται όταν 
συντρέχει σχετική περίπτωση. Όταν πρόκειται για έργα 
που στις δηµοπρασίες τους γίνονται δεκτές και επιχει−
ρήσεις εγγεγραµµένες σε Νοµαρχιακά Μητρώα η δηµο−

σίευση για τη δηµοπρασία γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε µία (1) ηµερήσια 
εφηµερίδα της Πρωτεύουσας του Νοµού, αν εκδίδεται 
τέτοια εφηµερίδα και αν όχι σε µία (1) ηµερήσια εφηµε−
ρίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Όταν πρόκειται 
για επανάληψη δηµοπρασίας και εφόσον η επανάληψη 
γίνεται πριν περάσουν τέσσερις (4) µήνες από την προ−
ηγούµενη δηµοπρασία, όλες οι προθεσµίες της παρα−
γράφου αυτής µειώνονται στο µισό. Όταν πρόκειται για 
νοµαρχιακού επιπέδου έργα, πέραν των δηµοσιεύσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, µπορεί µε την 
έγκριση της διακήρυξης να προβλεφθεί η δηµοσίευση 
της περίληψης και σε µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
του νοµού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται 
στο νοµό τέτοια εφηµερίδα. Η τυχόν µη δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
ή η δηµοσίευση αυτής εκτός των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται στην παράγραφο αυτή δεν επηρεάζει την 
κανονική διεξαγωγή της δηµοπρασίας.

8.α. Οι περιλήψεις των ανωτέρω διακηρύξεων, κατα−
χωρίζονται επίσης υποχρεωτικά, µε κριτήριο την προ−
βλεπόµενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) ίση κατανοµή, µε 
αµοιβή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του              
ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), από τον αρµόδιο φορέα για 
λογαριασµό του οποίου δηµοσιεύεται η διακήρυξη σε 
τουλάχιστον δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία 
νοµαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην απόφαση του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν 
την έδρα τους στο νοµό, που θα λάβει χώρα η εκτέλε−
ση του έργου. Σε νοµούς στους οποίους δεν εκδίδεται 
ηµερήσια εφηµερίδα, αρκεί η δηµοσίευση σε δύο (2) 
τουλάχιστον εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του νοµού που 
θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου, εφόσον υπάρχουν. 
Αν οι νοµοί στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση 
του έργου, σύµφωνα µε το αντικείµενο της διακήρυ−
ξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δηµοσίευση της 
διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον µία (1) ηµερήσια 
νοµαρχιακή εφηµερίδα κάθε νοµού και µία (1) εβδοµα−
διαία νοµαρχιακή εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την 
έδρα τους σε έναν από τους νοµούς στους οποίους θα 
λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. Σε νοµούς, η περι−
φέρεια των οποίων περιλαµβάνει µόνο νησιά, οι κατά 
τα ανωτέρω δηµοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε 
τουλάχιστον δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία 
νοµαρχιακές εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους σε 
δύο (2) τουλάχιστον νησιά.

β. Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαβαίνει χώρα εντός 
των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι περιλήψεις 
των ανωτέρω διακηρύξεων καταχωρίζονται σε τουλά−
χιστον µία (1) ηµερήσια και µία (1) εβδοµαδιαία τοπικές 
εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην απόφαση 
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν την έδρα 
τους σε δήµο ή κοινότητα εντός των νοµών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης. Σε δήµους ή κοινότητες, εντός των 
νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου δεν εκδίδεται 
ηµερήσια εφηµερίδα, αρκεί η δηµοσίευση σε δύο (2) 
τουλάχιστον εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του δήµου ή της 
κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν, οι περιλήψεις των διακηρύξεων δηµοσι−
εύονται σε δύο τουλάχιστον εβδοµαδιαίες εφηµερίδες 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αν οι δήµοι ή 
οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση 
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του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η δηµοσίευση 
της διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον µία (1) ηµερήσια 
τοπική εφηµερίδα κάθε δήµου ή κοινότητας και µία (1) 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, από εκείνες που έχουν 
την έδρα τους σε έναν από τους δήµους ή κοινότητες 
στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. 

9. Η υποχρέωση δηµοσιεύσεων της προηγούµενης 
παραγράφου, είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση 
δηµοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 
7 και διενεργούνται επιπλέον αυτών. Η κατά την παρά−
γραφο 7 του παρόντος δηµοσίευση σε εφηµερίδες του 
νοµαρχιακού και τοπικού τύπου διενεργούνται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 3548/2007.

10. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσι−
εύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία 
αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράτ−
τονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. 
Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων δια−
γωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και 
τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύ−
σεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλο−
νται από τις πιστώσεις του έργου. 

11. Για τη διακήρυξη δηµοπράτησης µε το σύστηµα της 
προεπιλογής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 
του παρόντος. 

Άρθρο 16
Καλούµενες στη δηµοπρασία εργοληπτικές 

επιχειρήσεις − κοινοπραξίες

1. Στις δηµοπρασίες κατασκευής των έργων καλού−
νται οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νοµαρχιακά 
µητρώα επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες ή εξειδικευµένες 
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων 
παραγράφων. Τα ίδια εφαρµόζονται και για την ανάθεση 
έργων χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτή επιτρέπεται.

2. Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία 
του Μ.Ε.ΕΠ. καλούνται οι επιχειρήσεις της κατηγορίας 
αυτής. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε 
µια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον 
του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου 
έργου. Για τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού δεν 
λαµβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.

3. Αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαφόρων κατη−
γοριών που καµιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της 
προηγούµενης παραγράφου, στις δηµοπρασίες καλού−
νται επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες για όλες τις 
κατηγορίες του έργου ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που 
να καλύπτουν τις καλούµενες κατηγορίες. Κατηγορία 
µε ποσοστό εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό 
(10%) δεν λαµβάνεται υπόψη, µπορεί όµως η διακήρυξη 
να ορίσει διαφορετικά.

4. Αν το έργο περιλαµβάνει αποκλειστικά αντικείµενο 
εξειδικευµένων επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ., καλούνται στο 
διαγωνισµό οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες 
στην αντίστοιχη κατηγορία και οι εξειδικευµένες επι−
χειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο 
τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 εφαρµόζονται και 
στην περίπτωση αυτή. 

5. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή 
τους απαιτεί εξειδικευµένες επιχειρήσεις µπορεί η δι−
ακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συµµε−
τοχή σε δηµοπρασία. Στις απαιτήσεις αυτές µπορεί να 
περιλαµβάνεται η υποχρεωτική σύµπραξη επιχειρήσεων 

εξειδικευµένων για ορισµένες εργασίες του έργου ή 
τεχνικών του Μ.Ε.Κ., πέρα από τα κατώτερα όρια της 
υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικού του Μ.Ε.Κ. που 
είναι εγγεγραµµένοι για επιµέρους εργασίες µιας κα−
τηγορίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου 
∆ηµόσιων Έργων της Γ.Γ.∆.Ε., µπορεί να προστίθενται 
στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται 
από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση 
έργου.

6. Αν στη δηµοπρασία καλούνται εργοληπτικές επι−
χειρήσεις µιας κατηγορίας, η τάξη προσδιορίζεται από 
τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας µε τον οποίο δηµο−
πρατείται το έργο. Για την εφαρµογή του προηγούµενου 
εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών (απρό−
βλεπτα) λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του 
παρόντος. Αν στη δηµοπρασία καλούνται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις περισσότερων κατηγοριών ή κοινοπραξίες 
επιχειρήσεων περισσότερων κατηγοριών, η τάξη για 
κάθε κατηγορία προσδιορίζεται από το αντίστοιχο µέ−
ρος του προϋπολογισµού. Τα πιο πάνω εφαρµόζονται 
ανάλογα και για τις εξειδικευµένες επιχειρήσεις.

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις 
δηµοπρασίες και σε κοινοπραξία αν δεν το αποκλείει η 
διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρα−
κτούν και είναι της αυτής κατηγορίας πρέπει να ανήκουν 
όλες σε µία από τις καλούµενες στη δηµοπρασία τάξεις 
και είτε να είναι όλες της ίδιας τάξης ή να διαφέρουν 
κατά µία τάξη. Η καθεµία από τις επιχειρήσεις που κοι−
νοπρακτούν, συµµετέχει στην κοινοπραξία µε ποσοστό 
όχι µικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας του δηµοπρατούµε−
νου έργου. Αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες περισ−
σότερων κατηγοριών το ποσοστό του προηγούµενου 
εδαφίου αναφέρεται στον προϋπολογισµό της κάθε 
κατηγορίας. 

8. Σε περίπτωση που εργοληπτική επιχείρηση κοινο−
πρακτεί µε άλλη εργοληπτική επιχείρηση της αµέσως 
ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας, τηρούνται οι 
σχετικές διατάξεις για τα κατώτατα όρια ανάληψης 
δηµόσιου έργου, που ισχύουν κάθε φορά για τις εργο−
ληπτικές επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης. 

9. Σε δηµοπρασία δηµόσιου έργου, που περιλαµβάνει 
περισσότερες από µία κατηγορίες και η εργοληπτική 
επιχείρηση καλύπτει την καλούµενη τάξη της κύριας 
κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλ−
λες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι 
εγγεγραµµένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή 
ανώτερη τάξη από την καλούµενη στη δηµοπρασία. 
Ως κύρια θεωρείται η µεγαλύτερη σε προϋπολογισµό 
κατηγορία.

10. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραµµένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του 
Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την πέµπτη τάξη, επιτρέπεται να 
αναλάβουν έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου από 
το ανώτατο όριο της τάξης τους µέχρι το είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) της διαφοράς µεταξύ του ανώτατου 
ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επό−
µενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο 
από τις επιχειρήσεις αυτές συµµετέχουν στην κατανοµή 
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της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζηµίες 
της κοινοπραξίας, µε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις 
εκατό (30%) η καθεµιά. Όταν κοινοπρακτούν επιχειρή−
σεις εγγεγραµµµένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για 
την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋ−
πολογισµού διαµορφώνεται στα εξήντα εκατοµµύρια 
(60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό 
συµµετοχής της καθεµιάς στα κέρδη και τις ζηµίες της 
κοινοπραξίας, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε 
τοις εκατό  (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής µπο−
ρεί να επανακαθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, λαµ−
βανοµένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιµών 
των δηµοσίων έργων, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις.

11. Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρή−
σεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται εις ολόκληρο για 
κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συµµετοχή τους 
στη δηµοπρασία.

Άρθρο 17
Συµβατικά Τεύχη

1. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µνηµονεύει τα συµ−
βατικά τεύχη και σχέδια που µαζί µε τη διακήρυξη απο−
τελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής 
σύµβασης. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης τα τεύχη 
αυτά προσδιορίζονται µε τη σύµβαση.

2. Τα τεχνικά συµβατικά τεύχη είναι σχέδια και κεί−
µενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να 
κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει 
ο ανάδοχος µε τη σύµβαση (τεχνική περιγραφή, συγ−
γραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).

3. Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας αποτελεί έν−
δειξη της προεκτίµησης του κόστους του έργου και 
ανώτατο όριο προσφοράς, όταν η διακήρυξη δεν ορίζει 
ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές µεγαλύτερες από τον 
προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις, 
ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προ−
σφοράς. Ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι αναλυτικός 
ή να περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τίµηµα για το έργο ή 
τµήµατά του.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εγκρίνονται ενιαία τι−
µολόγια εργασιών, ανάλογα µε την κατηγορία και το 
µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της 
περιοχής εκτέλεσής τους.

5. Τα τιµολόγια, µετά την έγκρισή τους, ισχύουν υπο−
χρεωτικά για όλους τους φορείς που δηµοπρατούν 
δηµόσια έργα. 

6. Οι τιµές των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων 
αναπροσαρµόζονται, όπως ορίζεται στην απόφαση και 
λαµβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους 
για τη σύνταξη των προϋπολογισµών των έργων. 

7. Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου 
τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαµ−
βάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξο−
δα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται 
ρητή µνεία στα σχετικά τεύχη µπορεί να διαχωρίζονται 
οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών 
εξόδων και οφέλους που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις 
εκατό (18%), για έργα που χρηµατοδοτούνται από τον 
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές 
µε ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) για τις άλλες περιπτώσεις.

8. Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας όταν είναι αναλυ−
τικός οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες µε ένδειξη του 
αθροίσµατος της δαπάνης κάθε οµάδας. Αν δεν υπάρχει 
τέτοια οµαδοποίηση νοείται ότι το σύνολο των εργα−
σιών είναι µία οµάδα. Σε έργα που η προµέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώ−
σεις έργων συντήρησης, µπορεί ο προϋπολογισµός να 
µην περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών 
αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε 
οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.

9. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων ανάλογα µε το 
σύστηµα υποβολής προσφοράς συντάσσονται είτε σε 
έντυπα της υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγµάτων της 
υπηρεσίας, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Άρθρο 18
Τεύχος παρατηρήσεων

1. Όταν πρόκειται για έργα µε προϋπολογισµό που 
υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργο−
ληπτικές επιχειρήσεις πρώτης τάξης, µπορεί η διακήρυ−
ξη να προβλέπει την υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να 
υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, τεύχος παρατη−
ρήσεων για την τεχνική µελέτη και τα τεύχη, οικονοµικά 
και συµβατικά, µε τα οποία δηµοπρατείται το έργο. Για 
έργα µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει το όριο για 
το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
δεύτερης τάξης, η διακήρυξη µπορεί να ορίσει ότι το 
τεύχος πρέπει να υποβληθεί σε οριζόµενη προθεσµία 
πριν από τη δηµοπρασία. Με το τεύχος παρατηρήσεων 
θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της 
κατασκευής, θα επισηµαίνονται τυχόν σφάλµατα στο 
τεχνικό οικονοµικό ή στο συµβατικό µέρος ή θα ανα−
φέρεται ότι διαπιστώθηκε το εφαρµόσιµο της µελέτης 
και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

2. Το περιεχόµενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί 
συµβατικό στοιχείο, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ποτέ 
για ερµηνεία της σύµβασης, αλλά χρησιµεύει µόνο για 
την εκτίµηση των πραγµάτων κατά την ανάθεση του 
έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής επι−
χείρησης κατά τις σχετικές διαδικασίες του Μέρους III. Τα 
ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος παρατηρή−
σεων που υποβάλλεται µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συµµετοχής στη δηµοπρασία µε προεπιλογή, εφόσον 
ζητηθεί µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Ευστοχία στο σχολιασµό µέσω του τεύχους πα−
ρατηρήσεων, έστω και εκ των υστέρων διαπιστούµενη, 
θα αποτελεί ευνοϊκό στοιχείο για την αξιολόγηση του 
επιστηµονικού δυναµικού της επιχείρησης κατά τις δι−
ατάξεις για το Μ.Ε.Κ. και το Μ.Ε.ΕΠ., ανεξάρτητα από 
την ανάληψη ή µη του έργου από την επιχείρηση που 
υπέβαλε το τεύχος. 

Άρθρο 19
Βραβείο αξιολογότερων µελετών

1. Όταν εφαρµόζεται σύστηµα προσφορών που περι−
λαµβάνει µελέτη και κατασκευή, µπορεί στη διακήρυξη 
να ορίζεται η καταβολή χρηµατικού ποσού ως βραβεί−
ου σε αριθµό µελετών που θα επιτύχουν την ανώτερη 
βαθµολογία στην αξιολόγηση. Ο αριθµός των µελετών 
που βραβεύονται δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) 
και η βαθµολογία των βραβευµένων δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώ−
τερης προβλεπόµενης στη διακήρυξη βαθµολογίας.

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1705

2. Το χρηµατικό ποσό για κάθε βραβευόµενη µελέτη 
καθορίζεται ρητά από τη διακήρυξη και δεν µπορεί να 
είναι ανώτερο από τα τρία χιλιοστά της προϋπολογι−
ζόµενης δαπάνης του έργου. Τα ποσά των βραβείων 
πληρώνονται από τις πιστώσεις του έργου. ∆εν κα−
ταβάλλεται το βραβείο στον ανάδοχο του έργου για 
τον οποίο θεωρείται ότι συµψηφίζεται στο εργολαβικό 
αντάλλαγµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 20
Προαπαιτούµενα συµµετοχής σε διαγωνισµό

1. Tα προαπαιτούµενα συµµετοχής σε ένα διαγωνισµό 
είναι τα προβλεπόµενα στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
δηµοσίων έργων τα οποία εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 
∆17α/02/115/Φ.Ν 443/3.8.2007 (ΦΕΚ 1586 Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων, κατ’ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος. 

2. Για τη συµµετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποι−
ασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε δηµοπρασία δηµοσίου 
έργου, το οποίο δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου, απαιτείται η προσκόµιση αποκλειστι−
κά και µόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής 
της στο Μ.Ε.ΕΠ..

3. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέ−
ρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβά−
λει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενηµερό−
τητα για τα δηµόσια έργα που εκτελεί µόνη της ή σε 
κοινοπραξία. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειµέ−
νου να αναλάβει την εκτέλεση µέρους ή του συνόλου 
δηµοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως µέλος αναδόχου 
κοινοπραξίας ή ως µέλος κατασκευαστικής κοινοπρα−
ξίας ή ως αναγνωρισµένος υπεργολάβος, σύµφωνα µε 
το άρθρο 68 του παρόντος, πρέπει να µην έχει µέσα 
σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συµµετοχή της σε 
διαγωνισµό, ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµοσίων 
έργων του δηµόσιου τοµέα, ανώτερο από τα πιο κάτω 
όρια: 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις µέχρι και την έκτη 
τάξη, από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης 
τους, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδοµης 
τάξης, από το τετραπλάσιο του µεγέθους «κύκλος ερ−
γασιών», όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος και χρη−
σιµοποιείται σαν παρανοµαστής του κλάσµατος α1 του 
Τµήµατος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλά−
σιο του µέσου όρου του µεγέθους «κύκλος εργασιών», 
όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, εφόσον αυτό είναι 
µεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του µέσου όρου ο κύ−
κλος εργασιών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια 
του τρία (3). Κάθε χρόνο οι εταιρείες υποβάλλουν στην 
υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του 
τελευταίου χρόνου, προκειµένου να επικαιροποιείται ο 
κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φορά τριετίας 
και να προκύπτει ο µέσος όρος αυτής σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, ώστε να διαµορφώνεται κάθε χρόνο και το 
όριο ανεκτέλεστου. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε 

τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. σε περισσότερες κατηγορίες έργων δια−
φορετικών τάξεων λαµβάνεται υπόψη η µεγαλύτερη 
τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται µε προσκόµιση 
βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρµόδιας υπηρεσίας που 
εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται µέσα στο 
προηγούµενο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία δηµο−
πράτησης του έργου. 

Ως έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την 
εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα 
που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28 Α΄), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν 
του πεδίου εφαρµογής της διάταξης αυτής. Στο όριο 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν υπολογίζονται 
τα έργα που κατασκευάζονται µε µερική ή και ολική 
αυτοχρηµατοδότηση. Με απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µπορούν 
να αναπροσαρµόζονται, κατά τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., τα 
όρια του ανεκτέλεστου µέρους συµβάσεων δηµοσίων 
έργων που εκτελούνται στην ηµεδαπή και τα οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειµένου να αναλά−
βουν την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους δηµόσιου 
έργου, ως ανάδοχοι ή µέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή 
µέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή αναγνωρισµένοι 
υπεργολάβοι. Για την αναπροσαρµογή των ορίων, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων λαµβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη δίκαιου κα−
ταµερισµού των έργων µεταξύ των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. 
και το µέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της 
µη υπέρβασης του ως άνω ορίου, καθώς και οι φορείς, 
τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο ανεκτέλεστο 
µέρος. 

5. Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων 
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµ−
µένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα πτυχίου», η οποία, σε 
συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίση−
µο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» κατά την 
έννοια του άρθρου 151 του παρόντος και απαλλάσσει 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να 
καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους δια−
γωνισµούς. Για την έκδοση και χορήγηση της «ενηµε−
ρότητας πτυχίου» οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υπο−
βάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
τους σε διαγωνισµούς, όπως αυτά ορίζονται από τις 
κείµενες διατάξεις. 

Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπο−
βολής τους, ο χρόνος ισχύος της «ενηµερότητας πτυ−
χίου», η διαδικασία ανανέωσής της, οι συνέπειες εκ της 
µη υποβολής της σε διαγωνισµό, ο χρόνος εφαρµογής 
του µέτρου και κάθε σχετικό θέµα, ορίζονται µε την υπ’ 
αριθµ. ∆15/οικ/24298/28.7.2005 ( ΦΕΚ 1105 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο−
σίων Έργων.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να επανακαθορίζονται 
τα ανωτέρω στοιχεία. 
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6. Για τη συµµετοχή σε δηµοπρασία και την υπο−
βολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
παρόντος.

7. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέ−
χουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων 
ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων 
του δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτε−
ρου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις 
διατάξεις του ν. 3310/2005, µε οικονοµικό αντικείµενο ή 
αντάλλαγµα ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, προκειµένου να 
καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις 
διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δη−
µοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

8. Με το φάκελο προσφοράς υποβάλλεται και βεβαί−
ωση τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, 
για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επι−
χείρησης, εφόσον δηµοπρατείται ή ανατίθεται έργο 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο 
της τέταρτης τάξης.

9. Μαζί µε την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραµ−
µένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις καταθέτουν και αποδει−
κτικό ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφό του, καταβολής 
στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν των 
εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής 
της δηµοπρασίας. 

10. Η µη προσκόµιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί 
λόγο αποκλεισµού της επιχείρησης από το διαγωνισµό 
και επιβολής των προβλεπόµενων από το νόµο διοικη−
τικών ποινών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ − ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Άρθρο 21
Επιτροπή διαγωνισµού

1. Στα έργα συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώ−
τατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και 
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή δι−
αγωνισµού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά µέλη, που 
ορίζονται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που διε−
νεργεί τη δηµοπρασία. Ένα από τα µέλη της επιτροπής 
ορίζεται ως πρόεδρος. Για την επιτροπή ορίζεται και 
αριθµός αναπληρωµατικών µελών που αναπληρώνουν 
κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τα−
κτικά µέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 
Τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού µπορεί να ορίζο−
νται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισµών. 

2. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας (1) εκπρό−
σωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύ−
εται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις µε 
τον αναπληρωτή του, χωρίς να µετέχει στις διαδικασίες 
του διαγωνισµού.

3. Στα έργα συνολικού προϋπολογισµού ανώτερου του 
οριζόµενου στην παράγραφο 1, η επιτροπή διαγωνισµού 
αποτελείται από: 

α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του 
δηµοσίου τοµέα, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, 

ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες 
για την αξιολόγηση δηµοπρατούµενου τεχνικού έργου. 
Αν το έργο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από φορέα 
άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα 
µέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιµοποιήσει 
το έργο. 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται 
µε τον αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση ∆ήµων 
και Κοινοτήτων του Νοµού όταν πρόκειται για έργα νο−
µαρχιακού επιπέδου, από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων του Νοµού της έδρας της διανοµαρχιακής 
υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από 
την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις. 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται µε τον αναπλη−
ρωτή του από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν πρό−
κειται για έργα εθνικού ή διανοµαρχιακού επιπέδου ο 
εκπρόσωπος ορίζεται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ.

 δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώ−
σεων που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τους 
υποδεικνυόµενους από τις πανελλήνιες σχετικές ορ−
γανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές 
οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθµό 
αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ενός νοµού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από 
τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νοµαρ−
χιακού επιπέδου του Νοµού αυτού. 

Για την υπόδειξη του ανωτέρω εκπροσώπου της πε−
ρίπτωσης (δ), καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδεί−
ξουν κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που οι διάφορες 
ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως εκπροσώ−
πους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µοσίων Έργων επιλέγει το τακτικό και αναπληρωµατικό 
µέλος από τα πρόσωπα που προτάθηκαν. 

4. Η επιτροπή διαγωνισµού της παραγράφου 3, συ−
γκροτείται από την προϊσταµένη αρχή του φορέα κα−
τασκευής του έργου. Από τα µέλη της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 3 ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής 
µε τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και 
αριθµός αναπληρωµατικών µελών της περίπτωσης α΄ 
της προηγούµενης παραγράφου, που αναπληρώνουν 
κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα 
τακτικά αυτά µέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή 
κωλύονται. Το έργο της επιτροπής διεξάγεται µε επι−
µέλεια του προέδρου. 

5. Οι φορείς κατασκευής που συστηµατικά δηµο−
πρατούν έργα µπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση 
επιτροπές διαγωνισµού σε επίπεδο νοµαρχιακό, δια−
νοµαρχιακό και εθνικό για το σύνολο των έργων τους 
ή κατά κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες 
δηµοπρασιών που άρχισαν µέσα στο έτος συνεχίζονται 
και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή και µετά τη 
λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση 
δεν αποκλείει τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού 
συγκεκριµένου έργου ή έργων. Για τα νοµαρχιακού επι−
πέδου έργα όλων των υπηρεσιών αρµοδιότητας της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µπορεί η επιτροπή σε 
ετήσια βάση να συγκροτηθεί ενιαία για όλα τα έργα 
των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η επι−
τροπή συγκροτείται από το Νοµάρχη. Στις επιτροπές 
ετήσιας βάσης, το µέλος που εκπροσωπεί το φορέα 
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χρησιµοποίησης του έργου, µπορεί να ορίζεται από 
την αρχή ή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε αντί−
στοιχο προσδιορισµό και του µέλους αντί του οποίου 
συµµετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης 
όλων των επιτροπών διαγωνισµού, κοινοποιούνται στα 
διοριζόµενα µέλη και τις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και 
ανακοινώνονται µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα της 
υπηρεσίας που την εκδίδει χωρίς να απαιτείται άλλος 
τύπος δηµοσιότητας.

6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν εκτελούν 
συστηµατικά έργα µπορεί γενικά ή σε συγκεκριµένη 
περιοχή να µη συστήσουν ιδιαίτερη επιτροπή διαγωνι−
σµού αλλά να απευθύνονται σε επιτροπή διαγωνισµού 
που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη 
Γ.Γ.∆.Ε. ή τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

7. Για τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρα−
γράφου 3 οι φορείς που τα υποδεικνύουν αποστέλλουν 
σχετικούς ετήσιους πίνακες εκπροσώπων, από τους 
οποίους ορίζονται τα αντίστοιχα µέλη των επιτροπών. 
Αν οι πίνακες αυτοί δεν περιέλθουν στην αρµόδια για 
τον ορισµό της επιτροπής αρχή µέσα σε είκοσι (20) ηµέ−
ρες από τη σχετική πρόσκληση, η αρχή µέχρις ότου της 
περιέλθουν σχετικοί πίνακες ορίζει τα αντίστοιχα µέλη 
των επιτροπών διαγωνισµού από πρόσωπα που έχουν 
την αντίστοιχη ιδιότητα για να υποδειχθούν. Οι πίνακες 
µπορεί να συµπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από 
το φορέα που υποδεικνύει τα µέλη. 

8. Για τις προσφορές που υποβάλλονται µε τα συστή−
µατα των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 4 του 
παρόντος και για την περίπτωση ειδικών ή µεγάλων 
έργων οι επιτροπές διαγωνισµού συµπληρώνονται µε 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής και µε άλλα µέλη 
που έχουν την κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση και 
που δεν µπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα 
(4). Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση 
των προσφορών µπορεί να ανατεθεί µε την απόφαση 
αυτή σε κλιµάκιο της όλης επιτροπής. Με την απόφαση 
καθορίζονται και τα µέλη του κλιµακίου. 

9. Κατ’ εξαίρεση η προϊσταµένη αρχή, για έργα που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, µπορεί να εφαρ−
µόσει τις παραγράφους 3 έως 8, έστω και αν τα έργα 
αυτά έχουν προϋπολογισµό µικρότερο από το όριο της 
παραγράφου 3. 

10. Οι επιτροπές διαγωνισµού οφείλουν να παραδώ−
σουν την εισήγησή τους έγκαιρα, ώστε η αρµόδια αρχή 
να αποφασίσει για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 
µέσα στην προθεσµία ισχύος των προσφορών. 

11. Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω 
επιτροπών διαγωνισµού εφαρµόζονται συµπληρωµατικά 
οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 22
∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών

1. Η ανοιχτή δηµοπρασία και η φάση υποβολής των 
προσφορών στη δηµοπρασία µε προεπιλογή διεξά−
γονται ηµέρα Τρίτη και µε ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών τη 10η π.µ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα 
ηµέρα ή αν κατά την ηµέρα αυτή δεν υποβληθεί καµιά 
προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, 
η οποία ορίζεται µε πράξη της προϊσταµένης αρχής. Η 
πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόµενους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνι−
σµού µε τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον 
και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή του διαγωνισµού ή δεν υποβληθούν προσφο−
ρές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα 
αυτή ηµεροµηνία δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός ή δεν 
υποβληθεί καµιά προσφορά, ο διαγωνισµός επαναλαµ−
βάνεται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η οποία τίθεται σε 
ισχύ ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί για διαγωνισµούς που 
διεξάγονται µε τα συστήµατα µελέτη−κατασκευή και 
µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση του έργου µε δι−
άφορα ανταλλάγµατα, να ορίζεται διαφορετική ηµέρα 
υποβολής των προσφορών, καθώς και µία (1) ακόµη ηµέ−
ρα διεξαγωγής διαγωνισµών. Με αποφάσεις των κατά 
τόπους νοµαρχών και για διαγωνισµούς που διεξάγονται 
σε νησιά µπορεί να καθορίζεται µία (1) επιπλέον ηµέρα 
της εβδοµάδας για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών των 
φορέων του νοµού.

2. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
της οικονοµικής προσφοράς σε δηµοπρασία δηµοσίου 
έργου, το οποίο δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου γίνεται αυτοπροσώπως, για ατοµική 
επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για 
οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρεία από το νόµιµο 
εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο εταίρο της, 
για την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης από εξουσιοδο−
τηµένο διαχειριστή και για ανώνυµη εταιρεία από εξου−
σιοδοτηµένο µέλος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέ−
τουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόµιµα 
εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος όπως παρα−
πάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που ορίζε−
ται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσω−
πος της κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση 
δύο ή περισσότερων διαγωνιζόµενων εργοληπτικών επι−
χειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. 

3. Οι οικονοµικές προσφορές στις δηµοπρασίες υπο−
βάλλονται πάντα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που 
αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και 
την επιγραφή «οικονοµική προσφορά για το έργο…». Τα 
λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί 
από τη διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό ανοιχτό 
φάκελο, στον οποίο περιέχονται και τα κατά νόµο µηχα−
νόσηµα των συµβατικών τευχών που υπολογίζονται µε 
βάση τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας. Αν η προσφο−
ρά περιλαµβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψηφίου 
(σύστηµα µελέτη και κατασκευή), η τεχνική προσφορά 
υποβάλλεται σε τρίτο ιδιαίτερο κλειστό φάκελο. 

4. Οι οικονοµικές προσφορές (Τιµολόγιο προσφοράς 
– προϋπολογισµός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λπ.) 
υπογράφονται πάντοτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της 
εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µο−
νογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές 
που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον 
της επιτροπής διαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προ−
σφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να µονογράψει, 
τότε µονογράφει η επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η 
προσφορά θεωρείται ισχυρή. 
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5. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόε−
δρο της επιτροπής διαγωνισµού µισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά 
την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει 
έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων. Η λήξη 
της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 
της επιτροπής µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 

6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων, των οικονοµικών προσφορών, καθώς 
και των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται κατά το νόµο η υποβολή τους, γίνεται 
ταυτόχρονα.  Όταν ως κριτήριο ανάθεσης επιλέγεται η 
χαµηλότερη τιµή κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 26 
του παρόντος, η παραλαβή και η εξέταση των προσφο−
ρών στην ανοικτή δηµοπρασία γίνεται από την επιτροπή 
διαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και 
σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση 
και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την 
υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας.

7. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή διαγωνι−
σµού ελέγχει τη νοµιµοποίηση των προσώπων που τα 
υποβάλλουν, εκτός της περιπτώσεως της ταχυδροµικής 
αποστολής των προσφορών, όταν αυτή επιτρέπεται 
κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι προσφορές που πα−
ραλαµβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής 
τους στο πρακτικό της δηµοπρασίας, στο οποίο ειδι−
κότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία 
της εργοληπτικής επιχείρησης, η τάξη και κατηγορίας 
της, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η 
εκπλήρωση άλλων τυχόν τυπικών προϋποθέσεων που 
απαιτεί η διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε 
τον αύξοντα αριθµό προσέλευσης των ενδιαφεροµένων, 
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται 
από τα µέλη της επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της 
παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαι−
ολογητικών συµµετοχής, ελέγχεται και επιστρέφεται το 
πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και 
ακολουθεί αµέσως η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών και ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων 
τους τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικα−
σία περατώνεται την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της επι−
τροπής. Η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολο−
γητικά συµµετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη 
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται την 
ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά 
της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την 
ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών, 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδι−
κασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός 
αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της 
σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

9. Η εφαρµογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται 
στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού ή σε παράρ−
τηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα 
µέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της 
επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία διε−
ξάγονται οι ανοιχτές συνεδριάσεις της, µε την οποία 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι το πρακτικό 
διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να 
υποβάλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες 
απευθύνονται στην προϊσταµένη αρχή.

10. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν 
ενστάσεις, η επιτροπή διαγωνισµού ολοκληρώνει το 
πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και το 
υποβάλλει στην προϊσταµένη αρχή, η οποία εγκρίνει 
το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του παρόντος. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η 
επιτροπή διαγωνισµού τις διαβιβάζει µαζί µε το πρακτι−
κό και τη γνώµη της στην προϊσταµένη αρχή, η οποία 
εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει 
το αποτέλεσµα. 

Άρθρο 23
∆ιαδικασία µε προεπιλογή

1. Για την εφαρµογή της διαδικασίας δηµοπράτησης 
έργου µε προεπιλογή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ 
του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτείται προηγούµενη 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων, µετά από γνώµη του Τµήµατος 
Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων της 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων. 

2. Η δηµοπρασία µε προεπιλογή διεξάγεται ως εξής: 
Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον συµµετοχής όλοι όσοι 
θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγρά−
φονται στη διακήρυξη. Ακολουθεί προεπιλογή και πρό−
σκληση για συµµετοχή στην κυρίως δηµοπρασία και 
επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. 

3. Η διακήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
µέρους εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυµούν να 
επιλεγούν για να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία αυτή 
περιέχει στοιχεία ανάλογα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 15 του παρόντος Κώδικα και 
επιπλέον περιέχει την πιθανολογούµενη ηµεροµηνία 
που οι προεπιλεγόµενοι θα κληθούν να υποβάλουν προ−
σφορά. Για την προεπιλογή δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης αλλά η διακήρυξη αναφέρει την απαιτούµενη 
εγγύηση για τη συµµετοχή στο στάδιο υποβολής των 
προσφορών. 

4. Περίληψη της διακήρυξης για την εκδήλωση εν−
διαφέροντος στις δηµοπρασίες µε προεπιλογή δηµο−
σιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από 
την τελευταία ηµεροµηνία παραλαβής αιτήσεων, όπως 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του 
άρθρου 15 του παρόντος. 

5. Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέ−
ροντος, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
προβλέπει η διακήρυξη, γίνεται στην έδρα της υπηρε−
σίας που ορίζει η διακήρυξη. Μπορεί µε τη διακήρυξη 
να ορίζεται και άλλος τρόπος παραλαβής αιτήσεων, 
όπως και να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε πρόσωπο 
χωρίς ειδική εξουσιοδότηση.
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6. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που έχει ταχθεί για 
τη συγκέντρωση αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέ−
ροντος για προεπιλογή, η αρµόδια υπηρεσία διαβιβάζει 
το σύνολο των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά που τις 
συνοδεύουν στην επιτροπή προεπιλογής. Η επιτροπή 
αυτή που συγκροτείται από την προϊσταµένη αρχή δεν 
µπορεί να έχει περισσότερα από επτά (7) µέλη και απο−
φασίζει για τη συγκεκριµένη προεπιλογή µε σχετικό 
πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνει και όλα τα στοιχεία 
που έλαβε υπόψη της. Κατάλογος µε τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση τοιχοκολλάται στο 
κατάστηµα της αρµόδιας αρχής. 

7. Η επιλογή στηρίζεται στη µελέτη των φακέλων των 
ενδιαφεροµένων και στα κριτήρια της εγγραφής τους 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που εκτιµώνται ειδικά για τη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Το αποτέλεσµα της προεπιλογής ανακοινώ−
νεται εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία σε όλους 
όσους υπέβαλαν αίτηση είτε έχουν επιλεγεί είτε όχι. Οι 
ενστάσεις για την προεπιλογή υποβάλλονται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος. 

8. Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς από ερ−
γοληπτικές επιχειρήσεις που προεπελέγησαν κατά τη 
διαδικασία προεπιλογής, στέλνονται στους παραλήπτες 
επί αποδείξει µέσα στις προθεσµίες της παραγράφου 
8 του άρθρου 15 του παρόντος, που αντιστοιχούν στο 
σύστηµα και το είδος του διαγωνισµού. Όταν µετά την 
προεπιλογή κληθούν οι επιλεγέντες να υποβάλουν προ−
σφορά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 22 του παρόντος. 

Άρθρο 24
Εγγύηση συµµετοχής − Χρόνος ισχύος

 των προσφορών

1. Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται πάντο−
τε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερό−
µενους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) 
της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου, µε ανάλογη 
στρογγύλευση. Σε περιπτώσεις που το έργο είναι ιδιαί−
τερα σηµαντικό ή επείγον, η εγγύηση συµµετοχής µπο−
ρεί να καθορίζεται µέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) της 
προϋπολογιζόµενης αξίας µε ανάλογη επίσης στρογγύ−
λευση. Η εγγύηση συµµετοχής παρέχεται, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 5. 

2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνι−
σµούς για την ανάθεση των δηµοσίων έργων δεσµεύουν 
τους προσφέροντες για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, 
µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. Όταν 
στο διαγωνισµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, 
ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) 
µήνες. Ειδικότερα στους διαγωνισµούς που υπόκεινται 
εκ του νόµου στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των 
προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον µή−
νες αντίστοιχα. Στα έργα που ανατίθενται µε το σύστη−
µα προσφοράς του άρθρου 11 του παρόντος, ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς ορίζεται από τη διακήρυξη.

3. Επιτρέπεται, οι εγγυητικές επιστολές για τη συµµε−
τοχή, να έχουν προθεσµία ισχύος, που όµως θα υπερ−
βαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρες τον προδιαγραφόµενο 
χρόνο ισχύος των προσφορών. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής των τριών πρώτων κατά 
σειρά µειοδοσίας υποψηφίων επιστρέφεται µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των 

άλλων διαγωνιζόµενων αποδίδονται µετά την έγκριση 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή και νωρίτερα αν 
το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση 
και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό δεν πιθανολο−
γεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη 
την ανακήρυξή του ως αναδόχου. 

5. Η εγγύηση συµµετοχής των προηγούµενων πα−
ραγράφων, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές του 
Ταµείου Συντάξεων Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος − µέλος της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχεται και 
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατι−
κού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια 
χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά 
οι ειδικές διατάξεις. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου 
να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύ−
νονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να ανα−
φέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της 
οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το 
οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως 
αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να πε−
ριλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα 
διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή 
του ποσού, εντός πέντε (5) το πολύ εργασίµων ηµερών 
από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποίησης. 

6. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπί−
πτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που 
υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακή−
ρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους της 
εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της 
εγγύησης εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου 
∆ηµόσιων Έργων. 

Άρθρο 25
Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών

Ενστάσεις κατά του κύρους των δηµοπρασιών µπορεί 
να υποβληθούν µόνο από επιχειρήσεις που συµµετέ−
χουν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του. Οι ενστάσεις 
µπορεί να υποβληθούν µόνο για τα στάδια προεπιλογής, 
κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοι−
χου σταδίου και απευθύνονται στην προϊσταµένη αρχή 
η οποία και αποφασίζει. 

Άρθρο 26
Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων

1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων 
γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή 
κοινοπραξία η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, 
υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συµµε−
τοχής στο διαγωνισµό. Αν η ισχύς της προσφοράς του 
αναδειχθέντος µειοδότη έχει λήξει και δεν συµφωνεί 
στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης 
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της σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή απευθύνεται στο 
δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει 
το διαγωνισµό αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη και στην περίπτωση 
αυτή, των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος. 

2. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο της νοµιµότητας της 
διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή 
ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία 
που αναδείχθηκε µειοδότρια, τάσσοντας την κατά την 
κρίση της αναγκαία προθεσµία, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών, να προσκο−
µίσει εκ νέου, επικαιροποιηµένα, τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προσκοµίσθηκαν στο διαγωνισµό και 
έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, 
σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί µη κηρύξεως 
σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα 
χρόνο έκδοσης µετά την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης της υπηρεσίας. Αν η τεθείσα προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκοµισθέντα δικαιολο−
γητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισµό ο µειοδότης, 
εξετάζεται η ανάθεση της κατα− σκευής στην αµέσως 
επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, εργοληπτική επιχεί−
ρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και 
ούτω καθεξής έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση, 
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Η µη 
έγκαιρη προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών, για 
λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του µειοδότη, 
έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής 
δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 και επόµενα 
του παρόντος. Σε περίπτωση µειοδότριας κοινοπραξίας, 
τις συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου υφίσταται το 
υπαίτιο µέλος της.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρ−
µόζονται υποχρεωτικά και στην περίπτωση διαγωνισµού 
µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, όταν η 
ανάθεση γίνεται µε βάση την οικονοµική προσφορά 
των διαγωνιζόµενων. Στις περιπτώσεις διαγωνισµών µε 
τα συστήµατα προσφοράς: α) µελέτη και κατασκευή, 
β) αξιοποίηση ακινήτων µε αντιπαροχή και γ) µερική 
ή ολική αυτοχρηµατοδότηση του έργου µε διάφορα 
ανταλλάγµατα, ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ει−
δικές περί αυτών διατάξεις. 

Άρθρο 27
Έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας

1. Η δηµοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το 
αποτέλεσµά της από την προϊσταµένη αρχή.

2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 
ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής 
απόφασης µε αιτιολογηµένη απόφαση της προϊστα−
µένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύ−
ρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν από τη σύναψη 
της σύµβασης, εφόσον συντρέχει έστω και µία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρη−
σαν παραβιάσεις των κειµένων διατάξεων ή των όρων 
της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας και δεν µπορούν να αποκατασταθούν 
αλλιώς παρά µε την ακύρωση του αποτελέσµατος.

β) Η οικονοµική προσφορά του τελικού µειοδότη κρί−
νεται µη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου. Στην 
περίπτωση αυτή, για την ακύρωση απαιτείται γνώµη 
του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου στο οποίο 
υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα 
αρχή, ή το τεχνικό συµβούλιο της οικείας περιφέρειας, 
όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµ−
βούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισµοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού ή ενώσεις ή 
νοµικά πρόσωπα των οργανισµών αυτών.

γ) Ο συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν 
βάσιµες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόµενοι συνεννοήθηκαν 
για να αποφύγουν τον πραγµατικό συναγωνισµό. Σε 
περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµο−
πρασίας ή ανάκλησης της σχετικής απόφασης λόγω 
συνεννόησης των διαγωνιζοµένων, οι συνεννοηθέντες 
αποκλείονται από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετο−
χή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινεί−
ται εναντίον τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της 
προϊσταµένης αρχής, η προβλεπόµενη από τις κείµενες 
διατάξεις πειθαρχική διαδικασία.

3. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη από−
φασή της, αν διαπιστώσει ότι εµφιλοχώρησαν λάθη ή 
παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, να 
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία της δηµοπρασίας ή να 
αναµορφώσει το αποτέλεσµά της ή να διατάξει την 
επανάληψή της από το σηµείο που συντελέστηκε το 
λάθος ή η παράλειψη.

4. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί µε αιτιολογηµένη από−
φασή της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισµού, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει 
πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, ή προκει−
µένου να δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε τροποποίηση 
των αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει µε οποιονδή−
ποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί 
επίσης, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να ανακαλέσει 
τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αν η σύµβαση δεν έχει 
συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να 
συναφθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την 
ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης ή δεκαοκτώ (18) 
µηνών, στις περιπτώσεις διαγωνισµού µε προεπιλογή 
ή µε εφαρµογή του συστήµατος προσφοράς που περι−
λαµβάνει µελέτη – κατασκευή. Το αµέσως προηγούµενο 
εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση εφαρµογής 
του συστήµατος προσφοράς για την αξιοποίηση ακινή−
των από τον εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής, 
καθώς και του συστήµατος προσφοράς που περιλαµ−
βάνει τη µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση έργου, µε 
διάφορα ανταλλάγµατα.

Άρθρο 28
Προϋποθέσεις εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης 

ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων

1. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ πε−
ριορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επι−
χείρησης για την κατασκευή δηµοσίου έργου, αποτελεί 
εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται: 

α) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
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β) Όταν πρόκειται για υπόθεση που αφορά σε απόρ−
ρητα του κράτους. Ο χαρακτηρισµός ως κρατικού 
απορρήτου δίδεται ύστερα από απόφαση του Πρωθυ−
πουργού.

γ) Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση θεο−
µηνίας, σοβαρού επικείµενου κινδύνου, µοναδικότητας 
του κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από 
έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής 
σύµβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή 
εργασίες δοκιµαστικές εφαρµογής νέων τεχνολογιών ή 
για έργα ειδικής φύσης, εφόσον χαρακτηριστούν έτσι µε 
απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου, που εκδί−
δεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου. 

δ) Όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Οργανι−
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµίδας από 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. εγγεγραµ−
µένες στο µητρώο του άρθρου 92 του παρόντος και 
µε τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους που 
προβλέπονται από το άρθρο 10 του π.δ. 171/1987 ( ΦΕΚ 
84 Α΄). 

Οι προϋποθέσεις και οι όροι αυτοί µπορεί να τρο−
ποποιούνται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

ε) Όταν πρόκειται για την κατασκευή µικρών έργων 
και εργασιών συντήρησης, που η προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθο−
ρίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων.

2. Μετά από έγκριση του αρµόδιου οργάνου και ύστε−
ρα από δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης επιτρέπεται 
οµοίως η απευθείας ανάθεση:

 α) Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισµού οι προσφο−
ρές που έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή απαράδεκτες 
και η επανάληψη του διαγωνισµού κρίνεται από το όρ−
γανο που έχει διακηρύξει το διαγωνισµό ασύµφορη για 
το ∆ηµόσιο.

Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του δι−
εξαχθέντος διαγωνισµού επιτρέπεται να µεταβληθούν, 
κατά την απευθείας ανάθεση, µόνο για να καταστούν 
πιο συµφέροντες για το ∆ηµόσιο.

β) Όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις και πρό−
κειται για έργα που η φύση τους ή αστάθµητοι παρά−
γοντες δεν επιτρέπουν µια προκαταρκτική συνολική 
τιµολόγηση.

3. Μετά από έγκριση του αρµόδιου οργάνου χωρίς 
δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, επιτρέπεται η 
απευθείας ανάθεση:

α) Όταν δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία 
κατάλληλη προσφορά σε διαγωνισµό ανοιχτό ή κλει−
στό.

β) Όταν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε−
τικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, 
η εκτέλεση των έργων µπορεί να ανατεθεί µόνο σε 
συγκεκριµένο πρόσωπο.

γ) Σε περίπτωση που η σύµβαση αποτελεί συνέχεια 
ενός διαγωνισµού µελετών και σύµφωνα µε τους εφαρ−
µοζόµενους κανόνες θα πρέπει να ανατεθεί αυτή στο 
νικητή του διαγωνισµού ή σε έναν από αυτούς.

δ) Σε περίπτωση που έκτακτη και προδήλως κατεπεί−
γουσα ανάγκη, η συνδροµή της οποίας αιτιολογείται 
πλήρως από την αρµόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη 

την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια 
δηµοπρασίας και υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω 
έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη δεν οφείλεται σε 
δική της ευθύνη.

ε) Σε περίπτωση συµπληρωµατικών εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στην πρώτη σύµβαση κατασκευής έρ−
γου, οι οποίες είναι όµως αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης 
έργου και υπό τις περαιτέρω προϋποθέσεις:

i) όταν δεν µπορούν να διαχωριστούν από την κύρια 
σύµβαση 

ii) όταν µπορούν µεν να διαχωριστούν, είναι όµως από−
λυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Οι συµπληρωµατικές αυτές εργασίες δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 
της κύριας σύµβασης.

στ) Στην περίπτωση νέων έργων που συνίστανται στην 
επανάληψη άλλων παρόµοιων που είχαν ανατεθεί µε 
διαγωνισµό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συ−
νέχεια ή συµπλήρωση της αρχικής σύµβασης, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από αυτή 
και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις µε 
δυνατότητα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής.

Άρθρο 29
Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός – Προφορική ∆ηµοπρασία

1. Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισµός του 
είναι µεγαλύτερος από το όριο που επιτρέπεται η απευ−
θείας ανάθεση και µέχρι του ποσού που καθορίζεται 
κάθε φορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του β΄ εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α΄), µπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός 
ή προφορική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις επόµενες παραγράφους.

2. Ο πρόχειρος διαγωνισµός διενεργείται µε συνοπτική 
διαδικασία από τριµελή επιτροπή.

3. Η προφορική δηµοπρασία διενεργείται µε προφορι−
κές προσφορές ποσοστού έκπτωσης ενώπιον της επι−
τροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο 
πρακτικό τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόµενου και την 
έκπτωση που δηλώνει. Καθένας απ’ αυτούς που συµ−
µετέχει στη δηµοπρασία µπορεί, µετά την εκφώνηση 
και καταγραφή από άλλο συµµετέχοντα, ευνοϊκότερης 
προσφοράς για τον κύριο του έργου, να προσφέρει ξανά 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, µόλις 
τελειώσει ο διαγωνισµός, κλείνει και προσυπογράφεται 
από τον τελευταίο µειοδότη. Στις προφορικές δηµοπρα−
σίες κάθε διαγωνιζόµενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης για όλες τις τιµές του τιµολογίου της υπη−
ρεσίας σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). 

4. Οι προφορικές δηµοπρασίες της προηγούµενης πα−
ραγράφου διενεργούνται µε βάση κείµενο των όρων και 
τιµών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Ανακοίνωση για τη δηµοπρασία δηµοσιεύεται σε µια 
ηµερήσια τοπική εφηµερίδα πέντε τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη δηµοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από 
την ίδια προθεσµία στο χώρο ανακοινώσεων της υπη−
ρεσίας που διενεργεί τη δηµοπρασία. Αν δεν εκδίδεται 
στα όρια του Νοµού τέτοια εφηµερίδα αρκεί η πιο πάνω 
τοιχοκόλληση. Παράλληλα µπορεί πάντοτε κατά την 
κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδή−
ποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της 
δηµοπρασίας. 
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6. Η προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει 
επί ένα (1) µήνα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 
Μέσα σε αυτό το µήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική 
σύµβαση.

7. Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

8. Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συµµετοχής, την 
επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας και την κατάρ−
τιση της σύµβασης εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές 
διατάξεις του παρόντος κώδικα. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρο 30
Σύναψη σύµβασης

1. Η σύµβαση κατασκευής του έργου, όταν αυτή απο−
τελεί συνέχεια δηµοπρασίας, συνάπτεται µε την κοι−
νοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο, της 
εγκριτικής του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από−
φασης της προϊσταµένης αρχής. Οι συµβατικοί όροι 
περιέχονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, στα τεύχη και 
σχέδια που την συνοδεύουν, στις οικείες εγκεκριµένες 
µελέτες, καθώς και στα τεύχη και σχέδια, στα οποία 
γίνεται παραποµπή ή αναφορά. Το, αποδεικτικού χαρα−
κτήρα, έγγραφο συµφωνητικό που πρέπει να υπογρά−
φεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ύστερα από 
την σύναψη της σύµβασης, απαγορεύεται να µεταβάλει 
τους συµβατικούς όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 
σύµβαση συνάπτεται µε την υπογραφή του σχετικού 
εγγράφου. 

2. α) Πριν από την εκ µέρους του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. 
και των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών σύναψη 
οποιασδήποτε σύµβασης έργου, προϋπολογισµού δα−
πάνης, χωρίς συνυπολογισµό του αναλογούντος φόρου 
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), µεγαλύτερου του ποσού 
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται 
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από κλιµάκιο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, 
η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό 
αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταµένη αρχή φάκε−
λος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε 
αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειµένη 
νοµοθεσία τον αποκλεισµό της συµµετέχουσας στο 
διαγωνισµό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός 
η σύµβαση δεν συνάπτεται. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου. 

β) Ο προβλεπόµενος από την περίπτωση α΄ της πα−
ρούσας παραγράφου έλεγχος νοµιµότητας επί των 
συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων εκτέλεσης έργων 
διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους 
από κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προ−
ϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος 
αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο 
διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από 
τον αρµόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητι−
κό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας. Ο 

έλεγχος ολοκληρώνεται µετά την κατάθεση και των 
συµπληρωµατικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την καταθέση αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προ−
θεσµίες χωρίς το σχέδιο σύµβασης να έχει απορριφθεί 
µε αιτιολογηµένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τού−
το θεωρείται εγκεκριµένο.

γ) Οι προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες συνά−
πτονται µεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, όπως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/ 
2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), και αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα, δεν εµπίπτουν στον προβλεπόµενο από την πε−
ρίπτωση α΄ έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισµού των έργων 
τα οποία αφορά η προγραµµατική σύµβαση είναι κα−
τώτερο των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. Για 
τις συµβάσεις ανάθεσης έργων που συνάπτονται στο 
πλαίσιο των προγραµµατικών συµβάσεων εφαρµόζονται 
τα προβλεπόµενα από την περίπτωση β΄.

3. Μετά τον κατά ανωτέρω έλεγχο νοµιµότητας της 
διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ακολουθείται η δι−
αδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του πα−
ρόντος.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2 και 
3 εφαρµόζονται υποχρεωτικά και στην περίπτωση δια−
γωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, 
όταν η ανάθεση γίνεται επί τη βάσει της οικονοµικής 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 

5. Για την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού 
καλείται ο ανάδοχος σε ορισµένο τόπο και σε ορισµέ−
νη προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
δεκαπέντε (15) ηµέρες. Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται 
συγχρόνως µε την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της 
αντίστοιχης εγκριτικής του αποτελέσµατος της δηµο−
πρασίας απόφασης της προϊσταµένης αρχής. Μέσα 
στην τασσόµενη προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρε−
ωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα 
τα απαιτούµενα από τη σύµβαση έγγραφα.

6. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
εγγράφου συµφωνητικού ή δεν προσκοµίσει τα απαι−
τούµενα από την προηγούµενη παράγραφο στοιχεία 
και η σύµβαση έχει κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται 
η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 
καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συµ−
µετοχής στη δηµοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση 
κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει έν−
σταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. 
Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επι−
βληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως 
αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή.

7. Η σύµβαση, εκ µέρους του κυρίου του έργου, υπο−
γράφεται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική 
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφαση της 
προϊσταµένης αρχής, από τον προϊστάµενο της διευ−
θύνουσας υπηρεσίας και αναγράφει πάντοτε τον κύριο 
του έργου.

8. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο 
ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυν−
σή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής 
σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώ−
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νεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευ−
θύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.

9. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δη−
λώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της δι−
ευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι 
αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση 
του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του ορι−
ζοµένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο 
διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο 
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάστα−
ση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή 
της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει 
µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει 
πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του 
αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων 
ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά 
κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρη−
ση νέο αντίκλητο.

10. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής 
έργου, ύστερα από διαγωνισµό, επανυπολογίζονται, σε 
συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες 
για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθε−
ώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της 
δαπάνης κατασκευής του έργου.

Άρθρο 31
Ασυµβίβαστες ιδιότητες

1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού 
µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή του διευ−
θυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, 
είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του 
εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου 
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης 
που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων, 
εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4. Σε περίπτωση που βασικός µέτοχος 
ή εταίρος της επιχείρησης είναι νοµικό πρόσωπο, η 
ασυµβίβαστη ιδιότητα καταλαµβάνει και τα µέλη του 
οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νο−
µικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

2. Η ασυµβίβαστη ιδιότητα της προηγούµενης παρα−
γράφου καταλαµβάνει επίσης και τα παρένθετα πρό−
σωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, 
του µέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στε−
λέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρησης 
που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων, 
καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο 
µέσω χρηµατοδότησης ή συµφωνίας, εξαιρουµένων των 
δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει 
επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρηση που συ−
νάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων ή ασκεί 
επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαµβάνονται από 
τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχε−
τικά µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των 
επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή 
διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβα−
σης κατασκευής έργων συµµετέχει ένωση προσώπων 
ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότη−
τα, η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας του παρόντος 
άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε µέλος τους, 
εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4.

4. Η διαπίστωση της ασυµβίβαστης ιδιότητας γίνεται, 
ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικα−
σία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του παρόντος, εφόσον, 
λόγω της συνδροµής της κατά τα ως άνω ασυµβίβαστης 
ιδιότητας, αποδειχθεί µε οριστική δικαστική απόφαση 
που έχει ισχύ δεδικασµένου ότι συντρέχει περίπτωση 
αποκλεισµού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την 
έννοια του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
144 του παρόντος (άρθρο 45 παρ.1 εδάφ.β΄ της Οδη−
γίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004). Ενεργητική διαφθορά 
στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, 
υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της αναθέτουσας 
αρχής, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, οποιασδή−
ποτε φύσεως ωφέληµα για τον εαυτό του ή για τρίτο, 
προκειµένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να µην τελέσει 
πράξη εκ των καθηκόντων του, ή κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του κατά παράβαση των νόµιµων καθη−
κόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση 
που έχει ισχύ δεδικασµένου πρέπει να διαπιστώνεται 
η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε. µε 
την οποία συνδέεται ο υποψήφιος, εξαιτίας της κατά 
τα ως άνω συνδροµής των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και 
απαγορεύσεων του παρόντος και του επόµενου άρθρου 
και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης 
του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυ−
τουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άµεσου 
συνεργού στην τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής 
διαφθοράς.

5. Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστι−
κή καταδικαστική απόφαση, µε ισχύ δεδικασµένου, που 
να διαπιστώνει το αδίκηµα της ενεργητικής διαφθοράς, 
εάν µεν συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η δι−
αδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
κατασκευής έργου, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή 
αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύµ−
βασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέ−
λεση της σύµβασης κατασκευής έργου έχει ανατεθεί 
σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα µέλη 
έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη 
του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί 
ή ηθικοί αυτουργοί, τα µέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα 
και τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της 
σύµβασης, είτε µεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα 
έκπτωτα µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η ανα−
θέτουσα αρχή. Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος 
δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε διαγωνιστική διαδικα−
σία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης κατασκευής έργου για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής 
απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρο−
νικό διάστηµα αποκλεισµού ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Οι 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για τον αποκλεισµό 
του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία ή τη 
διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
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κατασκευής έργου, καθώς και οι αποφάσεις της αρχής 
που, κατά το άρθρο 33 του παρόντος, είναι αρµόδια 
για τη διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), 
όπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή 
µη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
ίδιου νόµου.

6. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 31 
έως 34 του παρόντος λαµβάνονται υπόψη οι ορισµοί του 
άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το άρθρο 
2 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄).

Άρθρο 32
Απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

κατασκευής έργων

1. Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κα−
τασκευής έργων µε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης. 
Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους 
βασικούς µετόχους, τα µέλη των οργάνων διοίκησης και 
τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφό−
σον διαπιστωθεί η συνδροµή του ασυµβίβαστου κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 31 του παρόντος. Απαγορεύεται 
επίσης η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έρ−
γων µε επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί 
µέτοχοι ή τα µέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά 
στελέχη είναι επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης ή εταίροι 
ή βασικοί µέτοχοι ή µέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευ−
θυντικά στελέχη επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης, εφό−
σον διαπιστωθεί η συνδροµή του ασυµβιβάστου κατά τα 
οριζόµενα επίσης στο άρθρο 31 του παρόντος.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαµβάνει 
και:

α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νοµικών 
προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1, β) κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται 
οικονοµικά, µέσω χρηµατοδότησης, εξαιρουµένων των 
δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρη−
ση µέσων ενηµέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των 
αποφάσεων που λαµβάνονται, από τα όργανα διοίκησης 
ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά µε τη διοίκηση και 
την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής.

3. Από την απαγόρευση του παρόντος εξαιρούνται οι 
δηµόσιες συµβάσεις, των οποίων το αντικείµενο έχει 
άµεση ή έµµεση σχέση µε το αντικείµενο των δραστη−
ριοτήτων των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης. Επίσης, 
εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται 
µε επιχειρήσεις των οποίων βασικός µέτοχος είναι 
πολιτικό κόµµα που χρηµατοδοτείται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις 
επιχειρήσεις αυτές συµµετέχει άλλος βασικός µέτοχος 
που κατέχει τις ασυµβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 31 
του παρόντος. 

4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
µε εξωχώριες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που 
προστέθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του 
ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι χώρες στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες µε βάση το 
σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι εξωχώριες 
εταιρείες απαγορεύεται, επίσης, να συµµετέχουν µε 
ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του 
µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια 
ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του 
ν. 3310/ 2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005. Η απα−
γόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις 
εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα 
νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχειρήσεων που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ή µέτοχοι των µετόχων 
αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι 
ποσοστού µετοχών, το οποίο συνυπολογιζόµενο και 
αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση που 
συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού 
µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, 
όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005.

β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συµµετέχει 
µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί 
του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά µερί−
δια ή να είναι εταίρος του εταίρου επιχείρησης µέσων 
ενηµέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει µετά το ν. 3414/2005. Η απαγόρευση του προηγού−
µενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι 
οποίες συµµετέχουν σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι 
µέτοχοι επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή µέτοχοι των 
µετόχων αυτών και ούτω καθεξής και οι οποίες είναι 
κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο συνυπολογιζόµενο 
και αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση 
µέσων ενηµέρωσης αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού 
κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει µετά το ν. 3414/2005.

γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξε−
ων µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, η 
επιχείρηση που πρόκειται να συµµετάσχει ή συµµετέχει 
σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για 
τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης ή η επιχείρηση µέσων 
ενηµέρωσης υποχρεούνται να καλέσει την εξωχώρια 
εταιρεία να εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών µερι−
δίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά 
περίπτωση αριθµό µετοχών, βάσει των οποίων χαρα−
κτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των εταίρων ή βασικός 
µέτοχος της αντίστοιχης επιχείρησης, εντός προθε−
σµίας δέκα (10) ηµερών από τη γνώση της παράβα−
σης εκ µέρους της επιχείρησης. Μετά την πάροδο της 
προθεσµίας αυτής, οι µετοχές της εξωχώριας εταιρεί−
ας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση 
ή, εάν πρόκειται για µετοχές εισηγµένες σε ηµεδαπό 
χρηµατιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οφείλει 
να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία µε−
τόχων ή τις βάσεις δεδοµένων του Συστήµατος Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται 
αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, του προϊόντος της 
εκποίησης αποδιδόµενου στον κύριο των ακυρουµένων 
µετοχών.

bkuser
ΣΑΤΕ
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Άρθρο 33
∆ιαδικασία ελέγχου

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 
ελέγχει κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, 
εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες 
συµβάσεις κατασκευής έργων ασυµβίβαστη ιδιότητα ή 
απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό  τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. Ο έλεγχός της είναι 
διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου 
έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ο έλεγχος και 
οι συνέπειες της συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων 
και των απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 όπως ισχύει 
µετά το ν. 3414/2005 αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες 
τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος που εκδίδονται από τις αναθέτουσες αρχές.

2. Πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης 
κατασκευής έργου µε οικονοµικό αντικείµενο ή αντάλ−
λαγµα µεγαλύτερο του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
ευρώ, απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., αίτησης για την 
έκδοση πιστοποιητικού µη συνδροµής ασυµβιβάστων 
ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια και υπό 
τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. 
Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της ανα−
θέτουσας αρχής και του αντικειµένου της διαγωνιστικής 
διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση 
συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον 
έλεγχο των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγο−
ρεύσεων των προηγούµενων άρθρων. Σε περίπτωση 
έκδοσης, πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµ−
βασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει 
ισχύ δεδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά 
τα ως άνω η τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής 
διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαί−
τια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφασή της περί 
αποκλεισµού του υποψηφίου στο Ε.Σ.Ρ. προκειµένου 
να ελεγχθεί, το αργότερο πριν από την υπογραφή της 
δηµόσιας σύµβασης, ο αποκλεισµός του.

 3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει υποβάλλουν τα προβλεπόµενα από την υπ’ αριθµ. 
20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β΄) απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας έγγραφα. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο 
ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ύστερα από 
γνώµη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται, συµπληρώνονται ή τρο−
ποποιούνται τα απαιτούµενα ως άνω έγγραφα, τα οποία 
πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την 
εφαρµογή του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

4. Μετά τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής 
έργου, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε 
αλλαγή των φυσικών ή νοµικών προσώπων που εµπί−
πτουν στις ασυµβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, 
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 
και 32 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της δηµόσιας σύµβασης και έως την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσής της. Σε περίπτωση έκδοσης, µετά από την 
υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής καταδι−
καστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, µε 
την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του 

αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα 
αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να προσκο−
µίσει την απόφασή της περί εκπτώσεως του αναδόχου 
στο Ε.Σ.Ρ., προκειµένου να ελεγχθεί η έκπτωσή του.

Άρθρο 34
Συνέπειες ελέγχου

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν 
οι ασυµβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις κατά την 
έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του 
παρόντος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο 
από αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά από απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου σε αυτό. Στο πιστοποι−
ητικό αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης δι−
αγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας ανάθεσης, στην 
οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία 
της αναθέτουσας αρχής στην οποία απευθύνεται. Το 
πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. 
Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που 
τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το 
άλλο αποστέλλεται προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία 
διενεργεί τη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη 
διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιη−
τικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόµενο, 
προκειµένου να επισυναφθούν στο σώµα της δηµόσι−
ας σύµβασης, στο κείµενο της οποίας αναγράφεται 
υποχρεωτικά ο αριθµός πρωτοκόλλου που φέρει το 
πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητά από 
το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε µεγαλύτε−
ρο αριθµό πρωτοτύπων ανάλογα µε τον αριθµό των 
συµβαλλοµένων.

Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) 
ηµερών µπορεί να παραταθεί για αποκλειστική προθε−
σµία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ηµέρες, ύστερα από 
αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., η 
οποία κοινοποιείται και στην αναθέτουσα αρχή.

2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυµβί−
βαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, ο 
Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν 
µέλος του εκδίδει, µετά από τη σχετική απόφαση της 
Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόµενης 
αποκλειστικής προθεσµίας, σχετική απορριπτική πράξη, 
που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη. Η απορ−
ριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην 
αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αµέσως επόµενο κατά 
σειρά υποψήφιο, ο οποίος και υποχρεούται στην τήρηση 
της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του πιστοποι−
ητικού από το Ε.Σ.Ρ., µε την επιφύλαξη εφαρµογής της 
διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του 
άρθρου 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.

3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική 
προθεσµία, η αναθέτουσα αρχή, µε την επιφύλαξη των 
οριζοµένων στις παραγράφους 5, 6 και 7, προβαίνει 
στην κατάρτιση της δηµόσιας σύµβασης ωσάν να είχε 
εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό.

4. Εάν µετά τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης εκτέ−
λεσης έργου και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 
διαπιστωθεί από την Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ., µετά από αι−
τιολογηµένη εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνει−
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ας του Ε.Σ.Ρ., η συνδροµή σχετικά µε τον ανάδοχο µιας 
από τις προαναφερθείσες ασυµβίβαστες ιδιότητες και 
απαγορεύσεις, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέ−
σεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, επιβάλλονται 
οι προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει µετά το ν. 3414/2005, κυρώσεις.

5. Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδροµή ή 
µη των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, που 
προβλέπονται κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέ−
σεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, µε την έκδο−
ση ρητής διοικητικής πράξης, δεσµεύει τα όργανα που 
ελέγχουν τη νοµιµότητα της κατάρτισης των δηµοσίων 
συµβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, µε εξαίρεση 
τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 19 
του π.δ. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του άρθρου αυτού αποτελούν εκτε−
λεστές διοικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννοµο συµ−
φέρον, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, ασκεί 
ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
ν. 2522/1997 ( ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς 
και ανεξάρτητα από την προηγούµενη άσκηση αίτησης 
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω 
νόµου.

7. Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς προηγουµένως 
να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου 
αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της 
οριζόµενης προθεσµίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά πα−
ράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι άκυρη, 
και επισύρει για τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας 
αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανω−
τέρω σύναψη, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον 
ενός (1) έτους.

8. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατακυρώσει 
το διαγωνισµό ή αναθέσει την εκτέλεση της δηµόσιας 
σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψή−
φιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις 
της παραγράφου 2, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανά−
δοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της αναθέτουσας αρχής 
να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγµατος που τυ−
χόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύµβασης ή 
την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αµέσως επόµενο 
κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η αναθέτουσα αρχή είναι 
το ∆ηµόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς 
του ανταλλάγµατος βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ΟΥ, 
κατόπιν σχετικής πράξης της αναθέτουσας αρχής, µε 
την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρ−
µόδιας ∆ΟΥ αποτελεί νόµιµο τίτλο για την είσπραξή 
του ως δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 
Εάν αναθέτουσα αρχή είναι νοµικό πρόσωπο του ευρύ−
τερου δηµόσιου τοµέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται 
δικαστικώς, εφόσον γι’ αυτά τα νοµικά πρόσωπα δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 

Άρθρο 35
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαι−
τείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. 

Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιω−
τικού συµφωνητικού της σύµβασης και το ύψος της 
ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Στον προϋπολο−
γισµό περιλαµβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων 
και δεν περιλαµβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης 
και του Φ.Π.Α.. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών 
έργων ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαί−
τερη σηµασία, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτε−
ρο ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέραν του δέκα τοις 
εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ 
περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, ορίζεται οµοίως 
µε τη σύµβαση εγγύηση µέχρι του ποσοστού του προ−
ηγούµενου εδαφίου.

2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παρά−
γραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υπο−
χρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το 
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, 
επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: 
για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης 
µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα 
εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες 
δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µία (1) µονάδα 
για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες 
µονάδες έκπτωσης, µιάµιση (1,5) µονάδα εγγύησης για 
κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνο−
λικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως 
αυτός ορίζεται πιο πάνω.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται µετά από 
γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, ορίζεται για 
όλα τα εκτελούµενα στη χώρα δηµόσια έργα ενιαίο όριο 
ανά κατηγορία και είδος έργου, άνω του οποίου ισχύει 
υποχρεωτικά η παράγραφος 2. Μέχρι την έκδοση της 
απόφασης το ποσοστό αυτό ορίζεται κατά την παρά−
γραφο 2. Σε ορισµένους νοµούς που παρουσιάζουν, για 
διάφορους λόγους, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εκτέλε−
ση των έργων και για έργα προϋπολογισµού µέχρι του 
ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., είναι 
δυνατός ο ορισµός, µε την ίδια απόφαση, µεγαλύτερου 
ορίου εφαρµογής της παραγράφου 2, ανά κατηγορία 
και είδος έργου, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
έχουν την έδρα τους στο νοµό όπου εκτελείται το έργο. 
Για έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές το 
παραπάνω εδάφιο εφαρµόζεται υποχρεωτικά.

4. Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιί−
ας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και πρασίνου το 
ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα 
τοις εκατό (12%). Για τα έργα προϋπολογισµού µέχρι 
του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. 
που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νοµό 
όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζε−
ται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω 
κατηγορίες.

5. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, 
δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών µετά την υπο−
γραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις 
κείµενες διατάξεις, αποζηµίωσής του για τις θετικές 
ζηµίες µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, µπορεί 
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να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για 
επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2. 
Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογηµένα η προϊστα−
µένη αρχή, εντός µηνός από την υποβολή της, κατόπιν 
εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει εκ νέου την πρόσθετη 
εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασι−
ών στο έργο και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από της 
εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, 
εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον 
ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκ−
πτωσης, τις συνέπειες και τη συνέχιση και ολοκλήρωση 
του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 61 
του παρόντος. 

6. Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που 
υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
υπογραφή, συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της 
οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής 
σύµβασης και ισούται µε το γενικό ποσοστό που ανα−
φέρεται στην παράγραφο 1, στο οποίο προστίθεται το 
ήµισυ του ποσοστού που ενδεχοµένως προκύπτει κατά 
την παράγραφο 2.

7. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες 
παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη συµµετοχή στους 
διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν 
λαµβανόµενη προκαταβολή, παρέχονται µε εγγυητικές 
επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργολη−
πτών ∆ηµόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), ή τραπεζών που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευ−
ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επί−
σηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Πα−
ρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που 
προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που 
προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου 
να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύ−
νονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να ανα−
φέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της 
οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για 
το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, 
όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε 
να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δι−
καίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.

8. Οι εγγυήσεις των προηγούµενων παραγράφων κα−
ταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου και κα−
λύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καµία διάκριση την 
πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των όρων 
της σύµβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση 
του κυρίου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από 
την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση 
γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της απο−
φάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης 
της εγγύησης.

9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρα−
τήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδο−
χο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) 
στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών και σε δέκα 
τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβά−
νονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά 
ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις µπορεί να 
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερι−
κά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις 
της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που 
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία 
επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύ−
νουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών 
των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.

10. Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατα−
σκευής του έργου µείωση των εργασιών της σύµβασης, 
που συνεπάγεται και µείωση του προς καταβολή συµ−
βατικού ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
µειώνεται αναλόγως µε τη µείωση του συµβατικού πο−
σού. Η µείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως 
του αναδόχου.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης 
εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%) της αρχικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης, 
επιστρέφεται, µε αίτηση του αναδόχου και σχετική από−
φαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν 
συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες 
και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαί−
ες µονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν 
πρόσθετης εγγύησης, ενώ µε την έκδοση της βεβαίωσης 
περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολό της.

Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσο−
στό σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής εγγύησης, 
όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συ−
µπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση 
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο 
της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς 
καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλ−
λου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού 
λογαριασµού του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΙΟΙΚΗΣΗ –∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 36
∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη – 

Υπερηµερία κυρίου του έργου

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των 
έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία 
του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επι−
βλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς 
υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την 
επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι 
περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και 
γενικά προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια και ενεργεί 
ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των 
έργων.

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και 
βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργα−
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σιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη 
δυνατότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου 
και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους 
άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνου−
σας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που 
σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί 
µέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα. ∆εν αποκλείε−
ται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

3. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαµβάνο−
νται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας 
και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 
όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των 
επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατί−
θενται και έχουν ανάλογες ευθύνες. 

4. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε 
ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση 
από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην 
κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του.

Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, 
η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει 
στη διάθεσή της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορό−
τερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της 
τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. 

5. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε 
ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβα−
σης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση 
τις ευθύνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και τη σύµβαση.

6. Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο 
των έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευά−
ζονται τµήµατα του έργου. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται κατηγορίες 
µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των 
οποίων µετέχει απαραίτητα και ο µελετητής του έργου. 
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέ−
ρεια, ιδίως ο τρόπος καθορισµού της τυχόν αµοιβής του 
και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών. 

8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κα−
τασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊ−
σταµένη αρχή κάθε δίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την 
πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την κατασκευή του.

9. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών 
έργων η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της δι−
ευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό 
κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών 
και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλι−
µάκιο επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα 
της διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων στον 
τόπο των έργων. 

10. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµα−
τικών περιστατικών, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να 
προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο 
τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλή−
λους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται 
τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, 
αν συντρέχει περίπτωση.

11. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως 
προς την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών 
του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση µόνο 
για τις θετικές του ζηµιές που προκαλούνται µετά την 
επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε 
περίπτωση υπερηµερίας από καθυστέρηση πληρωµής 
οι θετικές ζηµιές οφείλονται κατά το µέτρο που υπερ−
βαίνουν τον τόκο υπερηµερίας. 

Άρθρο 37
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει 
το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµ−
φωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του 
φορέα κατασκευής του έργου. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρί−
βεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µε−
ρών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα 
σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης. 

3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο 
όργανο για συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων 
της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του 
άρθρου 57 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των 
εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υπο−
χρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές 
στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και 
αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µε−
ταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, κα−
ταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών 
που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 
εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροπο−
ποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο 
των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη 
διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει 
αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την 
έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφο−
ροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, 
ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει 
εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι 
τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανά−
δοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το 
απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, 
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε 
άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται 
µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρω−
ση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και 
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνη−
ση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της 
µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθω−
σης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 
εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών 
σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς 
το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης 
και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων 
ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη 
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου. 



6. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήπο−
τε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδο−
χο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση άλλοι φό−
ροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό 
αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο 
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. 
Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 
εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του 
φόρου αυτού. 

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση 
των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατά−
ξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, 
ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προ−
στασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων 
ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη 
του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη 
προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα 
τα σχετικά µέτρα. 

8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να 
διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύ−
θυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, 
η σύµβαση µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό 
τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκ−
παίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά 
την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός προ−
σαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου µε 
βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Ο ανάδοχος 
οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγεί−
ας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266  Β΄), ∆ΕΕΠΠ/85/ 
14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 
16 Β΄), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και 
τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα−
προσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης 
και της κατασκευής του έργου.

Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει 
την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιο−
λογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων 
του αναδόχου. 

9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των απο−
δοχών του προσωπικού που χρησιµοποιεί στο έργο, η 
διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των 
ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους 
δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανά−
δοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύ−
νουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των 
οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους 
από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του ανα−
δόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές 
µέχρι τριών (3) το πολύ µηνών πριν από την όχληση των 
ενδιαφεροµένων. 

10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση 
και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 
υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές 
πριν από τη χρησιµοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν 

από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απα−
γορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για 
τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπο−
ρεύεται τα εξορυσσόµενα για την εκτέλεση του έργου 
αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσι−
ων Έργων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να επιβληθεί 
πρόστιµο µέχρι εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) 
ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταµείου Εθνικής 
Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.

11. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του 
έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων, 
ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµι−
ώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, 
αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να 
παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να 
είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών 
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από 
τον ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της υπηρεσίας 
και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ του 
επιβλέποντος και του αναδόχου.

12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει 
αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία αν τυχόν κατά την 
κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποια−
δήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυ−
στέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή 
την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του 
παρόντος κώδικα. 

13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρε−
µποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνα−
τόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας 
του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 
εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας 
τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά 
ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν 
βλαβών ή διακοπών. 

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει 
την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστά−
σια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και 
γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο 
η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της 
αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλ−
λήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα 
έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επι−
θεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 
παραγωγής.

Άρθρο 38
∆ιεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου 
στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς 
που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί 
από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία 
τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργο−
ληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλο−
γη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου 
έργου. Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω 
από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία 
αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς 
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ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους 
ένας (1) πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκ−
παιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος 
τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχι−
στη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο 
µπορεί πάντα να αλλάζει µε απόφαση του κυρίου ή 
του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέ−
πεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί 
την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη 
διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλι−
στικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος 
ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατά−
ξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα 
για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπο−
ρεί να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί 
τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και 
τη φύση του εκτελούµενου έργου.

Άρθρο 39
Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας

1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας. 

2. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται 
έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο για κάθε 
υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το 
νόµο. 

3. Όλα τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την 
κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν 
συµβολαιογραφική πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου 
της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των 
υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά 
και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρω−
τής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύµατος του εκπροσώπου, καθώς και σε 
περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρό−
σωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό 
πρόσωπο από τα µέλη της κοινοπραξίας ή από τους 
νόµιµους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρα−
κτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του µπορούν 
να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια 
συγκεκριµένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της 
κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξου−
σία µε την πράξη διορισµού τους. Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της επόµενης παραγράφου ο διορισµός 
του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και η αποδοχή 
του από αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων 
της κοινοπραξίας µε τον κύριο του έργου. Μαζί µε την 
πράξη διορισµού κατατίθενται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους 
από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο 
διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του 
και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αί−
ρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα 
που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης, στα οποία 
περιλαµβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλ−
λάγµατος και ο διορισµός αντικλήτου. 

4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή 
του ή και των δύο γίνεται µόνο από κοινού από όλα τα 
µέλη της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. 

Μόνο µετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των 
δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους δι−
οριζόµενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που 
είχαν διορισθεί πριν. 

Άρθρο 40
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από 
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί 
πειθαρχική παράβαση.

2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις:
α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυ−

στέρηση στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της διευ−
θύνουσας υπηρεσίας για την εκ µέρους του αναδόχου 
παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την 
κατασκευή ελαττωµατικών εργασιών ή την ενσωµάτωση 
ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των 
νόµιµων µέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περι−
βάλλοντος.

β) Για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: 
η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασί−
ας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των ανα−
γκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης 
των επιµετρήσεων και των λογαριασµών του έργου και 
η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες 
δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη συ−
µπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρε−
πτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις.

γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊστα−
µένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανα−
κεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσω−
ρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέ−
σεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση 
του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός 
της δίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 8 του άρθρου 
62 του παρόντος. 

3. Για τις παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που 
εκτελούν δηµόσια έργα είτε επιβάλλει εις βάρος των 
υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική 
ποινή του προστίµου µέχρι ποσού αντίστοιχου του µι−
σθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο οικείο 
πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείµε−
νες διατάξεις προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών.

Άρθρο 41
Σύµβουλοι

1. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια έργα 
προβλεπόµενου συνολικού κόστους µεγαλύτερου των 
τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ είτε κατά το 
σύστηµα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστηµα παρο−
χής άλλων ανταλλαγµάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο 
σύστηµα προβλεπόµενο από την ισχύουσα νοµοθεσία, 
επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συµβούλου οποιασ−
δήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονοµικού συµβούλου, 
συµβούλου οργανώσεως κ.λπ.) σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπη−
ρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και 
εκτέλεση των έργων αυτών. 

Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι 
παρεχόµενες από τον σύµβουλο υπηρεσίες, οι όροι της 
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σύµβασης και η αµοιβή καθορίζονται µε απόφαση του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς δέσµευση 
από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Η αµοιβή του 
συµβούλου µπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογι−
σµό του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής   Ρυθµιστικών και 
Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον προϋπολο−
γισµό του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), κατόπιν 
αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, µετά από σύµφωνη γνώµη των 
διοικητικών τους συµβουλίων. 

2. Για την εκτέλεση (µελέτη − κατασκευή) του έργου ή 
µέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασµό, µελέτη, 
έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της 
κάθε Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και 
για τις ανάγκες µηχανογράφησης των υπηρεσιών της 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκό−
ντων συµβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, 
οικονοµικού συµβούλου, συµβούλου οργανώσεως), σε 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για 
να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για 
την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. 

Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση, ύστερα από γνώµη του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων της Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋ−
ποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόµενες από τον σύµβουλο 
υπηρεσίες και η σχετική αµοιβή, κατά παρέκκλιση από 
κάθε γενική ή ειδική διάταξη και από τις διατάξεις για 
τις αµοιβές των µηχανικών.

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έρ−
γου. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, 
µπορεί να εφαρµόζονται οι διατάξεις των δύο προηγού−
µενων εδαφίων, ολικά ή µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή 
τµήµα έργου ή οµάδα έργων, εθνικού ή διανοµαρχιακού 
ή νοµαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το ∆η−
µόσιο ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και να ρυθµίζονται 
όλα τα σχετικά θέµατα.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 
2 που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης συµβούλου 
εφαρµόζονται µόνο για τις συµβάσεις µε προεκτιµώ−
µενη αµοιβή κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρµογής της 
Οδηγίας 2004/18 ΕΚ. 

Άρθρο 42
Εµπειρογνώµονες

Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής ή 
έργων στα οποία εφαρµόζονται µη διαδεδοµένες ειδικές 
µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφά−
λειας ή αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου, µπορεί, 
µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής, που λαµβάνεται 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου 
του φορέα κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδι−
κός εµπειρογνώµονας για την επίλυση συγκεκριµένου 
τεχνικού προβλήµατος και για ολιγοήµερη απασχόληση, 
επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και φήµης και µεγάλης 
εµπειρίας σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3316/2005. 

Άρθρο 43
Συµβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

1. Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών έργων συ−
γκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η 
επιτροπή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και παρακο−
λουθεί την εφαρµογή της µελέτης ή την αιτιολογη−
µένη αποδοχή προτεινόµενων τροποποιήσεων αυτής, 
την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη 
διαµόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφα−
λείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των 
µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την 
πορεία του έργου. 

2. Ο χαρακτηρισµός των έργων ως «σηµαντικών έρ−
γων» για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου γί−
νεται από τον κύριο του έργου, ο οποίος και συγκροτεί 
την επιτροπή. Στις περιπτώσεις έργων του ∆ηµοσίου ο 
χαρακτηρισµός του έργου σαν σηµαντικού και η ταυτό−
χρονη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται 
από τον Νοµάρχη για τα έργα νοµαρχιακού επιπέδου 
και από τον αρµόδιο Υπουργό για τα άλλα έργα. Για τα 
έργα των άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ο χαρα−
κτηρισµός και η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής 
γίνεται από το αρµόδιο όργανο του κυρίου του έργου. Η 
προβλεπόµενη από το νόµο δυνατότητα του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων να 
χαρακτηρίσει το έργο σαν σηµαντικό και να συστήσει 
και συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές, έχει εφαρµογή 
και στις περιπτώσεις έργων νοµαρχιακού επιπέδου για 
όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.

3. H επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε 
συγκεκριµένο έργο ή οµάδα έργων, ακόµη και από το 
στάδιο της µελέτης για την άσκηση αναλόγων καθη−
κόντων κατά το στάδιο αυτό.

4. H επιτροπή αποτελείται από όργανα της υπηρε−
σίας και από εκπροσώπους των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν 
τα έργα ή και τυχόν άλλων κοινωνικών φορέων. Με 
την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της 
επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τα µέλη 
που δεν µπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) όταν 
πρόκειται για έργα νοµαρχιακού επιπέδου και επτά (7) 
για τα άλλα έργα.

5. Με µέριµνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα 
µέλος της, ως σύνδεσµο µε τον φορέα κατασκευής. Ο 
σύνδεσµος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του 
έργου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
ενηµέρωση της επιτροπής στα θέµατα αρµοδιότητάς 
της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις 
του νόµου. Η επιτροπή µπορεί πάντα να προβαίνει στην 
αντικατάσταση του συνδέσµου.

6. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτρο−
πής δεν ακολουθούν ορισµένο τύπο. Κάθε φορά που 
η επιτροπή ή ορισµένα µέλη της το θεωρούν σκόπιµο 
και τουλάχιστον στο τέλος του κάθε ηµερολογιακού 
τριµήνου, συντάσσονται εκθέσεις που περιλαµβάνουν 
τα συµπεράσµατα των συζητήσεων και τη γνώµη της 
επιτροπής στα θέµατα της αρµοδιότητάς της. Σε πε−
ρίπτωση που διαµορφώνονται περισσότερες από µία 
γνώµες, καταχω−ρούνται όλες οι γνώµες στην έκθεση, 
µε αναφορά των µελών που τάσσονται µε την κάθε 
γνώµη. Η καταχώρηση γίνεται µε πρώτη τη γνώµη που 
συγκεντρώνει την υποστήριξη των περισσότερων µελών 
και ακολουθούν στη σειρά µε την ίδια βάση οι υπόλοιπες 
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γνώµες. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο 
και το σύνδεσµο, κοινοποιούνται στον κύριο του έρ−
γου και τον φορέα κατασκευής (διευθύνουσα υπηρεσία 
− προϊσταµένη αρχή) και ανακοινώνονται στη Γ.Γ.∆.Ε.. 
Όταν η επιτροπή έχει συ−γκροτηθεί για οµάδα έργων, 
οι εκθέσεις µπορεί να συντάσσονται και χωριστά για 
καθένα έργο. Στον ανάδοχο µπορεί να κοινοποιούνται, 
αν το ζητήσει, τα µέρη των εκθέσεων που τυχόν περι−
λαµβάνουν κρίσεις γι’ αυτόν.

7. Η διευθύνουσα υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά 
στον πρόεδρο της επιτροπής τη σύµβαση, τις σχετικές 
αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης, εκπτώσεων ή 
διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτω−
σης του έργου και τις αποφάσεις συγκρότησης των επι−
τροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από 
το στάδιο εκπόνησης της µελέτης, ανακοινώνονται επίσης 
οι αποφάσεις επιλογής µελετητών, έγκρισης σταδίων ή 
φάσεων µελέτης και τελικών εγκρίσεων της µελέτης.

Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα.

Άρθρο 44
Κοινοποίηση στον ανάδοχο − εκπροσώπηση

1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται µε όργανο της 
υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε 
δικαστικό επιµελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται 
σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλο−
γα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία 
τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξού−
σιους. 

2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµ−
µατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών 
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος 
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πι−
νάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιή−
σεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης 
κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντι−
προσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή 
άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα.

Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά 
και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.

Άρθρο 45
Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή − 

Πρόσθετες εγγυήσεις − Ευθύνη

1. Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδι−
ωτικό µελετητικό γραφείο, η διευθύνουσα υπηρεσία 
ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κα−
τασκευής του έργου που έχει µελετήσει και για κάθε 
τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 2. 

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται για έργα προϋπολο−
γισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προϋπολο−
γισµού έργων, που µπορούν να αναλαµβάνουν εργολη−
πτικές επιχειρήσεις της Α2 τάξης του Μ.Ε.ΕΠ..

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µπορεί το ποσό αυτό να 
αναπροσαρµόζεται και να αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη 
τάξη. Για έργα µικρότερου προϋπολογισµού, όπως αυτός 
κάθε φορά ισχύει, µπορούν να εφαρµόζονται οι ανωτέρω 

διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη 
και µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε 
όµοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µε−
λέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 
διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών 
της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 
περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊ−
σταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη 
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η 
τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις 
της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύ−
νη του, τροποποιεί τη µελέτη κατά την παράγραφο 
4 του άρθρου 31 του ν. 3316/ 2005, εφόσον δεν έχουν 
παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος 
του έργου σε συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα 
νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο Τεχνικό 
Συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι σε 
στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να 
έχει τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει 
εγγράφως σε εύλογη προθεσµία τη γνώµη του.

Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς 
ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου 
ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας 
που ενέκρινε την αρχική µελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν 
γραπτό υπόµνηµα. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει την 
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης 
της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και 
η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης 
των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή 
των εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη 
τροποποίησης της µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή 
ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του 
κυρίου του έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 
του άρθρου 31 του ν. 3316/2005. Ο µελετητής της αρχι−
κής µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά 
της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή 
αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. 
Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος 
του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη της 
πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της 
τροποποιηµένης µελέτης.

Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση 
της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των 
υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίη−
σης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.

3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005 για 
την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του 
µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
4 του αυτού άρθρου 31.

4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον 
αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επί−
βλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρε−
ούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 
και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, 
την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού 
συµβούλου αντίστοιχα. 
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Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό−
σιων Έργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρ−
µογής της παραγράφου αυτής, οι µελέτες, τα έργα και 
οι υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση ασφάλισης και ρυθµίζονται τα σχετικά 
θέµατα εφαρµογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζο−
νται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, 
οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές από 
τις ασφαλιστικές καλύψεις. 

Άρθρο 46
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής

1. Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προ−
θεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά 
τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση 
την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει 
και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδι−
άγραµµα κατασκευής του έργου.

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιή−
σει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά 
και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα µε 
τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, 
µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Το εγκε−
κριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο 
του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζη−
τήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις 
ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµ−
µα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του 
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργα−
σιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους 
του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών 
και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµ−
φωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 
40 του παρόντος.

3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το ανα−
λυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδι−
άγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται 
να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε 
τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την 
πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία 
ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διά−
γραµµα και σχετική έκθεση. Σε σηµαντικά έργα µπορεί 
να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε 
τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

4. O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται 
επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της 
σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα 
του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµε−
ρώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχα−

νηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη 
για την εκτέλεση του έργου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο−
νται σε συµβάσεις έργων που στις δηµοπρασίες τους 
καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρ−
χιακά µητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η διευθύνουσα 
υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των 
εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο πρώτος πίνα−
κας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 47
Ηµερολόγιο του έργου

1. Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τη−
ρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθ−
µηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµε−
ρινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό 
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 
αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό 
κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα 
προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις 
των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και 
κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό 
στοιχείο.

2. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο 
όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του ανα−
δόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο 
αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές 
συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού 
και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 
προόδου του έργου.

3. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει 
την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πλη−
ροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 
συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την 
τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώ−
σεις µικρών έργων µπορεί η διευθύνουσα υπηρεσία να 
ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτι−
κότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο 
χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.

Άρθρο 48
Προθεσµίες

1. Κάθε σύµβαση, εκτός από την προθεσµία για την 
περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθε−
σµία), περιλαµβάνει και προθεσµίες για την ολοκλήρωση 
συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού (τµηµατικές προθεσµί−
ες). Σε περιπτώσεις µικρών έργων ή έργων που από τη 
φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων ή 
χαρακτηριστικών επί µέρους δραστηριοτήτων, µπορεί η 
σύµβαση να µην προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες. 

2. Όλες οι προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρ−
χίζουν από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά. 

3. Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν 
τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και 
να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόµενες από τη 
σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις 
τµηµατικές προθεσµίες. 
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4. Τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται από τη σύµβαση:
α. Για παράδοση τµηµάτων του έργου που η έγκαι−

ρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον 
κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τµηµάτων 
του έργου που µπορεί να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, 
η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση 
ή συνδυάζονται µε τις εργασίες άλλου έργου, εκτός 
της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµέ−
νη σύµβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του 
έργου από καιρικές συνθήκες (αποκλειστικές τµηµατικές 
προθεσµίες).

β. Ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του 
έργου (ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες).

5. Όλες οι καθοριζόµενες τµηµατικές προθεσµίες θε−
ωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς ορίζονται από 
τη σύµβαση ως αποκλειστικές. 

6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη 
και για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης 
ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά έναν (1) ή το 
πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε το µέγεθος του έργου 
και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω υποχρεωτικές 
ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από 
την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός 
τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας πε−
ραίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο από έξι (6) µήνες.

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την 
κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προ−
θεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) 
αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών 
(οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται 
µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν 
παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα 
του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία 
και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

8. Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προ−
θεσµιών εγκρίνεται:

α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του 
συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου 
τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος 
των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνε−
ται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν 
η καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των υπολειπό−
µενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότη−
τα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης 
προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των 
υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατι−
κής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 
ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης 
αυτής.

9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής 
ή των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και προσδι−
ορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του 
χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το σύνολο ή για µέρος 
των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της 
περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται 
από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου. Παράταση µπορεί να εγκριθεί και χωρίς αί−

τηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή 
προθεσµία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευ−
θύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη 
της προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για 
παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της δι−
ευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τον ανά−
δοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών, σε 
εκείνες που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµε−
νη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι 
πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, 
µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. 
Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά 
του πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε 
επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να 
συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, 
εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 8 του 
άρθρου 57 του παρόντος.

Άρθρο 49
Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου

1. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι 
οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν 
ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική 
και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατα−
σκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαρι−
ασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών 
για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών 
τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών 
προθεσµιών ανακα−λούνται υποχρεωτικά, αν το έργο 
περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκε−
κριµένες παρατάσεις της.

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για 
κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορί−
ζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσι−
ας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών 
ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης 
από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για 
τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκα−
τό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική 
ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό 
(20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολι−
κού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό 
των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την 
αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 
προς τη συνολική προθεσµία του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρ−
βαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του 
συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµί−
ες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών 
ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός 
χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποι−
νικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών 
δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό 
(3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και εφόσον 
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προβλέπεται σχετικά στα συµβατικά τεύχη, µπορεί µε 
τη σύµβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για 
την επιβολή των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, µε 
ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας ποινι−
κής ρήτρας, διατηρουµένου του ανωτάτου ορίου της 
ποινικής ρήτρας. 

Άρθρο 50
Επιτάχυνση εργασιών − Ρήτρα πρόσθετης 

καταβολής (πριµ)

1. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την 
κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, 
στην περίπτωση που ευθύνεται γι’ αυτές ο ανάδοχος, 
µπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει 
τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες 
εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέ−
τρα, χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση. Οι διατάξεις 
της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στα έργα 
που κατασκευάζονται µε µερική ή ολική αυτοχρηµα−
τοδότηση.

2. Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική 
προθεσµία, εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού, έχει 
ιδιαίτερη σηµασία και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης του 
έργου ή στην απόφαση απευθείας ανάθεσης ή στην 
πρόσκληση διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατα−
βάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριµ).

Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό του 
αρχικού συµβατικού αντικειµένου και το συνολικό ύψος 
της δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) 
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου και µπορεί 
να προβλέπεται η κατανοµή των σχετικών ποσών, κατά 
χρονική µονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του 
κρίσιµου τµήµατος, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται 
µε την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγ−
µατοποίηση της πρόσθετης καταβολής. 

Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό 
εργολαβικό αντάλλαγµα και περιλαµβάνεται στις σχε−
τικές πιστοποιήσεις του έργου.

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πρόσθετη κατα−
βολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, οι αποφάσεις 
για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν πάντοτε κάθε 
θέµα που σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτή καταβολή 
και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται, µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, 
για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος.

Άρθρο 51
Προκαταβολές

1. Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον 
ανάδοχο προκαταβολή µέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του ολικού ποσού της σύµβασης. Η χορήγηση 
οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκα−
τάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του 
έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε 
τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το επιτόκιο των εντό−
κων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκει−
ας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

2. Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη 
καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του 
στο σύνολο ή τµηµατικά.

3. Η διακήρυξη µπορεί να προβλέπει προκαταβολές:
α) Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συµβατι−

κού αντικειµένου, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, 
µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκα−
ταβολή αυτή µπορεί να οριστεί µέχρι δέκα τοις εκατό 
(10%) στις περιπτώσεις έργων µε σηµαντικές µελέτες 
ή σηµαντικές εγκαταστάσεις, προσκοµίσεις µηχανικού 
εξοπλισµού και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις µεγάλων 
αρχικών δαπανών.

β) Μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συµβα−
τικού αντικειµένου, για δαπάνες προµηθειών υλικών ή 
µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται 
στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισµα των προβλε−
πόµενων προκαταβολών δεν µπορεί να είναι ανώτερο 
του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αρχικού συµβατικού 
χρηµατικού αντικειµένου.

4. Για τη λήψη της προκαταβολής ή µέρους της, πρέπει 
από τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που 
να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, αυξηµένο µε 
τους τόκους της υπολογισµένους για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε το µισό της συνολικής προθεσµίας του έργου και 
µε επιτόκιο αυτό που ορίζεται σύµφωνα µε την παρά−
γραφο 1. Η εγγυητική επιστολή αποδεσµεύεται τµηµα−
τικά µε την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.

5. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά 
µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο, 
µεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής 
εκατοστιαίου ποσοστού (Π%), που εφαρµόζεται στο 
ποσό της πληρωµής και προκύπτει από τη σχέση:

Π = ρ/Σ x 100 x 1,10

όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ 
και Σ, πάλι σε ευρώ, το µέρος του συµβατικού ποσού 
που δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη 
χορήγηση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, 
ρ3 κ.λπ. χορηγηθούν ως τµηµατική παροχή της προκα−
ταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει 
από τη σχέση:

Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)

όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα µε το Σ ποσά 
όταν χορηγήθηκαν τµηµατικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2, 
ρ3 κ.λπ..

6. Μαζί µε την παρακράτηση για τµηµατική απόσβε−
ση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των 
δεδουλευµένων τόκων στο µέχρι τότε αναπόσβεστο 
µέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού λογαριασµού 
για ακέραιο αριθµό µηνών. Κλάσµα µήνα θεωρείται ως 
ακέραιος µήνας.

7. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί 
για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε 
το έργο. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 ο ανά−
δοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος 
κάθε µήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που 
έχει πραγµατοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και 
το υπόλοιπό της µε ένδειξη του τραπεζικού λογαρια−
σµού στον οποίο είναι κατατεθειµένο.

8. Η προκαταβολή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσµευµένο τραπεζικό 
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λογαριασµό και χρησιµοποιείται µόνο για την πληρω−
µή της προµήθειας των υλικών ή µηχανηµάτων, για τα 
οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν κατατεθεί 
πριν από τη χορήγησή της σχετικά προτιµολόγια. Οι 
πληρωµές από το δεσµευµένο αυτόν λογαριασµό γίνο−
νται µε επιταγές του αναδόχου, θεωρηµένες από τη δι−
ευθύνουσα υπηρεσία. Η θεώρηση των επιταγών γίνεται 
µε βάση τα προσκοµιζόµενα οριστικά τιµολόγια ή άλλα 
έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτι−
κές, εκκαθαρίσεις δασµών κ.λπ.) ή για την επιστροφή της 
προκαταβολής ή µέρους της που δεν χρησιµοποιήθηκε. 
Η σύµβαση µπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προ−
καταβολής αυτής και άλλους συµπληρωµατικούς όρους 
για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και 
µηχανηµάτων που αγοράστηκαν µε αυτή.

9. Ο ανάδοχος µπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη 
απόσβεση της προκαταβολής, από αυτή που προβλέ−
πεται στην παράγραφο 5.

10. Εάν η σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα του ανα−
δόχου, το τυχόν αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής 
πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) µήνες 
από τη διάλυση της σύµβασης. Μετά την προθεσµία αυτή 
στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής οφείλεται ο 
νόµιµος τόκος υπερηµερίας, αντί του ειδικού τόκου που 
ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν η σύµβαση 
διαλυθεί ή περιοριστεί µε υπαιτιότητα του εργοδότη, 
το τυχόν αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, που 
δεν συµψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του 
αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, 
µέσα σε έξι (6) µήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των 
λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισµού του έρ−
γου. Κατά το εξάµηνο αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται 
τόκος στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, µετά 
την παρέλευσή του όµως, οφείλεται και στην περίπτωση 
αυτή ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας.

Άρθρο 52
Επιµετρήσεις

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµ−
βάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση 
των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Οι επι−
µετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του 
αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. 
Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από 
τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, 
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που 
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από 
ένα αντίγραφο.

2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµε−
τρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες 
που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση 
περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή 
της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολο−
γίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας 
νέων εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ 
αυτό επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα, µε βάση 
τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή 
των πρωτοκόλλων της επόµενης παραγράφου. Οι επιµε−
τρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά 
σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνου−
σα υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν 
µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Η διευθύνουσα υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα 

επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση 
των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοι−
νοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται 
πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος και ο 
ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις µπορεί να 
ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.

3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους 
επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική µορφή του 
έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν 
από άλλες και δεν θα είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες 
που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να 
προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η διευθύνουσα υπη−
ρεσία µπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει επιτρο−
πή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των 
πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
µπορεί επίσης και η προϊσταµένη αρχή να παραγγείλει 
τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών.

4. Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατα−
σκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους 
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύ−
νουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής αυτής ανα−
κοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να 
ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο 
της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και 
χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί 
το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να 
ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που 
ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός 
εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε από−
φαση της προϊσταµένης αρχής.

5. ∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη πε−
ράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους 
επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», 
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει 
τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και 
των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν 
ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες 
τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ 
αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. 
Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν απο−
τελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή 
ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το 
δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί µέρους 
επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την 
υπηρεσία ή γι’ αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη 
φορά µαζί µε την τελική επιµέτρηση, καταχωρούνται οι 
ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από 
τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η 
τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε 
την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η 
διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον 
έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες 
από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο 
την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη επιµέτρηση. Το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή 
για την τελική επιµέτρηση.
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6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από 
τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση επιβάλλεται σε βά−
ρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, 
ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) 
επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον 
ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική 
ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπη−
ρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και 
µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 
επιµέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί 
να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συ−
νεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος 
του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται 
µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.

7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί 
να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του, που σχετίζε−
ται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο δεν 
έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από κάποια άλλη αιτία. 
Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, µόνο για 
οψιγενείς αιτίες µπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές 
απαιτήσεις.

8. Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πλη−
ρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση είναι 
η επιβεβαίωση κατασκευής των επί µέρους εργασιών 
ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύµ−
βαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πλη−
ρωµών εφαρµόζονται επί µέρους ποσοστά εκτέλεσης 
εργασιών κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη 
σύµβαση.

Άρθρο 53
Λογαριασµοί − Πιστοποιήσεις

1. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλ−
λάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις 
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράµµατος εργασιών.

Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα 
από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος 
του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή 
των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προ−
βλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Η διάταξη του προη− 
γούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν στη σύµβαση 
προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο 
για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου. 

2. Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρω−
µών όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 
αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, 
γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποι−
ήσεις.

3. Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου 
που τυχόν ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρω−
µές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλόµε−
νων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. 
Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις 
των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 
εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαµβάνο−
νται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν κατα−
µετρηθεί. Για τµήµατα του έργου που, κατά την κρίση 
του επιβλέποντα µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσι−
µα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται 

στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρή−
σεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά 
στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται µόνο για 
τον πρώτο µήνα, µετά την εκτέλεση της εργασίας. 

4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµι−
τελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό 
µε έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια 
που, τυχόν διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την 
ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε 
χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται 
µε προσωρινή τιµή µειωµένη, ώστε να είναι δυνατή η 
αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο 
της προβλεπόµενης τιµής.

5. Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, 
τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρε−
σίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν 
και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν 
µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου 
προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται 
χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει 
το λογαριασµό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι 
θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβα−
νόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος έχει 
ακέραιη την ευθύνη, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και 
την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαµβάνονται 
σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών, µε τιµές που δεν 
µπορεί να είναι ανώτερες των τιµών πρακτικού της Επι−
τροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) 
του χρόνου της δηµοπρασίας και που βρίσκονται σε συ−
νάρτηση προς την αντίστοιχη συµβατική τιµή, ώστε το 
υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση 
της εργασίας, στην οποία θα ενσωµατωθούν τα υλικά. 
Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόµενης 
παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.

6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η 
αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που 
εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη 
εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. 
Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό 
γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της πα−
ραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος, αν αυτό δεν 
περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο 
µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασί−
ας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς 
αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του 
εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών 
των άρθρων 60 και 73 του παρόντος, συµπληρωµατική 
κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί 
εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, 
απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν 
χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βά−
ρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε 
απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε 
άλλον τρόπο.

7. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφα−
λαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο από 
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά 
στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνο−
πτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και 
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από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή 
επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαι−
τήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασµό 
αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προη−
γούµενους λογαριασµούς.

8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα 
υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι 
ανάγκη, µέσα σε έναν (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που 
έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό 
που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα 
υπηρεσία, µε διαταγή της προς τον ανάδοχο, επιση−
µαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν 
από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη 
µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού 
αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανα−
σύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαρια−
σµού µπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, 
στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επι−
βλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι 
ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις 
και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε 
τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι 
έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές 
ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόµο και 
την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός, µετά τον 
έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και 
έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την 
πληρωµή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασµού 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς 
την υπογραφή του επιβλέποντα.

9. Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διµήνου 
από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη 
όχληση και από την ηµεροµηνία υποβολής της, τόκος 
υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος µπορεί 
να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευ−
θύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. 

10. Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του 
έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων προ−
πληρωµής, χωρίς να εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή 
άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.

11. Επιτρέπεται η εκ µέρους του αναδόχου του έργου 
εκχώρηση χρηµατικής απαίτησης, για την οποία έχει 
συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής 
έργου, σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσω−
πα δηµοσίου δικαίου ή προµηθευτές υλικών και µηχα−
νηµάτων για την εκτέλεση του έργου εκ του οποίου 
προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που 
χρησιµοποιήθηκαν ή χρησιµοποιούνται για την κατα−
σκευή του. 

Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 
Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, µπορεί πάντα να συµψηφίζονται εκ−
καθαρισµένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά 
του αναδόχου, προερχόµενες από την εκτέλεση άλλων 
έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από 
κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου έργου. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
µπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκ−

χώρησης από µέρους του αναδόχου απαίτησης από 
εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο 
του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής 
του προς αυτόν.

12. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις 
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι 
του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται 
µετά την οριστική παραλαβή.

13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο 
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαρι−
ασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο 
σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανά−
δοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». 
Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελι−
κό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων 
που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

Άρθρο 54
Αναθεώρηση τιµών

1. Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου 
αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολο−
γιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση 
τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του 
πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια 
της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες 
συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.

2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που 
πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόµενο 
από το άρθρο 46 χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που, για 
οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική 
περίοδο µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το 
χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό της 
αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική 
περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για 
τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλε−
πόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περί−
οδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση το χρόνο 
της πραγµατικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συµβατικής 
προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους 
συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεω−
ρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατα−
σκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόµενες χρηµα−
τικές κυρώσεις, που προβλέπονται στις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 82, καθώς και οι προβλεπόµενες από 
το άρθρο 49 του παρόντος.

3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου 
κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των 
τµηµατικών προθεσµιών των συµβάσεων των δηµόσιων 
έργων εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο 
για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος 
για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύ−
λια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν 
επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της ανα−
θεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το 
ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:
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α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβα−
ση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή 

β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκει−
ται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία, 
και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν 
ορίζει άλλο χρόνο.

Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις 
εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν 
µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και 
στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαί−
ρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο 
ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για 
έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού αρχικού 
προϋπολογισµού δηµοπρατούµενου ή ανατιθέµενου 
έργου, χωρίς αναθεώρηση, µέχρι το ανώτερο όριο της 
δεύτερης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων , όπως 
ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 
102 του παρόντος.

5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθε−
ωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:

∆Τν = Τ s
o
n
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όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης,
∆Τν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη 

αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές 

τιµές του χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή 
Τ άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε 
τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύµβαση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 7,

Αν: τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές 
τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν,

σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη 
αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που προσδιορίζεται 
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων µεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κα−
τηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό 
των αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν µεταξύ 
του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριµένης κάθε φορά 
αναθεωρητικής περιόδου.

6. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθε−
ώρησης της παραγράφου 5 ορίζεται από τη σχέση:

    σ=σ1 +0,01ν, 

όπου σ1 είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για 
όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεµία από 
τις κατηγορίες των δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε   
σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και 

«ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για 
την πρώτη αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται 
αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση 
εργολαβία και που αυξάνεται κατά µία µονάδα για κα−
θεµιά από τις επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της 
συγκεκριµένης εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει όταν 
το «σ» γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ1 µπορεί να αναπρο−
σαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

7. Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλί−
ου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων 
αναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύ−
χη. Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται 
µε άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις 
κατ’ αποκοπή τιµών  ή σύνθετων τιµών τα συµβατικά 
τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την 
αναθεώρησή τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων ανα−
λύσεων ή οµάδα τέτοιων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα 
βάρη καθενός άρθρου.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται 
στις συµβάσεις µε εργολαβικό αντάλλαγµα άλλο εκτός 
από χρηµατική καταβολή και στις απολογιστικές ερ−
γασίες.

Στις συµβάσεις, που καταρτίζονται µε τον τρόπο που 
προβλέπουν οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 του 
παρόντος ή που το αντάλλαγµα συνοµολογείται σε ξένο 
νόµισµα, καθορίζεται µε τη διακήρυξη αναθεώρησης και 
προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της, ο οποίος 
µπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα 
τρόπο αναθεώρησης.

9. Τα περιλαµβανόµενα στις πιστοποιήσεις υλικά θε−
ωρούνται ως µερική εκτέλεση των εργασιών, για τις 
οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιού−
µενης αξίας τους γίνεται, όταν πιστοποιούνται, µε τους 
συντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται 
να χρησιµοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η 
αναθεώρηση υπολογίζεται µόνο στο υπόλοιπο µέρος 
της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των 
υλικών που είχαν πιστοποιηθεί σε προηγούµενη ανα−
θεωρητική περίοδο.

10. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανά−
λογα και στις εργασίες που µένουν ηµιτελείς σε µια 
αναθεωρητική περίοδο.

11. Η αξία των υλικών που χορηγούνται από τον φορέα 
κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε καµιά αναθεώ−
ρηση. Για την αναθεώρηση των τιµών των εργασιών που 
ορίζονται στη σύµβαση χωρίς την αξία των υλικών τα 
αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον τύπο 
του παρόντος άρθρου υπολογίζονται αφού η σχετική 
ανάλυση συµπληρωθεί µε µηδενική την αξία του υλικού. 
Αν οι τιµές περιλαµβάνουν την αξία των υλικών, τότε 
εφαρµόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόµενη 
αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση 
άλλος τρόπος υπολογισµού της αναθεώρησης στην 
εκπιπτόµενη αξία του υλικού.

12. Στις περιπτώσεις που στη σύµβαση προβλέπεται 
η προµήθεια εξοπλισµού ή σηµαντικής αξίας µηχανη−
µάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και 
προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγµα για την προ−
µήθεια, µπορεί για το αντάλλαγµα αυτό να οριστεί µε 
τη σύµβαση άλλος τρόπος αναθεώρησης.

13. Η αναθεώρηση δεν εφαρµόζεται στα ποσά απο−
ζηµιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά ή δικαστικά, 
εκτός αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις 
οποίες προβλέπεται στη συγκεκριµένη περίπτωση ανα−
θεώρηση, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει από τη σχετική 
δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη.

14. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις του έργου.

15. Πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρ−
θρου αυτού αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η αναπρο−
σαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση 
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των συµβάσεων δηµόσιων έργων, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα 
ένεκα της αυξοµείωσης των τιµών.

16. Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, 
υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται 
από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων Έργων 
(Ε∆Τ∆Ε), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 (ΦΕΚ 573 Β΄).

17. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την επιτροπή 
είναι οι µέσες τιµές που διαµορφώνονται στην αγο−
ρά της περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές 
χρησιµοποιούνται σε όλη τη χώρα, όχι µόνο για την 
αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συµπλή−
ρωση αναλύσεων τιµών, όπου προβλέπουν τη χρήση των 
αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οι τιµές των ηµεροµι−
σθίων αναφέρονται στον µέσης απόδοσης εργαζόµενο 
της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι τιµές υλικών είναι οι 
τιµές που διαµορφώνονται για τη χονδρική πώληση των 
υλικών ως ελεύθερων εµπορευµάτων και περιλαµβά−
νουν κάθε σχετική επιβάρυνση που περιλαµβάνεται στις 
τιµές αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα συναλλακτικά ήθη (όπως πάγια συνυπολογιζόµενες 
συσκευασίες ή µεταφορές, Φ.Π.Α. τιµολογίων). Οι τιµές 
µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνο−
νται για µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
Όταν διατίθενται από φορέα του δηµόσιου τοµέα τέτοια 
µηχανήµατα, λαµβάνονται υπόψη και οι τιµές των µισθω−
µάτων αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µηχανηµάτων 
που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή στοιχεία για 
τη διαµόρφωση της τιµής τους η Επιτροπή λαµβάνει 
υπόψη της τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (όπως 
κόστος, απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργει−
ας), σε σύγκριση µε άλλα ανάλογα µηχανήµατα για τα 
οποία διαµορφώνεται αγοραίο µίσθωµα. Για τη διαπί−
στωση των τιµών γενικά η επιτροπή λαµβάνει υπόψη 
της κάθε πρόσφορο στοιχείο και ιδιαίτερα τα στοιχεία 
που συγκεντρώνονται συνεχώς από την αρµόδια υπη−
ρεσία της Γ.Γ.∆.Ε., η οποία και παρέχει γραµµατειακή 
και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιµές που 
διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις 
εργολαβίες.

18. Απόσπασµα των πρακτικών της επιτροπής, που 
περιλαµβάνει τις τιµές που διαπιστώνονται, κοινοποι−
είται στο Τ.Ε.Ε. και στις πανελλήνιες επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δηµο−
σιότητα στις τιµές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες εργολη−
πτικές ενώσεις µπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά 
των πρακτικών για ορισµένες τιµές, σε ανατρεπτική 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση 
των πρακτικών στο Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται στη 
γραµµατεία της Επιτροπής και σε αυτή αποφασίζει ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων µετά από γνώµη της ίδιας επιτροπής της πα−
ραγράφου 16. Η απόφαση κοινοποιείται όπως και το 
απόσπασµα του πρακτικού της επιτροπής και ενεργεί 
έναντι πάντων.

19. Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές 
που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. Στην περίπτωση 
της παραγράφου 11, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά 
οι συντελεστές µε µηδενική την αξία των υλικών, συ−

ντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισµού του συντελεστή. 
Το ίδιο εφαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο σχε−
τικός συντελεστής δεν δίνεται µηχανογραφικά. Στις 
περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων µε πληθώρα εξει−
δικευµένων παραµέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων 
προελεύσεων ή κυµαινόµενων µέσα στο αυτό άρθρο 
συντελεστών µεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται µε το 
µηχανογραφικά κοινοποιούµενο συντελεστή της αντι−
προσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης.

20. Στις πιστοποιήσεις εµφανίζονται συνολικά τα ποσά 
αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως προ−
κύπτουν από το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών 
που έχουν εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν µέσα σε 
κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από σχετικούς 
πίνακες κατανοµής των εργασιών που απαιτούνται για 
τον υπολογισµό της αναθεώρησης. Με τους πίνακες 
αυτούς γίνεται και η εφαρµογή της παραγράφου 2 βάσει 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό οριστι−
κοποιήθηκε ως εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής 
και µε ανοχή εκτιµήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω από τη συνολική αξία εκτε−
λεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως 
προκύπτει από το πρόγραµµα αυτό.

21. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου πε−
ριλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά την κοι−
νοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι 
τότε υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά µε τους 
συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου 
για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές ανα−
θεώρησης. Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθε−
ώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο 
για την αναθεώρηση και η πληρωµή γίνεται από τις 
εγκεκριµένες για το έργο πιστώσεις.

Άρθρο 55
Απολογιστικές εργασίες

1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων µε ανάδοχο για την 
κατασκευή έργου µε το απολογιστικό σύστηµα του άρ−
θρου 9 εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθ−
µό του απαιτούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον 
αριθµό και είδος µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να 
διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων.

Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα 
των απαιτούµενων υλικών. Η διευθύνουσα υπηρεσία ε−
γκρίνει τα ανώτατα όρια αµοιβής του προσωπικού του 
αναδόχου κατά ειδικότητα µε τη δυνατότητα να ορίσει 
διάφορα όρια για ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε 
ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους.

3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός 
της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων που αγοράζο−
νται µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως 
ορίζεται µε τη σύµβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται 
το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση 
της σχετικής δηµοπρασίας.

4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν 
ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δα−
πάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α., 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε 
αυτόν, µε το εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο κατά την 
έκπτωση της δηµοπρασίας.

5. Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών 
εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου µόνο για το 
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διάστηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απο−
λογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύµβασής του 
γίνεται µε τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχή−
µατα που συµβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου 
µόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργά−
νων του ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του 
έργου.

7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από 
τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός της δαπά−
νης και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του παρόντος. Ο 
χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις 
του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη 
σύµβαση.

8. Στις περιπτώσεις που η σύµβαση της απολογιστι−
κής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών µε 
υπεργολαβίες, ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της 
υπεργολαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, αλλά ό,τι 
ορίζεται σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου 
µε τον ανάδοχο. 

9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης ερ−
γασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο κατα−
γράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό 
κατά ειδικότητα, µηχανήµατα ή άλλα µέσα, τα εισκο−
µιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες 
περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο 
στοιχείο για την τεκµηρίωση της ορθολογιστικής δια−
χείρισης των µέσων, των υλικών και της αξιοποίησης 
του ανθρώπινου δυναµικού. Τα φύλλα του ηµερολογίου 
αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και 
τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. 
Μετά την έναρξη της καθηµερινής εργασίας παραδί−
δεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας 
ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση 
του απασχολούµενου προσωπικού και κατάσταση των 
µηχανηµάτων. 

10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κα−
τασκευής έργου µε άλλο σύστηµα, εκτός από το απο−
λογιστικό σύστηµα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν 
του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και 
περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπά−
νη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά 
πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη 
αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό 
ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρό−
ντος, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Στο 
ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτω−
ση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 
έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 
εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της πα−
ραγράφου αυτής.

Άρθρο 56
Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρό−
σθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊ−
σταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση 
αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περι−
γραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του επείγοντος 
και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές 
µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις ερ−
γασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις 
σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακε−
φαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται 
στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι 
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα 
τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς 
µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%). 

Άρθρο 57
Αυξοµειώσεις εργασιών − Νέες εργασίες

1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και 
τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν προκύψει 
ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν 
περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην 
πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν 
αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την 
εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 
αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο 
του έργου, µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµα−
τικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να 
διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµι−
ουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες 
αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να 
διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση, είναι απόλυτα 
αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό 
των συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της 
αρχικής σύµβασης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και 
η αµοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούµενων µε−
λετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες. Η εκτέλεση 
των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για 
τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί 
η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη 
του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό 
τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής 
σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης 
και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργα−
σίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 5, 6 και 7.

2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται 
από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που πε−
ριλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές 
µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις 
δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά ανατεθέντος 
έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης 
σύµβασης και του προϋπολογισµού της προς κατάρτιση 
νέας σύµβασης.

Περιλαµβάνει ακόµη και τις δαπάνες των απρόβλε−
πτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθε−
ώρηση και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

3. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρό−
βλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση 
καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρ−
µογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και 
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από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρη−
σης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι 
οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή 
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των 
µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην 
τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή 
όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία 
της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για 
τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται 
Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµα−
τικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων 
δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) 
επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς το συνυ−
πολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για 
έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου 
του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµ−
φωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ  
941 Β΄) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προ−
ϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα 
µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 
Β΄) και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπο−
λογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα 
µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται 
σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 
30 του παρόντος.

4. Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης 
εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και 
η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») 
να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών 
της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη 
και τη σύµβαση.

β) i) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την 
έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της 
προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως πε−
ριγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται 
οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης, ii) δεν θίγεται η 
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και 
iii) δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών 
που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.

γ) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό 
εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 
έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής 
δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστι−
κά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
αρχικής σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφα−
λαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης 
από µία οµάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν 
τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη 
δαπάνη της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον 
δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη 
γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται 
από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής 
Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηµατοδοτού−
µενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζε−
ται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργασιών, 
οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε 
ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, 
έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το 
ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει 
εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι 
Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.

 Η παράγραφος αυτή καταλαµβάνει τις συµβάσεις 
έργων όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών κατά 
την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, 
εφόσον τα έργα αυτά: α) κατασκευάζονται µε µελέτες 
που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του ν. 3316/2005 
ή β) προκηρύσσονται µετά την 1.3.2006 ή γ) αφορούν σε 
έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση για την προγραµµατική περίοδο 2007−2013, 
ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας προκήρυξης. 

5. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέ−
ρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί 
µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά 
αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους 
ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.

 6. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περι−
λαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν 
τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύ−
εται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις 
εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων ερ−
γασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά 
των κατωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ως εξής:

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές 
τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές κα−
θορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρό−
µοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνο−
νται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια 
(αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται σύµφωνα µε 
τα τιµολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προ−
ηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση 
τα πραγµατικά στοιχεία κόστους.

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που 
συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτε−
λείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν 
την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής πε−
ριλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλ−
ληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προ−
σωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς 
υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην 
επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της δι−
ευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε 
κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών 
εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη 
επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακο−
λούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών 
παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν 
προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασί−
ας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του 
έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δο−
κιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων 
εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό 
τιµών. Η περίπτωση γ΄ εφαρµόζεται µόνο για το µέρος 
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της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί σύµφωνα 
µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄. Στην «ανάλυση της τιµής» 
διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται σύµφωνα 
µε την περίπτωση γ΄ από τα τµήµατα που κανονίζονται 
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄.

Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές 
ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά τα παραπά−
νω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον 
στοιχεία κόστους.

Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τι−
µές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων 
µηχανηµάτων του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή 
του τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου 
εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από 
πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο 
εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή 
του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.

Οι τιµές που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση 
β΄ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, 
ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµό−
ζεται και στην περίπτωση α΄, αν η έκπτωση δεν περι−
λαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και 
στο µέρος της τιµής της περίπτωσης γ΄ που κανονίζεται 
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄.

Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, 
των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές 
τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασί−
ας, αν αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως 
διαδεδοµένα στο εµπόριο.

Στα συστήµατα προσφοράς των άρθρων 8,10 και 11 του 
παρόντος ορίζεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη τεκµαρ−
τή έκπτωση και για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται 
υπόψη, µεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαι−
τερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο 
στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο.

7. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται 
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 ή 
το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ΄, που κανονίζε−
ται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 
6, ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, 
πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά 
στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία 
εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντε−
λεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:

σ = Α: Β όπου:
 Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών ερ−

γασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του 
προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης 
του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία 
χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και

Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασι−
ών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές των 
ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου 
δηµοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για 
την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.

Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της 
δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συµβατικές οµάδες 
οµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη 
µε συντελεστή που υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω 
τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις ερ−
γασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται 
ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον υπολογισµό 
των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα 

ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες 
εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε 
υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκρι−
µένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια δηµο−
πράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα 
εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων αυτών. Στις 
περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περι−
λαµβάνει «κατ’ αποκοπήν τιµές» ή τιµές αναφερόµενες 
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
του παρόντος µε τα συµβατικά τεύχη εγκρίνεται υπο−
χρεωτικά και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών 
ή βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επη−
ρεάζουν άµεσα την «κατ’ αποκοπήν τιµή» και που πε−
ριλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες 
αναλύσεις τιµών.

Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων ερ−
γασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των συστη−
µάτων προσφοράς των άρθρων 8, 10 και 11 του παρό−
ντος. Με τη διακήρυξη ορίζεται γι’ αυτά τα συστήµατα 
προσφοράς σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται 
µε βάση τις γενικές αρχές τιµολόγησης των εργασιών 
στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς 
κατασκευής των έργων και πάντως σε καµία περίπτωση 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90.

Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται µε 
το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 
που ισχύει για τη σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση 
α΄ της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια 
ή ανάλογη τιµή.

8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρω−
τόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύ−
νουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο 
ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί 
την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός 
πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 44 
του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην 
περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγ−
γραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτό−
κολλα νέων τιµών εγκρίνονται από την προϊσταµένη 
αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν έν−
σταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την 
ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των 
τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί 
ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της διευθύνουσας 
υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά 
την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχε−
τικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του 
για επίλυση της τυχόν διαφοράς.

Άρθρο 58
Βλάβες στα έργα − Αναγνώριση αποζηµιώσεων

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον 
κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά 
στη σύµβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν 
από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον 
δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν 
τον κύριο αυτού.
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Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων 
εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων 
που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, 
το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του 
είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε 
οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθε−
σµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική 
παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο 
φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη 
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του 
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν 
είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλο−
γες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος.

3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από 
τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 
στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε 
αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 
προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανω−
τέρας βίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που 
τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.

4. Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που 
προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να 
δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος 
και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για 
την επανόρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να 
εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά 
περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται 
ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για αποκα−
τάστασή τους.

5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρό−
κειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα 
παραληφθεί οριστικά η προθεσµία αυτή ορίζεται σε 
είκοσι (20) ηµέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει 
αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχο−
µένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της 
έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών 
που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την 
προϊσταµένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, 
η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντι−
παράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτί−
θενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από 
τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των 
στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η 
ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται 
µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και 
προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για 
την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται, η 
υπηρεσία που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα 
υπηρεσία για παρουσιαζόµενες βλάβες.

6. Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου 
επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας υπηρεσίας για 
την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύµφωνα µε το 
νόµο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρω−
τόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµιά 
επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να 
υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάµενος της διευθύ−
νουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά 
στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται µέσα σε ανατρε−
πτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή 
µε επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση 
αυτού. Η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της 
προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι 
το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστά−
σεως. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση 
τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάστα−
ση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο 
και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για 
την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 
απολογιστικά.

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις 
εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση 
της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα 
έργα δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώ−
πων ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή 
περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστά−
µενος της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει 
και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαί−
ων επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και 
αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που 
συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά µνηµο−
νεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
και κοινοποιείται στην προϊσταµένη αρχή. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των δι−
ατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας 
γι’ αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσής του. Η διευθύ−
νουσα υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια 
της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή 
µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργα−
σιών µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες 
οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για 
την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο 
του έργου, εκτός αν µε την απόφαση της προϊσταµένης 
αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η 
δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως 
υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.

8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση 
των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει 
παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών 
για εύλογο χρονικό διάστηµα.

9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται 
ανάλογα και για τον καθορισµό της αποζηµίωσης του 
αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρό−
ληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία 
που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.

10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλο−
νται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν 
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από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρό−
ντος, εκτελούνται µόνο µετά από έγγραφη εντολή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται 
απαραίτητα στην προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση 
της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό 
πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνου−
σας υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις περιπτώσεις 
της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά 
τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8.

Άρθρο 59
Ποιότητα στα δηµόσια έργα

 Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

1. Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαι−
τήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις 
ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηρι−
ότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει 
το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο 
οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και 
τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας.

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγρα−
φο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακο−
λούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, 
τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και 
αρχειοθέτησής τους.

2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος 
Ποιότητας ́ Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή 
Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός, αν πρόκειται 
για κατασκευή, υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το 
οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύ−
τερης τάξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων 
∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 
24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ  928 
Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων 
αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 
19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 
624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και γ) η ∆14/43309/5.3.2001 
(ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων.

3. Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους 
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και συγχρηµα−
τοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επι−
τρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να δι−
ενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων 
έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται 
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Με την κοινή απόφα−
ση αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β΄) των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων κανονίζονται 
όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο διενέργειας των 
ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή 
στοιχείων και πληροφοριών στο Συµβούλιο, ώστε να 
διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις 
πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίη−
ση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και 
των εργαστηρίων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλ−

λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, τον τρόπο 
αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και 
τυχόν επίλυση διαφωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του παρόντος ή τα καθοριζόµενα στη 
σύµβαση και ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια 
για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου.

 Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 60
Ακαταλληλότητα υλικών − Ελαττώµατα −

Παράλειψη συντήρησης

1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλι−
κών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 
ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή πε−
ρισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής 
ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί 
να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο 
της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο 
της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρ−
κεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας 
να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων 
που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος 
και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο 
τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.

2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη 
θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακα−
τάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η 
µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, 
τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλ−
ληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται 
από τα εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών 
ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστη−
ριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και 
τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα 
των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει 
τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από 
τις πιστώσεις του έργου.

3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι 
την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρου−
σιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει 
τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθεσµία για την 
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να 
περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργα−
σιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή 
του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική δια−
ταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και 
την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό 
του ελαττώµατος.

4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ει−
δικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παρά−
γραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη 
ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των ερ−
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γασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης 
αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της 
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος 
της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διατα−
γή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση 
αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι 
εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή 
των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. 
Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας 
υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και 
καταχωρεί στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλ−
τικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή 
αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν 
από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλ−
λων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταµένου της 
διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέ−
χιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των 
ελαττωµάτων.

5. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διε−
νέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιµών για 
την εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσε−
ως, ύστερα από εντολή της προϊσταµένης αρχής, που 
προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.

6. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της 
ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της µπορεί 
να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε 
άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την από−
φαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή 
δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει 
το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους 
και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες 
διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκα−
ταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιµές που 
λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.

7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει 
τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται 
σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρό−
θεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από την 
κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι 
εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να 
εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας 
µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό 
του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών 
κυρώσεων κατά του αναδόχου.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρµόζο−
νται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος 
παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 
έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.

9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµα−
τα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση.

Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώ−
µατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως καθο−
ρίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση 
του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού 
έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η περικοπή να 
γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επό−
µενες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας.

10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή 
των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 73 του παρόντος και η διαπίστωση 
της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία.

Άρθρο 61
Έκπτωση αναδόχου

1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γρα−
πτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε 
τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
εργολαβία.

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά 
του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω πε−
ριπτώσεις:

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της 
υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των εργασιών 
ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, 
σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.

β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο 
του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για 
την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχι−
στον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν 
η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδο−
χος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις 
τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι 
δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς 
το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των 
εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση 
χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση 
τιµών και µε επιβολή των προβλεποµένων στις διατάξεις 
του άρθρου 49 του παρόντος.

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες 
ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος 
για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχι−
στον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
60 του παρόντος για την αποκατάσταση των κακοτε−
χνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο 
της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 
αναδόχου.

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα 
σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κα−
νόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης 
στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) 
τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

3. Η περίπτωση γ΄ της ανωτέρω παραγράφου εφαρµό−
ζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των 
ενδεικτικών προθεσµιών της παρούσας παραγράφου. 
Για την εφαρµογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα 
συµβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των ερ−
γασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 
ανά έναν (1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε το 
µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως 
άνω υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται για 
το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το 
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πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής 
προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες. 

4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον 
ανάδοχο ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσί−
ας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγρα−
φή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο 
ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµε−
νη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη 
του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη 
για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. ∆εν 
µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, 
ούτε και µεγαλύτερη από τριάντα (30) ηµέρες.

Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επεί−
γοντος κινδύνου, η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να 
είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.

5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και 
τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκρι−
µένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρε−
ωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις 
του, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων ή τµηµά−
των του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την 
τυχόν υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.

6. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρό−
σκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί 
µε το περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως 
και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση 
του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες 
που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συµµόρφωση προς 
την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, µε 
αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες 
που δεν συµµορφώθηκε. 

7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από 
την αρµόδια προς τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή 
να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συ−
νεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί 
της ενστάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου 
Τεχνικού Συµβουλίου, από την προϊσταµένη αρχή και 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την 
κατάθεσή της. Η τυχόν αποδοχή ή απόρριψη της ένστα−
σης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπο−
ρεί να περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του 
ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, 
ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου. Αν η ανωτέρω δίµηνη προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία 
κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 40 του 
παρόντος, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις 
επιπτώσεις της αµέλειάς τους στα συµφέροντα του 
κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεού−
ται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής επί της ενστάσεώς 
του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δικαιούται 
ισόποση παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση, εφόσον 
η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των 
εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµ−
βασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα 

της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών 
και µέχρι την έκδοση τυχόν θετικής για τον ανάδοχο 
αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Μόλις οριστι−
κοποιηθεί η έκπτωση, η προϊσταµένη αρχή υποχρεούται 
να ενηµερώσει εγγράφως τη ∆ιεύθυνση Μητρώων και 
Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

8. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από 
την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να 
παραµελεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρε−
σία µπορεί να επέµβει για την αποτροπή ενδεχόµενων 
κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούµενες προς 
τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασµό του ανα−
δόχου. Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες 
εργασίες µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και 
µέχρι τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης των υπο−
λειπόµενων εργασιών, από την αρµόδια προϊσταµένη 
αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου αυτής 
γίνεται µε απευθείας ανάθεση σε άλλον εργολήπτη ή 
µε πρόχειρο διαγωνισµό ή µε αυτεπιστασία.

9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος απο−
ξενώνεται και αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η 
εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο 
ανάδοχο να συµπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να 
καταστεί δυνατή η επιµέτρησή τους ή να εκτελέσει 
εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.

10. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται 
αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται 
να υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός 
από την οριστικοποίηση της έκπτωσης:

α) Καθίσταται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος 
της προκαταβολής προσαυξηµένο µε τους νόµιµους 
τόκους και εισπράττεται από τον κύριο του έργου µε κα−
τάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης. 

β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή 
εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 35 του 
παρόντος.

γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που 
προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προ−
θεσµίας περαίωσης του έργου και για τις τµηµατικές 
προθεσµίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαµβάνονται στον 
εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας.

11. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο 
έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει µέσα σε έναν (1) µήνα 
την επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν 
αµελήσει την υποχρέωσή του αυτή, η διευθύνουσα υπη−
ρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιµέτρησης ή 
την αναθέτει σε ιδιώτη µηχανικό, καλώντας τον έκπτω−
το ανάδοχο να παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και 
εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός 
από της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο 
ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν 
η επιµέτρηση συνταχθεί µε επιµέλεια της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η προϊσταµέ−
νη αρχή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν 
η επιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη µηχα−
νικό, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις 
του έργου µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και περιλαµβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό 
της έκπτωτης εργολαβίας. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει 
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µόνο ολοκληρωµένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ηµιτε−
λείς εργασίες και εισκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά 
περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση 
της υπηρεσίας είναι χρήσιµα για τον κύριο του έργου, 
εν όψει της προοπτικής συνέχισής του. 

12. Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνεται 
το σύνολο των ποινικών ρητρών της παραγράφου 10 
και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκ−
πτωτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασµός 
είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτή−
σεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την παραλαβή των 
εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που διενεργείται 
ταυτόχρονα ως προσωρινή και οριστική, προκύψουν 
διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασµού, 
συντάσσεται νέος τελικός λογαριασµός, αλλιώς ο εκ−
καθαριστικός λογαριασµός ισχύει ως τελικός. 

13. Αν, µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η 
προϊσταµένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του 
έργου, προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη 
του διαγωνισµού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος 
ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο 
ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
υπέβαλε στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνά−
πτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταµένη 
αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρα−
κτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη 
της πρότασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί 
την πρόταση σύναψης σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή 
προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη, ακολου−
θώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταµένη αρχή για 
την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την 
κρίση της είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδι−
κασία µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.

Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται 
µόνο στην περίπτωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει 
αιτιολογηµένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι 
ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να 
εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρω−
σης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της 
σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση 
µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες 
διατάξεις. 

Άρθρο 62
∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης

1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανά−
δοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για 
οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή 
αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να 
εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες.

2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της 
σύµβασης:

α. Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει 
η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) µήνες 
µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου 
του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά 
σχετικά µε την έναρξη των εργασιών.

β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακο−
πούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα 

κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µε−
γαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της 
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την 
επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. 

Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του πα−
ρόντος, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από 
τη δήλωση διακοπής των εργασιών.

γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα 
του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία.

3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής 
ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο 
ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των 
έργων στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Με τη δήλωση αυτή:

α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που απο−
δίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, 
η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων. 

β) ∆ίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που 
έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών 
και για την εκτίµηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολεί−
πονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από 
αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του 
έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. ∆ήλωση που 
δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει 
έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον 
κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον 
φορέα κατασκευής του έργου. 

4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την 
παράγραφο 3 η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης 
και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το 
περιεχόµενο της δήλωσης.

5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) 
µηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του ανα−
δόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ή δύο (2) 
µηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, ο ανά−
δοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούµενων 
παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης 
στο αίτηµα του αναδόχου.

6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση 
της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθε−
σµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του 
κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπη−
ρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Μέχρι τότε, όπως 
και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες 
συνεχίζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης 
της σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από το στοιχείο α΄ και από την πρώτη περίπτωση του 
στοιχείου β΄ της παραγράφου 2, ασκείται µόνο µετά 
πάροδο τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβα−
σης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε 
την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της 
διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται 
στη διευθύνουσα υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο 
του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα 
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κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η 
διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή 
της στην προϊσταµένη αρχή. 

8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, 
αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2) µήνες από την 
επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεω−
ρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης 
επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των 
εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης, ο 
ανάδοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει να εγκρι−
θεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε 
την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του 
χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν 
δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η 
δοκιµασία του χρόνου. 

Άρθρο 63
Ματαίωση διάλυσης

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί 
να µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο ανάδο−
χος για τις θετικές του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν 
από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των 
εργασιών. 

2. Για τη µαταίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλ−
λει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας 
σχετική αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµί−
ωσης που αξιώνει. Η διευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει 
την αίτηση στην προϊσταµένη αρχή, µε ταυτόχρονη 
σχετική εισήγησή της. Η προϊσταµένη αρχή συγκροτεί 
επιτροπή που ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του 
αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που 
προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη 
διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει 
από τον ανάδοχο πληροφορίες και συµπληρωµατικά 
στοιχεία. 

3. Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική 
αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της προϊσταµέ−
νης αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται 
µετά από προηγούµενη γραπτή αποδοχή του ύψους 
της αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζηµίωση δεν 
µπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιµήσει 
η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου, εκτός αν 
πρόκειται για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων 
της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίω−
σης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρµογές 
στις προθεσµίες του έργου.

Άρθρο 64
Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση 
από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου 
και υπό την προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο εκείνον 
έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης από τα 
τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συµβατικού 
ποσού, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η 
σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον 
ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρί−
σκονται στο στάδιο παραγωγής ή προµήθειας. Η αξία 
των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή 
να προσκοµισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η 
προµήθεια από το χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε 

συνδυασµό µε τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκε−
κριµένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόµιση, την 
παραγωγή ή προµήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκατα−
στάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται µόνον εφόσον 
πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο 
εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιµο−
ποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια 
παράλειψη χρησιµοποίησής τους.

γ) Αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) 
του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού, µειωµένου 
κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της 
αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και 
των υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των εγκα−
ταστάσεων που η αποζηµίωσή τους αναγνωρίζεται στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Για τον προσδιορισµό της 
αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συν−
θήκες και ιδίως το µέγεθος του έργου, ο χρόνος απο−
δέσµευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου 
από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου 
εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς και η αποζηµίωση 
για το τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου προτείνεται 
από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται 
µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής κατά την έγκριση 
του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Άρθρο 65
Υποκατάσταση

1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην 
κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κα−
τασκευής του έργου. Η έγκριση της υποκατάστασης 
γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, µετά από πρόταση 
της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον η εργοληπτική 
επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει 
τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη 
του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα 
εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, κατά την κρίση 
της προϊσταµένης αρχής που λαµβάνει υπόψη της και 
τα σχετικά στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ..

Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 
άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέ−
ας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά 
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. 

2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος 
ευθύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εις ολόκληρον 
προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και 
οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να εγκριθεί 
η υποκατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου από την 
ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλ−
λεται από το συµφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρί−
σκεται σε προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο. 

3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από 
την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του ανα−
δόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας, για το 
οποίο ζητείται η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την 
ευθύνη και η πιστοποίηση µετά την οποία όλες οι πλη−
ρωµές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. 
Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου 
αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την 
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή 
καθορίζεται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο 
ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνε−
ται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση µετά την 
οποία οι πληρωµές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, 
οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυ−
τής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής 
θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για 
το σύνολο του έργου ή για τα τµήµατα του έργου που 
προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της υπο−
κατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού 
αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις του 
αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε 
στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόµατι του αρχικού 
αναδόχου ή το µέρος τους που ορίζεται µε την εγκριτική 
απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουµένως κατατεθούν 
νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο 
µετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του 
αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του. 

4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υπο−
κατάσταση ζητεί µέλος της, απαιτείται η συναίνεση 
όλων των µελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται ανάλογα οι προηγούµενες παράγραφοι.

5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανα−
κοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την 
κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις. 

Άρθρο 66
Κατασκευαστική κοινοπραξία

1. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργο−
ληπτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος, 
όπως κάθε φορά ισχύει, για την κατασκευή έργου, το 
οποίο έχει αναλάβει µία ή περισσότερες από τις επιχει−
ρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν:

α) όλα τα µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας 
ανήκουν στις καλούµενες από τη διακήρυξη τάξεις και 
κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και

β) το συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνω−
στοποιείται στον κύριο του έργου ή τον φορέα κα−
τασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται 
από τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Ο 
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορεί να 
µην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, µε απόφα−
ση που λαµβάνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
ενός (1) µηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Μέχρι 
την έγκριση ή µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας 
αυτής  δεν επιτρέπεται η σύµπραξη της κοινοπραξίας 
στην κατασκευή του έργου. Ο αριθµός των µελών της 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν µπορεί να υπερβαί−
νει τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε µία επιχείρηση, 
ή το διπλάσιο του αρχικού αριθµού των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων.

2. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό 
συµµετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλά−
χιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%). 

Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον 
κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο 
ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός 
αν η συµµετοχή της στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται 
σε ποσοστό µικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
οπότε αυτό ισχύει ως ελάχιστο ποσοστό και στην κα−
τασκευαστική κοινοπραξία. Στην περίπτωση αναδόχου 
κοινοπραξίας επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας, το 
ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής καθεµίας των επιχει−
ρήσεων αυτών στην κατασκευαστική κοινοπραξία δεν 
µπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι πέντε τοις εκα−
τό (25%). Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που µετέχει στην 
κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο 
ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Τα επιπλέον µέλη της κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται 
να είναι κοινοπραξίες.

3. Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον 
έναντι του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, 
για το σύνολο του έργου.

4. Στον υπολογισµό της εµπειρίας και του ορίου ανε−
κτέλεστου µέρους εργολαβιών δηµόσιων έργων κάθε 
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο αυτό προσδιο−
ρίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος, 
λαµβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτελέστηκαν από 
κατασκευαστικές κοινοπραξίες, στις οποίες συµµετείχε 
καθεµία από αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά 
το ποσοστό συµµετοχής της. 

Άρθρο 67
Όροι και διαδικασία έγκρισης 

κατασκευαστικής κοινοπραξίας

1. Η γνωστοποίηση της σύστασης κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος, η οποία 
προτίθεται να εκτελέσει έργο, που έχει αναλάβει µία 
ή περισσότερες από αυτές, γίνεται µε αίτηση του ανα−
δόχου, η οποία υποβάλλεται στη διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, µαζί µε πρωτότυπο συµφωνητικό σύστασης 
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και φάκελο δικαιο−
λογητικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. 

2. Το συµφωνητικό σύστασης της κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του και 
πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοι−
χεία:

α) Σαφή αναφορά των στοιχείων των συµβαλλόµενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, από τα οποία να αποδει−
κνύεται η εγκυρότητα της σύστασης της κατασκευαστι−
κής κοινοπραξίας και ότι αυτές έχουν και τις ιδιότητες 
που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του 
παρόντος και ειδικότερα:

i) Εάν πρόκειται περί ατοµικής εργοληπτικής επιχεί−
ρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το ονοµατεπώνυµο, 
την ισχύουσα επαγγελµατική διεύθυνση και τον αριθµό 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες 
έργων στις οποίες είναι γραµµένη. 

ii) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης µε 
νοµική προσωπικότητα εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την 
πλήρη επωνυµία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, 
την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθµό εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποί−
ες είναι εγγεγραµµένη, καθώς και το ονοµατεπώνυµο, 
την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελµα και την ιδιότητα 
του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτη−
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µένο για την υπογραφή του συµφωνητικού σύστασης 
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και τα στοιχεία της 
απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσµεύει την εταιρία 
κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του έργου 
σε κοινοπραξία µε τα λοιπά µέλη της κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας και για την εξουσιοδότησή του να υπο−
γράψει το συµφωνητικό σύστασής της. 

iii) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα 
εκτός Ελλάδος, µη εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοι−
χεία των περιπτώσεων i και ii και αντί των στοιχείων 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία 
δύναται, σύµφωνα µε το δίκαιο της έδρας της, να συµ−
µετέχει σε δηµοπρασίες και να αναλαµβάνει την εκτέ−
λεση δηµόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας 
του συγκεκριµένου έργου το οποίο έχει αναλάβει ο 
ανάδοχος. 

β) Σαφή αναφορά του ποσοστού συµµετοχής κάθε 
συµβαλλόµενης εργοληπτικής επιχείρησης στην κατα−
σκευαστική κοινοπραξία, από την οποία να αποδεικνύ−
εται πλήρως η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων         
έγκρισης της κοινοπραξίας αυτής, που ορίζουν οι δια−
τάξεις του άρθρου 66 του παρόντος. 

γ) Σαφή αναφορά του έργου για την εκτέλεση του 
οποίου συνιστάται η κατασκευαστική κοινοπραξία, η 
οποία να ταυτίζεται µε τον τίτλο του έργου που έχει 
αναλάβει ο αρχικός ανάδοχος. 

δ) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συµβαλ−
λοµένων περί αποδοχής όλων των όρων της σύµβασης, 
µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου και περί της 
εις ολόκληρον ευθύνης τους έναντι του εργοδότη για 
το σύνολο του έργου. 

ε) Ορισµό φυσικού προσώπου, ως εκπροσώπου της 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, µε τον αναπληρωτή του 
για τους οποίους ισχύουν τα εξής: 

i) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι κοινο−
πραξία, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι µέλος αυτής ή 
νόµιµος εκπρόσωπος εταιρίας, µέλους της κοινοπραξί−
ας, ο δε αναπληρωτής µπορεί να είναι µέλος ή νόµιµος 
εκπρόσωπος των υπόλοιπων µελών της κατασκευαστι−
κής κοινοπραξίας.

ii) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι µία 
εργοληπτική επιχείρηση, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι 
το φυσικό πρόσωπο που τη συνιστά (επί ατοµικής επι−
χείρησης) ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής (επί εταιρίας) 
και ο αναπληρωτής µπορεί να είναι πρόσωπο µε τις 
ίδιες ιδιότητες από τα υπόλοιπα µέλη της κατασκευα−
στικής κοινοπραξίας.

iii) Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν αναλόγως κατά 
τα λοιπά και οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 39 και 
70 παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος. 

3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την 
αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής:

α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τα 
στοιχεία της παραγράφου 2.α, όπως τα ισχύοντα κα−
ταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συµβουλίων, εξου−
σιοδοτήσεις κ.λπ..

β) Τις ισχύουσες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (σε 
αντίγραφα νοµίµως επικυρωµένα) για τις περιπτώσεις 
i και ii της παραγράφου 2.α και τα αντίστοιχα σχετικά 
στοιχεία για την περίπτωση iii της ίδιας παραγράφου.

γ) Τις συµβολαιογραφικές πράξεις ορισµού εκπροσώ−
που και αναπληρωτή, σύµφωνα µε την ανωτέρω παρά−

γραφο 2.ε και τα άρθρα 39 και 70 παράγραφοι 2 και 4 
του παρόντος.

δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
τα επιπλέον του αρχικού αναδόχου µέλη της κατασκευ−
αστικής κοινοπραξίας δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειµένου για 
επιχείρηση µε έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια δι−
αδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της έδρας 
της.

ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµε−
τάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα τα οποία 
στε−ρούν το δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία, 
όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη δηµοπρά−
τησης του συγκεκριµένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από την αρµόδια εισαγγελική 
αρχή ή την αντίστοιχη δηµόσια αρχή (επί επιχειρήσεων 
µε έδρα εκτός Ελλάδας, µη εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) 
και αφορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα:

i) επί ατοµικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει 
αυτή,

ii) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές,
iii) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές,
iv) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου 

και στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
v) στον εκπρόσωπο της κατασκευαστικής κοινοπρα−

ξίας και στον αναπληρωτή του.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της 

εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για 
πειθαρχικό παράπτωµα ποινή η οποία της στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία.

ζ) Βεβαιώσεις των αρµόδιων οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας), 
από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον 
του αρχικού αναδόχου µέλος της κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνι−
κής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική 
νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος.

η) Βεβαιώσεις των αρµόδιων φορολογικών αρχών (βε−
βαιώσεις φορολογικής ενηµερότητας), από τις οποίες 
να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον του αρχικού ανα−
δόχου µέλος της κατασκευαστικής κοινοπραξίας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την 
πληρωµή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελλη−
νική νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος.

θ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε επιπλέον του αρχικού ανα−
δόχου µέλους της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, για 
το ύψος του ανεκτέλεστου µέρους των εργολαβικών 
της συµβάσεων δηµόσιων έργων. 

4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενηµερότητας 
πτυχίου» σε ισχύ δεν προσκοµίζουν όσα από τα ανω−
τέρω δικαιολογητικά προσκοµίστηκαν για την έκδοση 
της ενηµερότητας πτυχίου.

5. Η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει αµέ−
σως στην προϊσταµένη αρχή την αίτηση του αναδόχου 
και τα συνηµµένα σε αυτή στοιχεία, µαζί µε αιτιολογη−
µένη εισήγησή της για την έγκριση ή µη της σύστασης 
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Επί της αιτήσεως 
αποφασίζει η προϊσταµένη αρχή, µέσα στην αποκλει−
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στική προθεσµία του ενός (1) µηνός, που ορίζεται στις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 66 του παρόντος. Αν κατά 
την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, µπο−
ρεί να προσκληθεί ο ανάδοχος για τη συµπλήρωσή τους. 
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω 
προθεσµία, µέχρι τη συµπλήρωση των ελλείψεων και 
την υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν.

6. Η προϊσταµένη αρχή, µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί 
να µην εγκρίνει τη σύσταση της κατασκευαστικής κοινο−
πραξίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται 
µόνο σε τεκµηριωµένα στοιχεία προερχόµενα κυρίως 
από την υπηρεσία του µητρώου του άρθρου 92 του 
παρόντος, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, που µετέχουν στην κατα−
σκευαστική κοινοπραξία (εκτός από τον ανάδοχο), για 
την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. Η απόφαση 
αυτή της προϊσταµένης αρχής, περί µη έγκρισης της 
σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, εκδίδεται 
µόνο µέσα στην αποκλειστική προθεσµία της παραγρά−
φου 5 και κοινοποιείται αµέσως στη διευθύνουσα υπη−
ρεσία, καθώς και στον ανάδοχο, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του παρόντος. Πριν από την ολοκλήρωση της 
ανωτέρω κοινοποίησης, και πάντως µέσα στην ανωτέρω 
αποκλειστική προθεσµία, αν εκδοθεί αρνητική απόφα−
ση, η προϊσταµένη αρχή γνωστοποιεί στη διευθύνουσα 
υπηρεσία µε κάθε πρόσφορο µέσο (όπως εσωτερικό 
σηµείωµα, τηλεοµοιοτυπία, τηλεφωνικώς) το γεγονός 
ότι εκδόθηκε η απόφαση και τα στοιχεία αυτής, για την 
επέλευση των συνεπειών της παραγράφου 7. 

7. Η προϊσταµένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία 
υποχρεούνται ύστερα από σχετική αίτηση του αρχικού 
αναδόχου ή του εκπροσώπου της κατασκευαστικής κοι−
νοπραξίας, που υποβάλλεται µετά από την παρέλευση 
της αποκλειστικής προθεσµίας της παραγράφου 5, να 
του γνωστοποιήσουν εγγράφως αν εκδόθηκε ή δεν 
εκδόθηκε µέσα στην προθεσµία απόφαση για τη µη 
έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Σε περί−
πτωση µη χορήγησης απάντησης το αργότερο εντός 
της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, τεκµαίρεται η έγκριση 
της κοινοπραξίας, εκτός αν σε αυτήν µετέχουν µέλη που 
δεν ανήκουν σε καλούµενες από τη διακήρυξη τάξεις και 
κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. ή παραβιάζονται οι περιορισµοί 
που προβλέπει το άρθρο 66 του παρόντος ως προς 
την κατανοµή των ποσοστών συµµετοχής. Σε περίπτω−
ση µη έγκρισης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ο 
ανάδοχος µπορεί να προσβάλει τη σχετική απόφαση 
µε αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του 
παρόντος, µέσα στην προβλεπόµενη τρίµηνη προθε−
σµία, η οποία αρχίζει από την πλήρη κοινοποίηση της 
απόφασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. 

8. Η απόφαση της προϊσταµένης αρχής, µε την οποία 
εγκρίνεται η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξί−
ας, κοινοποιείται αµέσως στον εκπρόσωπο αυτής, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος, καθώς και 
στη διευθύνουσα υπηρεσία, µαζί µε επικυρωµένο αντί−
γραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού σύστασης της 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας. 

Εάν η έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας 
γίνει αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις των τρίτου και 
τέταρτου εδαφίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 66 του παρόντος, η διευθύνουσα υπηρεσία 
οφείλει, εντός δέκα (10) ηµερών από τότε που θα το 

ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος αυτής, να εκδώσει 
σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από αυ−
τήν, προς χρήση ενώπιον των αρµόδιων φορολογικών, 
ελεγκτικών ή άλλων αρχών, χορηγώντας του και επι−
κυρωµένο αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού 
σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. 

9. Στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία εκ−
δίδει η διευθύνουσα υπηρεσία, εν σχέσει µε το έργο, 
καθώς και στις κάθε είδους βεβαιώσεις για την εµπειρία 
από την κατασκευή του έργου και για το ανεκτέλεστο, 
αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την 
ανάληψη του έργου από την κατασκευαστική κοινοπρα−
ξία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 66 του παρόντος.

10. Μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη έγκριση της κατα−
σκευαστικής κοινοπραξίας, ο ανάδοχος υποκαθίσταται 
από αυτήν στην κατασκευή του έργου. Με αίτηση της 
εγκεκριµένης κατασκευαστικής κοινοπραξίας αντικα−
θίστανται οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου που είχε 
χορηγήσει ο αρχικός ανάδοχος, εφαρµοζοµένων ανα−
λόγως των σχετικών διατάξεων, όπως των άρθρων 35 
και 39 της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 68
Υπεργολαβία

1. Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ 
του αναδόχου δηµόσιου έργου και εργοληπτικής επι−
χείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 80 του παρόντος για την κατασκευή µέρους του 
έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργο−
λαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µε τις 
συνέπειες του παρόντος, µετά από έγκριση του κυρίου 
του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν 
οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για 
την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει και ανήκει 
σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό 
της σύµβασης υπεργολαβίας και

β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπερ−
γολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του 
έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργο−
λαβίας.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό 
τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ποσού 
της σύµβασής του µε τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις 
υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν 
µε απόφασή τους, που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστι−
κή προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανωτέ−
ρω γνωστοποίηση, να µην εγκρίνουν την υπεργολαβία 
αυτή.

Στα έργα µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη µεγαλύτερη 
του ορίου εφαρµογής της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής 
Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή µπορεί να υποχρεώσει µε 
τη διακήρυξη τους διαγωνιζόµενους, στην περίπτωση 
που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε τρίτους 
υπεργολάβους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά 
µέγιστο όριο το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείµενο της 
σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη αναφέρει 
τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τους διαγω−
νιζόµενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1743

υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει 
να προσκοµίσει την υπεργολαβική σύµβαση, εφαρµοζο−
µένης κατά τα λοιπά της κείµενης νοµοθεσίας για την 
έγκριση της υπεργολαβίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
µπορεί να χορηγήσει προθεσµία στον ανάδοχο και κατ’ 
αίτησή του, για την προσκόµιση της υπεργολαβικής 
σύµβασης µε τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή 
άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της 
υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός 
λόγος. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει 
τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν 
συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύµβαση.

2. Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέ−
πειες:

α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως 
αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που εκδίδονται 
από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισµό της εµπειρίας και του ορίου 
του ανεκτέλεστου µέρους εργολαβιών δηµόσιων έργων 
του υπεργολάβου.

β) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως 
αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που εκδίδονται 
από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο αφαιρείται 
από το ανεκτέλεστο του αναδόχου. Για το ποσό της 
σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ 
τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό 
εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται 
στο µισό του χρόνου επίβλεψης.

Άρθρο 69
Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας

1. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου 
µε τις συνέπειες της παραγράφου 2 του άρθρου 68, υπο−
βάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του 
αναδόχου και του υπεργολάβου. Ως προς την υποβολή 
της αίτησης και το ελάχιστο περιεχόµενο του συµφω−
νητικού σύναψης σύµβασης έργου µεταξύ του αναδόχου 
και του υπεργολάβου, εφαρµόζονται αναλογικώς όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του πα−
ρόντος. Επιπλέον στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας 
πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή 
το µέρος του έργου που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, 
καθώς και η αξία της σύµβασης υπεργολαβίας. 

2. Η απόφαση έγκρισης ή µη της σύναψης της σύµβα−
σης της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα στην αποκλειστική προ−
θεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 68 του παρόντος ως προς δε 
την κοινοποίησή της, καθώς και για την έκδοση σχετι−
κής βεβαίωσης, για την αυτοδίκαιη έγκριση και για τα 
εκδιδόµενα από την Υπηρεσία πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και 
Μ.Ε.ΕΠ. και τις κάθε είδους σχετικές βεβαιώσεις ισχύουν, 
εφαρµοζόµενα αναλογικώς, όσα ορίζονται στις παρα−
γράφους 5, 6 και 8 του άρθρου 67 του παρόντος.

Άρθρο 70
Πτώχευση, θάνατος

1. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση διαλύεται 
αυτοδίκαια.

2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών από τα 
µέλη της κοινοπραξίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου.

Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει 
το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον 
κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεω−
τικά για το σύνολο του έργου από το άλλο µέλος µόνο, 
το οποίο αναλαµβάνει έναντι του κυρίου του έργου όλα 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πτώ−
χευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύµβαση. 
Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από 
δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του 
έργου από τα λοιπά µέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρε−
ώσεις του µέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το 
έργο έναντι του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά 
τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος 
αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευ−
σης δύο ή περισσότερων µελών της κοινοπραξίας. Αν 
κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα 
µέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται 
σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής 
σύµβασης, ο κύριος του έργου µπορεί κατά την κρίση 
του να διαλύσει τη σύµβαση, αζηµίως γι’ αυτόν. 

3. Αν ο ανάδοχος είναι ατοµική επιχείρηση και απο−
βιώσει αυτός που την ασκεί, η σύµβαση διαλύεται αυ−
τοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή 
η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόµους, 
οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου. Η έγκρι−
ση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόµων που 
πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από το θάνατο του αναδόχου.

4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσι−
κών προσώπων που µετείχαν στην κοινοπραξία µε τις 
ατοµικές τους επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παρούσας παραγράφου. Αν µέλη της κοινοπραξίας 
ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που µετείχαν σε αυτήν µε 
τις ατοµικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η 
κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο 
του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνο−
λο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο µέλος που 
αναλαµβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι 
σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία µεταξύ 
των κληρονόµων του θανόντα και του άλλου µέλους 
της κοινοπραξίας ρυθµίζονται κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν 
περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ 
των λοιπών που αναλαµβάνουν απέναντι στον κύριο του 
έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θα−
νόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύµβαση, 
ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
των προηγούµενων εδαφίων.

Άρθρο 71
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή 
τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στη διευθύ−
νουσα υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν 
υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται 
στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε 
αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για 
εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστά−
µενος της διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση 
για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση πε−
ράτωσης των εργασιών). Την έκδοση της βεβαίωσης 
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µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη 
των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαί−
ωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την 
παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων.

 2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστω−
θούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν 
τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας γνωστοποιεί µε διαταγή του 
προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί 
και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή 
τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των 
ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το 
έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατά−
στασης.

3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις 
που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν πε−
ρατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε 
την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα 
µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 
του παρόντος.

Άρθρο 72
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση

1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παρα−
λαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν πε−
ρατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη 
διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.

2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο 
µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρε−
σίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν το έργο 
παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον 
φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο 
και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος 
κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε 
σχετική µνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. 
Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των 
τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική 
περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική 
παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περά−
τωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων 
του, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. 
Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική 
παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύ−
νουσας υπηρεσίας.

4. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των 
εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν 
απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο 
ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση 
των εργασιών. 

5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει 
τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου.

Άρθρο 73
Προσωρινή παραλαβή του έργου

1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το 
έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με την προσωρι−
νή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και 

ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων 
παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής 
σύµβασης.

2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) 
µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, εφόσον 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του 
έργου µέσα σε δύο (2) µήνες από την πιο πάνω περάτω−
ση. Αν η τελική επιµέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο 
µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια 
της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής 
επιµέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση από 
τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της παρα−
λαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. 
Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν 
εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η παραλαβή 
θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) 
ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 
όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα 
υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι 
προβλεπόµενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του 
παρόντος πειθαρχικές ποινές.

3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η 
προϊσταµένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού 
προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώ−
σει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της 
τελικής επιµέτρησης. Η επιτροπή είναι τριµελής, όταν 
όµως πρόκειται για σηµαντικά έργα µπορεί να ορισθούν 
µέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να περιληφθούν 
σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα µε τη 
φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων 
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρό−
κειται να χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος από την 
υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταµένη αρχή 
µπορεί να περιλάβει στην επιτροπή µέλη που υποδεικνύ−
ονται από τον φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. 
Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την 
παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου 
της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που 
υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από τον 
τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέρ−
γειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. 
Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή 
µέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο 
υπογράφεται από τους υπόλοιπους µε σχετική µνεία 
των λόγων της αδυναµίας υπογραφής.

4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο 
ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν την 
επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, 
καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής 
επιµέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγ−
χους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις 
στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της 
για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση 
των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριµένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά 
το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει 
στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις 
εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, 
που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές µεν αλλά 
µε µείωση της τιµής τους.

bkuser
ΣΑΤΕ
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5. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. 
Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την παρουσία 
του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση 
που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτο−
κόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του 
παρόντος. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της δι−
ευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται 
µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 76 
του παρόντος, υπολογιζόµενη από την υπογραφή του 
µε επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η 
προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση 
του πρωτοκόλλου από την προϊσταµένη αρχή. Αυτή 
µπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι 
να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώµατα 
που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται µέσα σε έναν (1) 
µήνα από την πλήρη αποκατάσταση.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη 
εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων 
έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή 
χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς 
επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία 
δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και 
έκπτωσης.

7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλα−
βή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/
οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄) του Υφυπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

 Άρθρο 74
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος 
φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συ−
ντήρησή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παράγραφος 
1 και 75 παράγραφος 2 του παρόντος και µετά την 
πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 
ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες. Σε εντελώς 
ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να 
ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως 
και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος 
από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισµού υπηρεσίας 
µέχρι του ορίου που γίνονται δεκτές στις δηµοπρασίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις Α2 τάξης, εφόσον η φύση 
των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται 
µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά 
τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των 
δεκαπέντε (15) µηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από 
τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε 
δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο 
η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που 
υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε 
η τελική επιµέτρηση. 

2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντή−
ρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί 
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κα−
τάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες 
για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελού−
νται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 
στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από 
την υπηρεσία.

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για 
τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την 
υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για 
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου.

Άρθρο 75
Οριστική παραλαβή

1. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις 
για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 
6 του άρθρου 73 του παρόντος.

2. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρι−
νή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον 
ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε 
δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του παρόντος. Αν η οριστική 
παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθε−
σµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχε−
τικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται 
στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 
οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 
40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές. Αν η προσωρινή 
παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική πα−
ραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και ορι−
στική παραλαβή.

3. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή 
κατάσταση των εργασιών.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδο−
χος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, µε τα συµβατικά τεύχη 
µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις 
του αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.

5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 176 του παρόντος εφαρ−
µόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγ−
µατικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί 
την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του 
αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση.

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και δια−
πιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες 
των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υπο−
χρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που 
τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

8. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή 
κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 76
Ενστάσεις − Αιτήσεις θεραπείας

1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνου−
σας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον 
του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε 
κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε ανατρε−
πτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, από την κοι−
νοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, 
εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά 
στον παρόντα Κώδικα.

2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταµένη αρχή, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες περι−
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πτώσεις. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την 
απόφασή της µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεση 
της ένστασης.

3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς 
ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της προη−
γούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει 
αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσµία τριών (3) 
µηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την 
άπρακτη πάροδο του διµήνου. Η έκδοση ή κοινοποί−
ηση απόφασης επί της ενστάσεως, µετά την πάροδο 
του διµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω 
προθεσµίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτη−
ση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή 
πράξεων της προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του 
έργου, εφόσον µε τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δη−
µιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση 
και η τρίµηνη ανατρεπτική προθεσµία για την άσκηση 
της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση 
της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.

4. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει 
συνταχθεί µε ορισµένο τύπο, πρέπει όµως να περιλαµ−
βάνει µνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της 
οποίας στρέφεται, σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και 
της διαφωνίας, τους λόγους στους οποίους στηρίζει τις 
απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και τέλος 
συγκεκριµένα και µε σαφήνεια τα αιτήµατά του. 

5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
η επίδοσή της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή, 
κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει 
την προσβαλλόµενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται 
για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γί−
νεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.

6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα 
της πράξης από την οποία προήλθε η διαφωνία, της 
ένστασης που υποβλήθηκε κατ’ αυτής και της πράξης 
ή απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση, αν 
κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.

7. Η διευθύνουσα υπηρεσία και η αρµόδια για την έν−
σταση προϊσταµένη αρχή υποχρεούνται να διαβιβάσουν 
στην αρµόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία το 
φάκελο της υπόθεσης που περιλαµβάνει πάντοτε τα 
συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Τα συµβατικά τεύχη 
µπορεί να τα προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει 
την αίτηση.

8. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος 
του έργου, εφόσον δεν είναι το ∆ηµόσιο. Αν η αρµοδιό−
τητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκείται 
από όργανο του φορέα, επί αιτήσεων θεραπείας του 
προηγούµενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουρ−
γός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

9. Αν δεν είναι το ∆ηµόσιο κύριος του έργου, αντίγρα−
φο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυµβαλ−
λόµενο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοσή της 
στον Υπουργό, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεω−
ρείται σαν να µην έχει ασκηθεί. Ο αντισυµβαλλόµενος 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός µπορεί 
να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµόσιων Έργων τις τυχόν αντιρρήσεις του 
επί αιτήσεως θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρ−
ρήσεων δεν δηµιουργεί τεκµήριο αποδοχής των όσων 
προβάλλονται στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας, 

τα οποία µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αποκρούσει για 
πρώτη φορά στο ∆ικαστήριο.

10. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, 
αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας υποχρεού−
ται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων επικυρωµένο αντίγραφο 
του αποδεικτικού εµπρόθεσµης επίδοσης της αίτησής 
του αυτής στον αντισυµβαλλόµενο. Η υποβολή του εν 
λόγω αντιγράφου γίνεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας στον 
αντισυµβαλλόµενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην περί−
πτωση αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση στο αρµόδιο 
Τεχνικό Συµβούλιο πριν περάσει η προθεσµία της προ−
ηγούµενης παραγράφου για υποβολή αντιρρήσεων. Οι 
αντιρρήσεις συζητούνται µαζί µε την αίτηση θεραπείας, 
µε τις οποίες συζητούνται και εξετάζονται και οι τυχόν 
αντίθετες για το ίδιο θέµα αιτήσεις θεραπείας. Σε πε−
ρίπτωση αντίθετων αιτήσεων θεραπείας, όταν αρµόδιος 
να αποφασίσει επί αιτήσεως θεραπείας του κυρίου του 
έργου είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, σύµφωνα µε την παράγραφο 9, η 
αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµόσιων Έργων επεκτείνεται και στη συνε−
ξεταζόµενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αναδόχου, 
έστω και αν διαφορετικά αρµόδιο να αποφασίσει για 
την τελευταία αυτή αίτηση θεραπείας θα ήταν όργανο 
του κυρίου του έργου.

11. Προκειµένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο 
τεχνικό συµβούλιο η αρµόδια για την εισήγηση υπηρε−
σία, σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Συµβουλί−
ου καλεί µε έγγραφη πρόσκλησή της τον ανάδοχο να 
παραστεί, σε ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι 
νωρίτερα από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της 
πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδο−
τηµένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου, 
για να υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε 
σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από 
τα µέλη του συµβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης 
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 44 του παρόντος. Κατά 
τη συζήτηση καλείται επίσης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και ο κύριος 
του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή αντιρ−
ρήσεις κατ’ αυτής. 

12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν 
παρέστη ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική 
µνεία στα πρακτικά του συµβουλίου και το συµβούλιο 
προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας και 
χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν 
κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου που άσκησε 
αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις.

13. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την 
προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της 
αρµόδιας υπηρεσίας προς το συµβούλιο. Η εισήγηση 
ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο της αίτησης θεραπείας, 
της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης 
της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και 
των αντιρρήσεων του αντισυµβαλλοµένου, αν έχουν 
υποβληθεί αντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει την ου−
σιαστική βασιµότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα 
µε τους περιεχόµενους σε αυτή λόγους και τα προβαλ−
λόµενα σχετικά αιτήµατα. Αν η αίτηση έχει οικονοµικό 
αντικείµενο, η εισήγηση περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1747

Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί 
συζήτηση για την πλήρη ενηµέρωση των µελών του 
συµβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια καλείται να 
ακουσθεί αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας και 
αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του 
συµβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδε−
χόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι 
αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συµβού−
λιο, το οποίο µετά το τέλος της συζήτησης γνωµατεύει 
αιτολογηµένα για την υπόθεση. 

14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουρ−
γός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, µέσα σε 
προθεσµία τριών (3) µηνών από την επίδοση της αίτη−
σης θεραπείας.

15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσι−
ων Έργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποι−
ήσει την απόφασή του µέσα στην τρίµηνη προθεσµία 
της παραγράφου 14, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την 
αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστή−
ριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του επόµενου άρθρου. Η 
κοινοποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω 
τρίµηνη προθεσµία. Σε περίπτωση που τα αρµόδια υπη−
ρεσιακά όργανα δεν προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο 
δεκαήµερο του τρίτου µήνα το σχέδιο απόφασης επί 
της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή το αρµόδιο όργανο 
των άλλων φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα, επι−
βάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο 
άρθρο 40 του παρόντος. 

16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη, ο Υπουρ−
γός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
µπορεί να εκδώσει την απόφασή του και µετά την πά−
ροδο της προθεσµίας της παραγράφου 14, αλλά οπωσ−
δήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον 
δεν έχει λήξει η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής 
ή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν 
έχει ακόµα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση 
του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων που εκδίδεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε 
κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο αν την 
αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας 
και παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης προσφυγής 
και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή 
µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µη−
νός από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής 
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα από−
φαση του εφετείου κατισχύει. 

17. Όπου σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων νοού−
νται και οι άλλες αρχές, οι οποίες σύµφωνα µε τις κάθε 
φορά ισχύουσες διατάξεις αποφασίζουν επί αιτήσεων 
θεραπείας, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 8. 

18. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 εφαρ−
µόζονται και στις περιπτώσεις αποφάσεων ή εγκρίσεων 
των αρχών ή οργάνων όλων των φορέων του ευρύτε−
ρου δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στις συµβάσεις 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων έργων. Αρµόδιος 
Υπουργός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

Άρθρο 77
∆ικαστική επίλυση διαφορών

1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 
που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου 
έργου επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ή του Κώδικα Πολιτικής ∆ικο−
νοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. 
Η κατά τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας διάκριση 
µεταξύ των ενδίκων βοηθηµάτων της προσφυγής και 
της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές 
του παρόντος Κώδικα.

2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφο−
ρών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της 
περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση 
αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται 
στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρµό−
διο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Συµ−
βουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ύστερα 
από αίτηση εκείνου που ενδιαφέρεται να ασκήσει την 
προσφυγή.

3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεω−
τικά αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 76, διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απα−
ράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινο−
ποίηση της απόφασης που εκδόθηκε επί της αιτήσεως 
θεραπείας ή από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας της 
παραγράφου 14 του άρθρου 76 του παρόντος. Εάν το 
έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων 
εφετείων, η αίτηση για τον καθορισµό του αρµόδιου 
εφετείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, υποβάλλεται 
µέσα στην ίδια δίµηνη ανατρεπτική προθεσµία. Στην 
περίπτωση αυτή η δίµηνη ανατρεπτική προθεσµία για 
άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δηµοσίευση της από−
φασης του Προέδρου του Συµβουλίου Επικρατείας ή του 
Αρείου Πάγου. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 
προδικασίας στις περιπτώσεις που ασκείται από τον 
ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικη−
τικής πράξης ή παράλειψης.

4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται 
όσο το δυνατόν συντοµότερα. Οι διάδικοι υποχρεού−
νται να προσκοµίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα 
τα αποδεικτικά µέσα. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη 
και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους 
του νόµου. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί 
στο διοικητικό εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση 
αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπό−
θεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει 
ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολο−
κληρώνονται σε µια δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δι−
καιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν 
επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ηµέρα και ώρα 
ενώπιον των ίδιων δικαστών, µε προφορική ανακοίνωση 
που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλή−
τευσης όλων των διαδίκων, των µαρτύρων και εκείνων 
που δεν παρίστανται.

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιο−
γράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν 
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση 



1748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδί−
δεται το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφά−
σεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως 
εκτελεστές.

6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του 
πολιτικού εφετείου επιτρέπεται µόνο για τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθµός 1 έως 7, 9, 16, 
17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Αν από 
την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος 
βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκο−
λη, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους 
διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης 
της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής 
ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί 
η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης 
από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση απο−
φαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υπο−
χρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα 
του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, 
το οποίο συγκροτείται από τρία µέλη, στα οποία περι−
λαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η 
απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να 
ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως 
και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

7. Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής ασκήσει αναίρεση, µε αίτηση του αναδόχου, 
µπορεί µέχρι την εκδίκασή της να γίνει συµβιβασµός. 
Για το συµβιβασµό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή του 
αρµόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δηµόσια 
έργα, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβου−
λίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο 
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής παραιτείται 
από την αναίρεση.

8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προ−
σφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη 
της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει 
αναγκαστική οµοδικία.

Άρθρο 78
∆ιαιτητική επίλυση διαφορών

1. Στη διακήρυξη διαγωνισµού ή στη µε κάθε τρόπο 
καταρτιζόµενη σύµβαση εκτέλεσης έργου µπορεί να 
εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας.

2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας κα−
θορίζονται χωρίς καµία δέσµευση από οποιαδήποτε 
άλλη διάταξη, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Οικονοµί−
ας και Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 79
Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία

1. Η εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία, όταν συντρέ−
χουν οι σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, αποφασί−
ζεται από την προϊσταµένη αρχή µετά από εισήγηση 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή 
λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η δι−
άρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτε−

χνικό προσωπικό, ο διαθέσιµος µηχανικός εξοπλισµός 
και γενικά η οικονοµία της κατασκευής. Η διευθύνουσα 
υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και 
άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. 
Με µέριµνα της υπηρεσίας συντάσσεται χρονοδιάγραµ−
µα και αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής. Συντάσσεται 
επίσης προµέτρηση των απαιτούµενων υλικών, προ−
γραµ− µατίζεται ο αριθµός, οι ειδικότητες και η διάρκεια 
απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς 
και ο αριθµός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης 
του µηχανικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητα για 
την εκτέλεση του έργου.

2. Ο απαιτούµενος αριθµός του προσωπικού και των 
µηχανηµάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο τρόπος και 
ο ρυθµός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης 
υλικών, µίσθωσης και χρήσης µηχανηµάτων και όλα τα 
άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία 
εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο αριθµός 
των µηχανηµάτων έργων των οποίων η αγορά είναι 
τυχόν αναγκαία για την κατασκευή του έργου εγκρίνε−
ται από την προϊσταµένη αρχή από την οποία επίσης 
εγκρίνεται και ο τρόπος εκµετάλλευσης των µηχανη−
µάτων µετά τη χρήση τους στο έργο.

3. Το απαιτούµενο προσωπικό προσλαµβάνεται σύµ−
φωνα µε τις ισχύουσες για το φορέα κατασκευής σχε−
τικές διατάξεις. Απαιτούµενο προσωπικό µπορεί και ο 
κύριος του έργου να διαθέσει ή να προσλάβει σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες γι’ αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό 
αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται υπαλληλικό και εργα−
τοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας ανα−
γκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονοµική 
διοίκηση του έργου.

4. Από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις κα−
ταβάλλονται, µε βάση νόµιµα δικαιολογητικά, όλες οι 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται για το έργο όπως 
είναι οι µισθοί, τα ηµεροµίσθια και οι σχετικές εργοδο−
τικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούµενης 
παραγράφου, οι δαπάνες προµήθειας µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, 
αποθήκευσης, µεταφοράς και χρήσης τους, τα µισθώ−
µατα µηχανηµάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λει−
τουργίας τους, οι αµοιβές για παροχή υπηρεσιών και το 
αντάλλαγµα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών 
µε υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα).

5. Για την αγορά των υλικών και µηχανηµάτων, τη 
µίσθωση µηχανικού εξοπλισµού ή την εκτέλεση µεταφο−
ρών, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν 
κάθε φορά το φορέα κατασκευής. Για την ανάδειξη 
εργολάβων επί µέρους εργασιών που περιλαµβάνονται 
στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα.

6. Κατά την εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία τηρείται 
µε ευθύνη της υπηρεσίας ηµερολόγιο ανάλογο µε το 
επιβαλλόµενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλε−
ση εργασιών της παραγράφου 9 του άρθρου 55 του 
παρόντος.

7. Για τις εργασίες που εκτελούνται µε αυτεπιστασία 
συντάσσεται επιµέτρησή τους και απολογισµός της δα−
πάνης. Για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ III
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΗΤΡΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 80
Γενικές ∆ιατάξεις

1. Την κατασκευή δηµοσίων έργων επιτρέπεται να 
αναλαµβάνουν ηµεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγε−
γραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη µε το έργο κατηγορία και 
τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευ−
ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να είναι ατοµικές ή 
εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή συνεται−
ρισµοί, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 10 
του άρθρου 100 του παρόντος. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 92 του παρόντος για την 
παρακολούθηση της τεχνικής και οικονοµικής ικανότη−
τας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυµούν να 
αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων. 

2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ., που έχουν τα ουσιαστικά 
προσόντα, γίνονται δεκτές στους διαγωνισµούς και 
µπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων 
σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υπο−
χρεώσεις της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπές 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις µπορεί να γίνουν δεκτές, 
όταν προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισµός σύµ−
φωνα µε διακήρυξη ή τύπους διακήρυξης που εγκρίνο−
νται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων.

3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εµπειρίας 
στην κατασκευή έργων των προσώπων που στελεχώ−
νουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ., τη−
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(Μ.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107 του 
παρόντος. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 
1 και 2, η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. µιας επιχείρησης και η 
διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής µε την αναθε−
ώρησή της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 96 και 97 του παρόντος, αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή 
της κατασκευής δηµοσίου έργου, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος. 

Άρθρο 81
Παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν 
την εκτέλεση δηµοσίων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο 
της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και ∆ηµόσιων Έργων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για παραβάσεις στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους µπορεί να επιβάλει 
στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίµου µέ−
χρι ενάµισι εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. 

Με απόφαση του αυτού Υπουργού µπορεί να αυξάνε−
ται το ανωτέρω ποσό. 

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι, 
ιδίως, η κατά την εκτέλεση του έργου έλλειψη προ−
σήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλει−
ψη λήψης µέτρων για την αποκατάστασή του, η µη 
λήψη µέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση 
λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατά−
σταση φθορών σε άλλα δηµόσια έργα ή κοινόχρηστα 
πράγµατα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη 
από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιµο 
της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νόµου περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 
Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου 
ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Από 
το έσοδο αυτό αποδίδεται στην «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» ποσοστό 
που καθορίζεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με την απόφαση αυτή κα−
θορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και 
κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 

2. Το ανωτέρω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, αν πρόκειται 
για επικίνδυνες για το κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. 
Το ίδιο ισχύει και αν η υπαίτια εργοληπτική επιχείρηση 
έχει διαπράξει επανειληµµένα παραβάσεις. Το πρόστιµο 
δεν µπορεί να είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ αν η παράβαση δεν ήταν επικίνδυνη 
για το κοινό και η επιχείρηση µέχρι την υποβολή των 
αντιρρήσεών της που προβλέπονται στην παράγραφο 
5 έχει άρει την παράλειψη ή παράβαση και έχει καλέ−
σει έγκαιρα την αρµόδια υπηρεσία να διαπιστώσει την 
άρση. 

3. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται µε έκθεση 
τεχνικού υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιων Έργων ή 
της ∆ιεύθυνσης Εκτέλεσης Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) 
της Περιφέρειας στην οποία διαπράττεται η παράβαση 
ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής του έργου ή 
των ∆ιευθύνσεων Κατασκευής Έργων τέως µείζονος 
Πρωτεύουσας της Γ.Γ.∆.Ε.. 

4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από αυτοψία και 
περιλαµβάνει τα στοιχεία του υπαλλήλου που τη συ−
ντάσσει, τα στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που 
διαπράττει την παράβαση, το έργο που εκτελείται ή 
εκτελέστηκε µε µνεία του φορέα κατασκευής, περι−
γραφή της παράβασης, της έκτασης, της διάρκειας και 
των συνεπειών της, µνεία των στοιχείων που θεµελιώ−
νουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο 
στοιχείο χρήσιµο για την εκτίµηση της παράβασης και 
επιµέτρηση της ποινής.

5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον προϊστάµενο της 
υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος που τη συ−
νέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση, 
που µπορεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή αντιρρήσεις. 
Η έκθεση και οι εµπρόθεσµες αντιρρήσεις υποβάλλονται 
αµέσως στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγ−
γελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε.. 

Με την απόφαση για την υποβολή της διοικητικής 
ποινής του προστίµου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων αποφαίνεται και για τις 
υποβληθείσες αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί 
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τίτλο βεβαίωσης στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

6. Αντίγραφο της έκθεσης, αµέσως µετά τη θεώρησή 
της, διαβιβάζεται και στην αρµόδια για την εκτέλεση του 
έργου υπηρεσία, για να λάβει τα µέτρα της, σύµφωνα 
µε τη σχετική σύµβαση µε την υπαίτια επιχείρηση.

7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό−
σιων Έργων µπορεί να διατάξει οποιονδήποτε τεχνικό 
υπάλληλο του Υπουργείου να προβεί στη διαπίστωση 
παραβάσεων. Αν ο υπάλληλος ανήκει στην κεντρική 
υπηρεσία του Υπουργείου, η έκθεση θεωρείται από τον 
προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο 
υπάλληλος αυτός και σε αυτή τη ∆ιεύθυνση γίνεται και 
η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων.

Άρθρο 82
Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν 
την εκτέλεση δηµοσίων έργων και τα στελέχη των επι−
χειρήσεων αυτών, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για 
κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαµβανόµενων υποχρε−
ώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του 
έργου, καθώς και για κάθε συµπεριφορά ασυµβίβαστη 
µε την εργολαβική τους ιδιότητα και ιδίως για χρή−
ση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις, δυστροπία για επανόρθωση σοβαρών 
κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί, έκπτωση, ενσυνεί−
δητη προσπάθεια διαφόρου ποσοτικής εµφανίσεως των 
εκτελεσθεισών εργασιών, ψευδή δήλωση προς τον κύριο 
του έργου όταν αυτή απαιτείται από τις κείµενες δια−
τάξεις, παράλειψη της υποχρέωσης του αναδόχου για 
την τακτική καταβολή των αποδοχών του προσωπικού 
του εργοταξίου του, παράνοµη εκχώρηση του έργου ή 
τµήµατος αυτού, ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έγι−
νε συνεννόηση των συναγωνιζόµενων προς αποφυγή 
πραγµατικού συναγωνισµού και κάθε άλλη παράβαση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου που προβλέπονται 
από την περί δηµοσίων έργων νοµοθεσία.

2. Ο πειθαρχικός αυτός έλεγχος, που ασκείται στις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, είναι 
ανεξάρτητος από τον έλεγχο που ασκείται, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αναθεώρηση και 
κατάταξη στις κατηγορίες των έργων και τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ., από την υπηρεσία τήρησης των Μητρώων της 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων.

3. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διά−
πραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές 
και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Οι διοικητικές 
κυρώσεις αυτές είναι:

α) Ο αποκλεισµός από δηµοπρασίες της εργοληπτικής 
επιχείρησης µέχρι έξι (6) µήνες.

β) Ο υποβιβασµός της τάξης της εργοληπτικής επιχεί−
ρησης από ορισµένες ή όλες τις κατηγορίες έργων.

γ) Η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχεί−
ρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί 
η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.∆.Ε., από έξι (6) µήνες έως 
τρία (3) έτη.

δ) Η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέ−
χους της από τα τηρούµενα ως άνω Μητρώα.

Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α΄ επιβάλλε−
ται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας 

τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις 
των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ επιβάλλονται από το 
πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβού−
λιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα. Η 
παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο γίνεται από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έρ−
γων ή την αρµόδια τεχνική υπηρεσία ή την προϊσταµένη 
αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 87 του παρόντος.

4. Παρεπόµενη πειθαρχική συνέπεια αποτελεί η επι−
βολή χρηµατικής κύρωσης, σε βάρος των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων και των στελεχών τους, στους οποίους 
έχουν ήδη επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις της πα−
ραγράφου 3.

Το χρηµατικό πρόστιµο της παραγράφου αυτής καθο−
ρίζεται για µεν τη διοικητική κύρωση της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 3, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, για δε τις λοιπές δι−
οικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, από 
το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 86 του παρόντος.

5. Για τον καθορισµό της επιβαλλόµενης διοικητικής 
κύρωσης και του αντίστοιχου χρηµατικού προστίµου, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ενάµισι 
εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις, το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεκτιµά ιδίως 
τις συνθήκες διάπραξης της παράβασης, τη δυστροπία 
της εργοληπτικής επιχείρησης για επανόρθωση της 
παράβασης και την τυχόν κατ’ εξακολούθηση διάπραξη 
παρόµοιων παραβάσεων εκ µέρους της ίδιας εργολη−
πτικής επιχείρησης ή των στελεχών της.

6. Τα ανωτέρω χρηµατικά πρόστιµα εισπράττονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί εισπράξεως 
δηµοσίων εσόδων.

Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου 
ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. 

7. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζεται η επιβολή παρε−
πόµενων χρηµατικών κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν 
µπορεί να υπερβεί το ενάµισι εκατοµµύριο (1.500.000) 
ευρώ και τα όργανα που τις επιβάλλουν, καθώς και η 
σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν 
γένει των πειθαρχικών συµβουλίων, πρωτοβάθµιων και 
δευτεροβάθµιων, στα οποία θα συµµετέχουν και εκπρό−
σωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., 
η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούµενοι να 
ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι 
προθεσµίες και παραγραφές, οι λόγοι αναστολής και 
διακοπής αυτής, οι ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχό−
µενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και 
ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά 
µε την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που µπορούν να 
αναλάβουν την κατασκευή δηµοσίων έργων και δεν είναι 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων µε την οποία ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέ−
µατα µε τις διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές 
κυρώσεις.

8. Η διαδικασία επιβολής του προστίµου της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 81 του παρόντος καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων.



Άρθρο 83
Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, 
που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποβάλει την ιδιό−
τητα αυτή, δεν διώκονται πειθαρχικά, εκτός αν συντρέ−
χει περίπτωση παρεπόµενης χρηµατικής κύρωσης σε 
βάρος τους.

2. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται η πειθαρχική δί−
ωξη που έχει αρχίσει. Η δίωξη αυτή διακόπτεται σε 
περίπτωση οριστικής διαγραφής της επιχείρησης ή του 
στελέχους της από τα τηρούµενα Μητρώα ή θανάτου 
ή οριστικής εξόδου από το επάγγελµα.

Άρθρο 84
Παραγραφή

1. Οι πειθαρχικές παραβάσεις των εργοληπτικών επι−
χειρήσεων και των στελεχών τους παραγράφονται µετά 
από δεκαοκτώ (18) µήνες από το χρόνο που διαπρά−
χθηκαν.

2. Οι πράξεις που απευθύνονται κατά της εργοληπτι−
κής επιχείρησης ή του στελέχους της για τη δίωξη της 
παράβασης διακόπτουν την παραγραφή. Μέσα όµως 
σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την πρώτη αυτή διακοπή 
του χρόνου της παραγραφής, πρέπει να έχει εκδοθεί η 
απόφαση του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, 
διαφορετικά η παράβαση παραγράφεται.

3. Πειθαρχική παράβαση η οποία παραγράφηκε, µετά 
την έκδοση αποφάσεως του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού 
συµβουλίου, µπορεί να ληφθεί υπόψη σαν επιβαρυντική 
περίπτωση στην επιµέτρηση της ποινής κατά την τι−
µωρία άλλης πειθαρχικής παράβασης που διαπράχθηκε 
πριν από την παραγραφή εκείνης.

4. Οι ποινές που επιβάλλονται ουδέποτε διαγράφο−
νται από το Μητρώο της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Οι παραβάσεις που παραγράφονται, µνηµονεύονται 
επίσης στο Μητρώο αυτό. Η µνεία αυτή ουδέποτε δι−
αγράφεται από το Μητρώο, στα χορηγούµενα όµως, 
µετά από αίτηση της ίδιας εργοληπτικής επιχείρησης, 
πιστοποιητικά πειθαρχικής κατάστασης δεν αναγρά−
φονται οι επιβληθείσες ποινές µετά τριετία από την 
τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης, εκτός αν αυτή 
επέβαλε την ποινή της οριστικής διαγραφής από τα 
τηρούµενα Μητρώα.

Άρθρο 85
∆εδικασµένο

1. Καµία εργοληπτική επιχείρηση ή στέλεχος αυτής 
δεν διώκεται δεύτερη φορά για την ίδια πειθαρχική 
παράβαση.

2. Για την ίδια πειθαρχική παράβαση µία µόνο ποινή 
επιβάλλεται.

3. Με την ίδια πειθαρχική απόφαση µία ποινή επι−
βάλλεται, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παρεπόµενης 
κύρωσης.

Άρθρο 86
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. Για την εκδίκαση, σε πρώτο βαθµό, των πειθαρχικών 
παραβάσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των 
στελεχών τους, συνιστάται Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο, που αποτελείται από:

α) Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, Προϊ−
στάµενο ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Πε−

ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ως 
πρόεδρο.

β) Τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων.

γ) ∆ύο (2) εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελ−
µατικών εργοληπτικών ενώσεων, που υποδεικνύονται 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
της Ελλάδας, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του 
από το Τ.Ε.Ε..

2. Ο πρόεδρος και τα µέλη της περίπτωσης β΄ ορί−
ζονται µε τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µε 
την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου.

3. Τα µέλη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και 
οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τις επαγ−
γελµατικές εργοληπτικές ενώσεις. Για την υπόδειξή 
τους καλούνται οι σχετικές εργοληπτικές ενώσεις να 
υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που 
οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως 
µέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µόσιων Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωµατικά 
µέλη από τα πρόσωπα που υποδείχθηκαν.

Οι εκπρόσωποι των πανελληνίων επαγγελµατικών 
εργοληπτικών ενώσεων και του Τ.Ε.Ε. προτείνονται µε 
τους αναπληρωτές τους µέσα σε έναν (1) µήνα από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Αν 
περάσει άπρακτη η προθεσµία γίνεται έγγραφη υπόµνη−
ση και τάσσεται νέα προθεσµία που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των πέντε (5) ηµερών. Μετά την πάροδο της 
προθεσµίας αυτής ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να ορίσει οίκοθεν 
τα µέλη αυτά.

4. Η θητεία του προέδρου και των µελών του Πειθαρ−
χικού Συµβουλίου ορίζεται για δύο (2) ηµερολογιακά έτη, 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει 
την 31η ∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους. Η συγκρότη−
ση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων που εκδίδεται µέσα 
στο ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της 
θητείας, αντικατάσταση µέλους επιτρέπεται µόνο για 
εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους το 
νέο µέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. 

5. Τα µέλη των πειθαρχικών συµβουλίων καλούνται 
στις συνεδριάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2690/ 
1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Τα αναπληρωµατικά µέλη συµµετέ−
χουν στο Συµβούλιο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας 
ή κωλύµατος του τακτικού µέλους. Για το γεγονός αυτό 
γίνεται ρητή µνεία στα πρακτικά.

Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλ−
ληλος της Γ.Γ.∆.Ε., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή 
του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων.

6. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστα−
ται ο πρόεδρος και τρία (3) µέλη αυτού.

Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των πα−
ρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη 
του προέδρου του Συµβουλίου.

Τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Συµβουλίου υπο−
γράφει ο πρόεδρος και ο γραµµατέας αυτού. Στα πρα−
κτικά καταχωρίζεται συνοπτικά και η γνώµη των τυχόν 
µειοψηφούντων µελών.
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Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εδρεύει στη 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και εξυπηρετείται από τη ∆ιεύθυνση 
Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της ίδιας Γενικής 
Γραµµατείας.

7. Για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των απο−
φάσεων του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 
συνιστάται ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, που 
αποτελείται από:

α) Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο, Προϊστάµενο Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ως πρόεδρο.

β) Τον προϊστάµενο του γραφείου Νοµικού Συµβού−
λου στη Γ.Γ.∆.Ε., µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο 
πάρεδρο στο ίδιο Γραφείο.

γ) ∆ύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, Προ−
ϊστάµενους ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

δ) ∆ύο (2) εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελ−
µατικών εργοληπτικών ενώσεων.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
της Ελλάδας, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του 
από το Τ.Ε.Ε..

8. Οι παράγραφοι 2 έως και 6 εφαρµόζονται αναλό−
γως και στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το 
∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
παρίσταται ο πρόεδρος και τέσσερα (4) µέλη αυτού. Για 
την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής της 
επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούµενα 
Μητρώα, απαιτείται να ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλά−
χιστον τα πέντε (5) από τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου 
Πειθαρχικού Συµβουλίου.

9. Στο Πρωτοβάθµιο και ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο δεν µπορούν να µετέχουν οι κατ’ ευθεία 
γραµµή εξ αίµατος συγγενείς του διωκόµενου ή εκ πλα−
γίου µέχρι και του τέταρτου βαθµού και ο σύζυγος ή εξ 
αγχιστείας συγγενής µέχρι και του δεύτερου βαθµού. 
Την εξαίρεση µπορούν να ζητήσουν τα µέλη του Συµ−
βουλίου οίκοθεν ή και ο διωκόµενος. Ο ίδιος µπορεί να 
ζητήσει την εξαίρεση µέχρι δύο το πολύ µελών. Η αίτηση 
για την εξαίρεση υποβάλλεται στον πρόεδρο πριν από 
την έναρξη της συζήτησης και επ’ αυτής αποφασίζει το 
Συµβούλιο µετά από σύσκεψη, χωρίς τη συµµετοχή του 
µέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση.

10. Τα µέλη του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλί−
ου, όπως και τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 
Συµβουλίου, δεν πρέπει να µετέχουν ως πρόεδροι ή 
µέλη στις Επιτροπές Μ.Ε.ΕΠ., Μ.Ε.Κ., και Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.) της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

Άρθρο 87
Πειθαρχική δίωξη

1. Για την κίνηση της πειθαρχικής δίωξης, ο προϊστά−
µενος της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, κατά τη 
δηµοπράτηση ή την εκτέλεση του οποίου σηµειώθηκε 
η πειθαρχική παράβαση της εργοληπτικής επιχείρησης 
ή του στελέχους της ή προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε παράβαση, υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική 
πρόταση στον αρµόδιο προϊστάµενο της προϊσταµένης 
του έργου αρχής.

2. Σε περιπτώσεις δηµοσίων έργων που εκτελούνται 
από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που έχουν 

εξαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 πα−
ράγραφος 7 του παρόντος, από τις διατάξεις της νοµο−
θεσίας περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων, η ανωτέρω 
πρόταση για πειθαρχική δίωξη γίνεται από τον προϊ−
στάµενο της αντίστοιχης υπηρεσίας του φορέα.

3. Για παραβάσεις που δεν σχετίζονται άµεσα µε την 
εκτέλεση ή τη δηµοπράτηση του έργου, η υποχρέωση 
πρότασης προς δίωξη υπάρχει για τον προϊστάµενο της 
υπηρεσίας που έλαβε γνώση της παράβασης.

Εάν για την ίδια παράβαση επιληφθούν περισσότεροι 
του ενός προϊστάµενοι, οι προτάσεις τους συνεκτιµώ−
νται για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των εποµένων παραγράφων.

4. Η πρόταση για πειθαρχική δίωξη περιλαµβάνει τα 
στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των στε−
λεχών τους που διέπραξαν την παράβαση, περιγραφή 
της παράβασης, συνοπτική αναφορά του τρόπου µε τον 
οποίο συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες και τα στοιχεία 
της παράβασης, τα πρόσωπα τα οποία µπορούν να 
χρησιµεύσουν ως µάρτυρες, τα έγγραφα ή επικυρωµένα 
αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την παραποµπή και 
κάθε άλλη σχετική χρήσιµη πληροφορία.

Στην πρόταση περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η διεύ−
θυνση κατοικίας ή η έδρα της εργοληπτικής επιχείρη−
σης ή του στελέχους της εργοληπτικής επιχείρησης.

Η πρόταση παραποµπής κοινοποιείται στην εργολη−
πτική επιχείρηση ή το στέλεχος που παραπέµπεται, µε 
αποδεικτικό επιδόσεως.

Σε περίπτωση κηρύξεως εκπτώτου του αναδόχου του 
έργου, η πρόταση παραποµπής υποβάλλεται αµέσως 
µετά την απόρριψη των ενστάσεων του αναδόχου κατά 
της απόφασης, σύµφωνα µε τις περί εκτελέσεως δηµο−
σίων έργων διατάξεις και συνοδεύεται απαραίτητα από 
την απορριπτική αυτή απόφαση.

5. Ο αρµόδιος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 προϊστά−
µενος, αφού λάβει την πρόταση για πειθαρχική δίωξη, 
προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση αυτής, υποχρεούµενος 
να διεκπεραιώσει την υπόθεση σε εύλογο χρόνο, είτε 
µε αιτιολογηµένη πράξη παραποµπής αυτής στο αρ−
χείο είτε µε την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά 
της υπαίτιας εργοληπτικής επιχείρησης ή του υπαίτιου 
στελέχους αυτής.

Σε κάθε περίπτωση ο αρµόδιος για την άσκηση πει−
θαρχικής δίωξης προϊστάµενος µπορεί να ζητήσει τη 
διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης, εάν τα στοι−
χεία της πρότασης δεν κριθούν επαρκή. Η διοικητική 
αυτή εξέταση διενεργείται από τον παραπάνω αρµόδιο 
προϊστάµενο ή από τον οριζόµενο από αυτόν ανώτερο 
υπάλληλο της υπηρεσίας.

Αυτός που διεξάγει την εξέταση, µπορεί να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοψία και 
εξέταση προσώπων και σχετικών ιδιωτικών και δηµο−
σίων εγγράφων, εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της παράβασης τί−
θενται σε γνώση της εργοληπτικής επιχείρησης ή του 
στελέχους που παραπέµπεται, για την υποβολή αντιρ−
ρήσεων σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών.

6. Η παραποµπή της υπόθεσης στο αρχείο γίνεται 
από τον αρµόδιο προϊστάµενο, εάν από την ουσιαστική 
εξέταση της υπόθεσης πεισθεί ότι δεν υφίστανται ουσι−
ώδεις ενδείξεις ότι διεπράχθη πειθαρχική παράβαση.
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Για την παραποµπή της υπόθεσης στο αρχείο, είτε 
χωρίς τη διενέργεια διοικητικής εξέτασης είτε µετά την 
υποβολή του πορίσµατος αυτής, συντάσσεται σχετική 
πράξη και αποστέλλεται έγγραφο στην υπηρεσία που 
υπέβαλε την πρόταση δίωξης, το οποίο κοινοποιείται 
επίσης στην αρµόδια για την τήρηση των Μητρώων 
Υπηρεσία της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και στην ενδιαφερό−
µενη εργοληπτική επιχείρηση.

7. Για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο αρµόδιος 
προϊστάµενος απευθύνει έγγραφο προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µετά 
του σχετικού φακέλου της υπόθεσης και τις εµπρόθε−
σµες αντιρρήσεις της διωκόµενης εργοληπτικής επιχεί−
ρησης ή του στελέχους της.

Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη 
εργοληπτική επιχείρηση µε αποδεικτικό επιδόσεως.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσι−
ων Έργων µπορεί να µην ασκήσει πειθαρχική δίωξη, αν 
δεν συντρέχουν οι προς τούτο νόµιµες προϋποθέσεις, 
να επιβάλει στη διωκόµενη εργοληπτική επιχείρηση τη 
διοικητική κύρωση του αποκλεισµού από δηµοπρασίες 
µέχρι έξι (6) µήνες και την παρεπόµενη χρηµατική κύ−
ρωση ή να παραπέµψει την υπόθεση για εκδίκαση στο 
Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

Άρθρο 88
∆ιαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου

1. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, µετά την 
παραποµπή της υπόθεσης από τον Υπουργό Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καλεί τη διω−
κόµενη εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο στέλεχος, 
να υποβάλει απολογία µέσα σε ανατρεπτική προθε−
σµία τριάντα (30) ηµερών. Μετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής ορίζει δικάσιµο και καλεί το νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης να παραστεί σε αυτή. Η 
δικάσιµος δεν µπορεί να οριστεί νωρίτερα από τριάντα 
(30) ηµέρες από την κλήση του πειθαρχικά διωκόµενου. 
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, µετά την αποδεικτική διαδικα−
σία, συνεχίζει τη συνεδρίασή του την ίδια ή άλλη ηµέρα 
και αποφασίζει για την υπόθεση.

Η απόφαση δηµοσιεύεται σε ειδικό βιβλίο µε την επι−
µέλεια του γραµµατέα και κοινοποιείται, µε αποδεικτικό 
επιδόσεως, στον πειθαρχικά διωκόµενο, στον αρµόδιο 
προϊστάµενο που άσκησε την πειθαρχική δίωξη και 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό−
σιων Έργων.

2. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται στο Πρωτοβάθµιο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν ανακαλείται, περαιώνεται δε 
οπωσδήποτε µε την έκδοση απόφασης µε την επιφύ−
λαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
83 του παρόντος. 

Το πειθαρχικό συµβούλιο εκτιµά ελεύθερα τα απο−
δεικτικά στοιχεία.

Οι πειθαρχικές αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένες. Ανάκληση πειθαρχικής απόφασης δεν 
επιτρέπεται.

Το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να ορίσει ως εισηγη−
τή της υπόθεσης ένα από τα µέλη του ή και να διατάξει 
τη συµπλήρωση της διοικητικής εξέτασης.

Άρθρο 89
Έφεση

1. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµ−
βουλίου υπόκεινται σε έφεση. Η έφεση αυτή ασκείται 

ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 
και κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών 
Επαγγελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

2. ∆ικαίωµα έφεσης έχουν: 
α) η εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος αυτής 

που τιµωρήθηκαν πειθαρχικά,
β) ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−

µόσιων Έργων.
Η έφεση ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

τριάντα (30) ηµερών. Η προθεσµία αρχίζει τόσο για τον 
τιµωρηθέντα όσο και για τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, από την κοινοποίηση 
στον καθένα από αυτούς της πρωτοβάθµιας απόφα−
σης.

Περισσότερες εφέσεις που ασκούνται κατά της ίδιας 
απόφασης και πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης 
για µία εξ αυτών, συνεκδικάζονται.

Η ασκηθείσα έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της από−
φασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση µεταβιβά−
ζεται καθ’ ολοκληρία στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο.

Άρθρο 90
∆ιαδικασία ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ∆ευτε−

ροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, την εκτέλεση των 
αποφάσεων και την εξαίρεση των µελών του, εφαρ−
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 86 και 
88 του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
επόµενες παραγράφους.

2. Η απόφαση του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 
Συµβουλίου δεν κοινοποιείται αλλά υποβάλλεται στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έρ−
γων, ο οποίος εντός (1) µηνός από την παραλαβή αυτής, 
την επικυρώνει αµελλητί µε απόφασή του.

Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και ∆ηµόσιων Έργων, µε αντίγραφο της απόφασης 
του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, κοινοποι−
είται στους ενδιαφερόµενους και αποτελεί την οριστική 
κρίση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθµό.

3. Η εκτέλεση της απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζό−
µενα στην παράγραφο 2, γίνεται µε µέριµνα της ∆ι−
εύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. Η παρεπόµενη χρηµατική κύρωση που 
επεβλήθη στην εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο 
στέλεχος αυτής, καταβάλλεται µέσα σε έναν (1) µήνα 
από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

Άρθρο 91
Σχέση Πειθαρχικής ∆ιαδικασίας µε άλλες δίκες

Επανάληψη της Πειθαρχικής ∆ιαδικασίας

1. Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται, ούτε 
αναβάλλεται εξαιτίας εκκρεµούς δίκης, ενώπιον δικα−
στηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.

2. Στοιχεία που προκύπτουν από αµετάκλητες αποφά−
σεις ποινικών ή αστικών δικαστηρίων και µε τα οποία 
βεβαιώνεται ρητά η ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγµατικών 
γεγονότων, γίνονται δεκτά σε πειθαρχική διαδικασία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Πειθαρχικά Συµβούλια, 
για την έκδοση της απόφασής τους.
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Στην περίπτωση κατά την οποία εργοληπτική επιχεί−
ρηση ή στέλεχος αυτής δικαιωθεί τελεσίδικα από αστι−
κό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο για τη διαφορά που 
προκάλεσε την πειθαρχική δίωξη, οι ανωτέρω υπαίτιοι 
µπορούν να ζητήσουν, από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχι−
κό Συµβούλιο, την επανάκριση της υποθέσεώς τους.

Η επανάκριση γίνεται υποχρεωτικά µέσα σε προθε−
σµία δύο (2) µηνών από την αίτηση του διωκόµενου. Στην 
περίπτωση αυτή το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβού−
λιο υποχρεούται να ακυρώσει την πειθαρχική ποινή της 
οριστικής διαγραφής από τα τηρούµενα Μητρώα, που 
τυχόν είχε επιβάλει. Έχει το δικαίωµα όµως εκτιµώντας 
κατ’ ουσίαν τα πραγµατικά γεγονότα και σε εφαρµογή 
των ανωτέρω, να επιβάλει την ποινή της προσωρινής 
διαγραφής του υπαίτιου από τα Μητρώα.

Για την ποινή την οποία εξέτισε η εργοληπτική επι−
χείρηση ή το στέλεχός της, µέχρι την επανάκριση της 
υπόθεσης, δεν γεννάται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης 
για τους τιµωρηθέντες. Σε περίπτωση όµως πλήρους 
απαλλαγής τους, η όλη ποινή διαγράφεται από τα Μη−
τρώα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Μ.Ε.ΕΠ.)

Άρθρο 92
Τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ.

1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχει−
ρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και η τακτική και η έκτακτη 
αναθεώρηση της εγγραφής τους, που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο, γίνεται µε αίτησή τους.

2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε 
όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της 
αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµε−
νων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ..

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία 
της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων που είναι αρµόδια για την τήρηση 
του Μ.Ε.ΕΠ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 3. Μεταξύ 
των στοιχείων αυτών περιλαµβάνονται ιδίως τα πιστο−
ποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία συντάσσονται για κάθε έργο 
από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής και 
περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δηµο−
πρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές 
επιχειρήσεις που έχουν συµπράξει στην κατασκευή του 
έργου µε συµβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας, οι οικονοµικές καταστάσεις των χρή−
σεων των τριών (3) τελευταίων ετών, οι προσωρινές 
οικονοµικές καταστάσεις πριν από την υποβολή αίτη−
σης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, οι ειδικές 
καταστάσεις τιµολογίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, 
τα τιµολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα 
δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και 
της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, µηχανολογι−
κός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα πλην επιβατικών 
αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βα−
σικής και της συµπληρωµατικής στελέχωσης, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την 
αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ..

3. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται από τη ∆ιεύθυνση Μητρώων και 
Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15) της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Στα πλαίσια τήρησης 

του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρµοδιότητες 
που της παρέχει ο νόµος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγ−
χει και καταχωρεί µηχανογραφικά τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση 
εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσε−
ων και παρέχει σχετικές πληροφορίες στις υπηρεσίες 
του δηµόσιου τοµέα, όταν ζητούνται.

Χορηγεί επίσης «Ενηµερότητα Πτυχίου» (Ε.Π.) στις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από το 
νόµο να διαθέτουν.

 Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 95 του παρόντος 
είναι αρµόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγρα−
φής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο 
Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την πέµπτη (5η) τάξη. Για την εγγραφή, 
αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις έκτη 
(6η) και έβδοµη (7η) εκδίδεται απόφαση από τον Υπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
ύστερα από γνώµη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µε υπογραφή του Προϊσταµένου 
της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης κατά τα ανωτέρω.

4. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επι−
χειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. κάθε επικείµενη αντικατάσταση 
των προσώπων που κατά την εγγραφή ή αναθεώρηση 
του πτυχίου αποτέλεσαν την ελάχιστη στελέχωση της 
επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται 
µόνο για σοβαρό λόγο, εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. και καταχωρείται σε ειδική θέση του εντύ−
που της βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ. της επιχείρησης.

5. Οι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελε−
χώνουν µία µόνο εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη 
στο Μ.Ε.ΕΠ.. Η συµµετοχή τους πρέπει να είναι ενερ−
γός και παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί 
να παραπέµπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η 
συµµετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρµόδιο 
πειθαρχικό όργανο.

Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να 
είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της και να αποδεικνύεται µε βεβαίωση ασφάλισης του 
προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί 
να καθορίζεται ο τύπος και τα απαραίτητα στοιχεία 
που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., που 
εκδίδει ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, τα 
χρονικά διαστήµατα έκδοσης και κοινοποίησής τους 
στον ανάδοχο και τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις που 
έχουν συµπράξει στην κατασκευή του έργου, ο τρόπος 
υποβολής τους στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 
καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπο−
ρεί να ορισθεί προθεσµία µέσα στην οποία τα στοιχεία 
αυτά υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
εντός συγκεκριµένων χρονικών προθεσµιών, ανεξάρτητα 
από την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώ−
ρησης της εγγραφής τους. Η παράλειψη υποβολής των 
στοιχείων αυτών, µε ευθύνη της εργοληπτικής επιχεί−
ρησης, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώµατος να 
τα επικαλεσθεί κατά την υποβολή αίτησης τακτικής 
ή έκτακτης αναθεώρησης και δίνει το δικαίωµα στην 
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υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. να προχωρήσει µε πρω−
τοβουλία της σε έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής 
της επιχείρησης.

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει 
να συντάσσει και υποβάλει τα σχετικά πιστοποιητικά µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του, οι υπάλληλοι των οποίων, 
σε περίπτωση που αµελούν να το πράξουν, υπέχουν 
και πειθαρχικές ευθύνες, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του πα−
ρόντος. 

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν µε 
τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, υποχρεούνται να υπο−
βάλουν ετησίως τις οικονοµικές τους καταστάσεις και 
έκθεση δραστηριότητας, πριν από το τέλος του πρώτου 
εξαµήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία 
αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην υπουργική απόφαση ∆15/οικ/ 
24900/28.6.2002 (ΦΕΚ 833 Β΄). Με όµοια απόφαση µπορεί 
να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω 
στοιχείων. 

8. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, µέχρι τέλους του 
πρώτου εξαµήνου του επόµενου έτους κάθε χρήσης, 
να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. όλα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποί−
ηση του κύκλου εργασιών της από ιδιωτικά έργα. Η 
παράλειψη της υποβολής των στοιχείων αυτών, µέσα 
στην προθεσµία αυτή, συνεπάγεται την απώλεια του 
δικαιώµατος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο 
εργασιών από τα έργα αυτά. Με απόφαση που εκδίδε−
ται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και 
κάθε άλλο θέµα. 

 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 107 
του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για τα πι−
στοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ..

10. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για µία τριετία (τακτική αναθεώρηση). 

11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση 
τακτικής αναθεώρησης, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες, από 
τη συµπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτω−
ση, τεκµαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραµο−
νής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί 
και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη µέσα σε ένα (1) µήνα από 
την πάροδο της εξηκονταήµερης προθεσµίας.

12. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να ενεργή−
σει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση αν διακριβωθούν 
νεότερα δυσµενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά 
την οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, 
διαγράφοντάς την από ορισµένες ή όλες τις κατηγορίες 
έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής 
της. 

13. Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση µπορεί να συν−
δυασθεί µε µεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για 
τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της 
επιχείρησης. Η µεταβολή αυτή µπορεί να περιλαµβάνει 
και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασµό σε τάξη, 
έστω και αν αυτό δεν ζητήθηκε από τη επιχείρηση.

14. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη 
επανάκριση, που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 180 Α΄), µπορεί να γίνει έκτακτη 
αναθεώρηση µε αίτηση της επιχείρησης. 

15. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να 
ανατίθενται καθήκοντα συµβούλου σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή στο Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών 
(ΙΟΚ), το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ−
θρου 6 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄), προς υποβοήθηση 
της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των υποβαλλόµενων αιτήσεων επανάκρισης, 
τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., κα−
θώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας. 

Άρθρο 93
Μέλη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.

1. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποτελείται από: 
α) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της 

Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, ως πρόεδρο.

β) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

γ) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών.

δ) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.∆.Ε. 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µόσιων Έργων.

ε) ∆ύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρί−
ου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που υποδεικνύονται µε τους 
αναπληρωτές τους από το Τεχνικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδας.

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστηµονικής Ένωσης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), 
που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ..

ζ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των πανελληνίων επαγ−
γελµατικών εργοληπτικών ενώσεων, που υποδεικνύονται 
µε τους αναπληρωτές τους από αυτές. Για την υπόδει−
ξή τους καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδείξουν 
κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι διάφορες 
ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως µέλη, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη 
από τα πρόσωπα που προτάθηκαν.

2. Ο πρόεδρος και τα µέλη της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 1 ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µόσιων Έργων. Τα µέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και 
οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αρµόδιους 
Υπουργούς.

3. Τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της 
παραγράφου 1 µε τους αναπληρωτές τους προτείνο−
νται, µέσα σε ένα (1) µήνα, από την κοινοποίηση στους 
φορείς που τα προτείνουν του σχετικού εγγράφου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. 

Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή γίνεται έγγρα−
φη υπόµνηση και τάσσεται νέα προθεσµία τουλάχιστον 
πέντε (5) ηµερών. Μετά την πάροδο της προθεσµίας 
αυτής, η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).

4. Η θητεία των µελών της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζε−
ται διετής και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του δεύτερου 
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έτους. Στη διάρκεια της θητείας αντικατάσταση µέλους 
επιτρέπεται µόνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντι−
κατάστασης µέλους, το νέο µέλος διανύει το υπόλοιπο 
της θητείας.

Καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής ασκεί υπάλλη−
λος της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ο οποίος ορίζεται µαζί 
µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση συγκρότησης 
της επιτροπής.

Άρθρο 94
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.

1. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της ερ−
γοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται από την 
Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ..

2. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής 
επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή την κατάταξη στην κατηγορία 
ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα 
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
92 του παρόντος κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει 
την απαιτούµενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, 
µε βάση τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου.

3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται τη λήψη µέτρων σχε−
τικά µε τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 
σχετικά µε τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογού−
νται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., παρακολουθεί την τήρη−
ση του Μ.Ε.ΕΠ. και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εκθέσεις.

Άρθρο 95
Λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.

1. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συγκροτείται κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 93 του παρόντος. Εφόσον στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τη 
συγκρότηση, τη λειτουργία και τη λήψη των αποφάσεών 
της οι διατάξεις των άρθρων 13 −15 του ν. 2690/ 1999.

Για την ύπαρξη νόµιµης απαρτίας απαιτείται η πα−
ρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και επτά 
εκ των µελών της.

2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται µε την 
πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας τά−
χθηκε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αναπληρωτής του. 
Στη συνεδρίαση συµµετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφο 
ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 
αναπληρούµενος από τον προϊστάµενο του αρµόδιου 
για την υπόθεση τµήµατος. 

3. Η επιτροπή τηρεί συνοπτικά πρακτικά για τις συ−
νεδριάσεις της στα οποία ενσωµατώνεται η εισήγηση. 
Τα πρακτικά τηρούνται σε κινητά φύλλα που µονογρά−
φονται και αριθµούνται µε ενιαία ετήσια αύξουσα αρίθ−
µηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, επικυρώνονται 
και υπογράφονται από αυτόν και τον Γραµµατέα. Αντί−
γραφα των πρακτικών παραδίδονται στην ανωτέρω 
Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες όταν αφορούν 
εγγραφή, επανάκριση, αναθεώρηση ή οποιαδήποτε άλλη 
µεταβολή της εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης. 

4. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτές συνεδριάσεις 
που τις ορίζει ο Πρόεδρός της. Στην περίπτωση αυτή 
δεν απαιτείται κλήτευση των µελών. Τα θέµατα που 
πρόκειται να συζητηθούν στην επόµενη συνεδρίαση 
καταχωρούνται στην ηµερήσια διάταξη που γνωστο−
ποιείται στα τακτικά µέλη, δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν την ηµέρα της συνεδρίασης µη περιλαµβανοµένης 
της ηµέρας αυτής.

Τα αναπληρωµατικά µέλη συµµετέχουν νόµιµα στη 
συνεδρίαση εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται το αντί−
στοιχο τακτικό. Για την έγκαιρη και νόµιµη ειδοποίη−
σή τους φροντίζει το τακτικό µέλος που πρόκειται να 
απουσιάσει.

5. Μέσα στο µήνα Ιανουάριο κάθε έτους η επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση προκειµένου 
να συντάξει την εισηγητική έκθεση της παραγράφου 
3 του άρθρου 94 του παρόντος, προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µε 
αιτιολογηµένες προτάσεις για τη βελτίωση της λει−
τουργίας του Μ.Ε.ΕΠ..

Άρθρο 96
Έγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ.

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κα−
τατάσσονται στο Μ.Ε.ΕΠ., σε ορισµένη τάξη ανά κατη−
γορία έργων, µε αίτησή τους η οποία συντάσσεται σύµ−
φωνα µε υπόδειγµα που χορηγείται από την υπηρεσία. 
Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
και στοιχεία: 

α) Έγγραφα νοµιµοποίησης του αποφασιστικού ορ−
γάνου της επιχείρησης και του νοµίµου ή των νοµίµων 
εκπροσώπων της (ΦΕΚ ή καταστατικό από το οποίο 
προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., 
καθώς και τα µέλη του ∆.Σ. της Α.Ε.). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης, για τα στοιχεία των στελεχών τα οποία 
είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευών 
(Μ.Ε.Κ.) και αποτελούν την ελάχιστη κατά νόµο στελέχω−
ση της επιχείρησης, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις των 
στελεχών αυτών, θεωρηµένες νόµιµα για το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι αποδέχονται την κατά αποκλειστικό−
τητα στελέχωση της επιχείρησης και ότι θα δηλώσουν 
κάθε σχετική µεταβολή. 

γ) Στοιχεία για την οικονοµική κατάσταση της επι−
χείρησης. Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ισο−
λογισµούς υποβάλλονται οι ισολογισµοί των τριών (3) 
τελευταίων ετών ή και λιγότερων αν η επιχείρηση λει−
τουργεί λιγότερα έτη.

δ) Καταστάσεις προσωπικού της επιχείρησης θεω−
ρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και συµβάσεις 
εργασίας του προσωπικού θεωρηµένες από αρµόδια 
∆.Ο.Υ..

ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση 
κατά την προηγούµενη τριετία. Έργα του τρέχοντος 
έτους µέχρι και το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο 
πριν την υποβολή της αίτησης θα λαµβάνονται υπόψη 
εφόσον περιλαµβάνονται σε προσωρινό ισολογισµό και 
προκύπτουν ιδίως από αντίστοιχα πιστοποιητικά, τιµο−
λόγια και φορολογικές δηλώσεις. 

 στ) Πίνακες ιδιόκτητου µηχανικού εξοπλισµού.
ζ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώ−

χευση, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Προκει−
µένου περί επιχειρήσεων µε µορφή προσωπικής εταιρεί−
ας προσκοµίζονται πιστοποιητικά περί µη πτωχεύσεως 
και για τους οµόρρυθµους εταίρους.

 Αν η επιχείρηση διαθέτει «Ενηµερότητα Πτυχίου» σε 
ισχύ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκ−
προσώπου της ότι ισχύουν τα προκύπτοντα από την 
Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται τα α΄ και 
ζ΄ στοιχεία.
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Τα γ΄ και ε΄ στοιχεία δεν υποβάλλονται, εφόσον πε−
ριλαµβάνονται στις κατ’ έτος υποβαλλόµενες Εκθέσεις 
∆ραστηριότητας και πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων, 
που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6, 
7 και 8 του άρθρου 92 του παρόντος. Αν οι ανωτέρω 
Εκθέσεις ∆ραστηριότητας και Πιστοποιητικά εκτέλεσης 
έργων δεν καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστηµα 
της τριετίας υποβάλλονται µόνο τα στοιχεία που αφο−
ρούν το µη καλυπτόµενο διάστηµα.

2. Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία κριθούν ελ−
λιπή µπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει τη συµπλήρωσή 
τους. Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος 
της επιχείρησης για τη συµπλήρωση ή τη διατύπωση 
αντιρρήσεων µέσα σε ορισµένη προθεσµία, που δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10), ούτε µεγαλύ−
τερη των είκοσι (20) ηµερών. Η εισήγηση της Υπηρεσίας 
προς την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλεται αφού ληφθούν 
υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει 
άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία. 

3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, αντίστοιχα, αποφα−
σίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την 
κατάταξη των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα 
Κώδικα, λαµβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τα πιστοποιητικά 
και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπη−
ρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αφ’ ετέρου τα στοιχεία 
που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την έκδοση 
της απόφασης του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται από 
την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η βεβαίωση εγγρα−
φής (πτυχίο) και αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) 
σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται 
να προσέλθει και να παραλάβει τη βεβαίωση µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση. Η έκδοση της 
βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παρα−
λαβή σηµειώνονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην 
Υπηρεσία. 

Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για 
όλες τις συνέπειές της από την ηµέρα της παραλαβής 
της βεβαίωσης ή της άπρακτης λήξης της 10ήµερης 
προθεσµίας.

Άρθρο 97
Τακτική αναθεώρηση − Έκτακτη αναθεώρηση

 µε πρωτοβουλία της επιχείρησης

1. Η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπό−
κειται σε τακτική αναθεώρηση, η οποία διενεργείται 
ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης 
που υποβάλλεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 
κατά το τελευταίο τρίµηνο, πριν την αναγραφόµενη στη 
βεβαίωση (πτυχίο) ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της.

Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύ−
ει αµέσως µετά τη λήξη της παλαιάς.

2. Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής 
µπορεί επίσης να υποβληθεί και µέσα σε προθεσµία 
εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της 
βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η παλαιά βεβαίωση 
εξακολουθεί να ισχύει µέχρι το πέρας της προθεσµίας 
αυτής. Εφόσον υποβληθεί εµπρόθεσµη αίτηση, η νέα 
βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ή του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων.

3. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις µπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση της 
εγγραφής και κατάταξής τους µετά τη συµπλήρωση 
διετίας από την ηµεροµηνία εγγραφής ή αναθεώρη−
σης (τακτικής ή έκτακτης) της εγγραφής. Αίτηση που 
υποβάλλεται πριν τη λήξη της διετίας δεν λαµβάνεται 
υπόψη και δεν επιφέρει συνέπειες.

4. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο 
αυτό, ισχύουν κατά τα λοιπά ανάλογα οι διατάξεις του 
άρθρου 96 του παρόντος.

Άρθρο 98
Έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας

1. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις έχουν 
την υποχρέωση να ανακοινώνουν εγγράφως στην υπη−
ρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µέσα σε προθεσµία ενός µη−
νός από την επέλευσή τους, τις µεταβολές στα στοιχεία 
που χρησιµοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξή 
τους εφόσον αυτές αφορούν απώλεια των ελαχίστων 
νοµίµων προϋποθέσεων κατάταξης (στελέχωση, κεφά−
λαιο, πάγια στοιχεία κ.λπ.) και να αναπληρώνουν τις 
σχετικές ελλείψεις µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών 
από την υποβολή της ανακοίνωσης.

2. Αν µε υπαιτιότητα της επιχείρησης οι µεταβολές 
δεν γνωστοποιηθούν και δεν αναπληρωθούν οι ελλείψεις 
εµπρόθεσµα, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες, όταν 
µε οποιονδήποτε τρόπο οι µεταβολές περιέλθουν σε 
γνώση της υπηρεσίας: α) η επιχείρηση χάνει το δικαίωµα 
να αναπληρώσει τις ελλείψεις και κινείται η διαδικασία 
έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξής της στο Μ.Ε.ΕΠ., 
β) για τις ανάγκες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων 
η αναθεώρηση του πτυχίου της επιχείρησης ανατρέχει 
στο χρόνο επέλευσης της κρίσιµης µεταβολής.

Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτο−
βουλία της υπηρεσίας κινείται επίσης στις περιπτώσεις 
που δεν υποβάλλεται, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών 
από τη λήξη της ισχύος της προηγούµενης, αίτηση για 
έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου συνοδευόµενη µε πλή−
ρη δικαιολογητικά, από επιχείρηση που υπέχει σχετική 
υποχρέωση.

3. Εφόσον οι µεταβολές της παραγράφου 1 δηλωθούν 
και αναπληρωθούν εµπρόθεσµα οι ελλείψεις (εκτός των 
στοιχείων της Έκθεσης ∆ραστηριότητας), η Επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. εγκρίνει τις µεταβολές µετά από εισήγηση της 
υπηρεσίας.

4. Εφόσον συντρέχουν λόγοι έκτακτης αναθεώρησης 
της κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης, η υπηρεσία 
την καλεί να λάβει γνώση των στοιχείων και να υποβά−
λει τις αντιρρήσεις της µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μετά τη 
λήψη των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσµίας, η Υπηρεσία επαναξιολογεί την επιχείρηση 
και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην επι−
τροπή Μ.Ε.ΕΠ. για την αναθεώρηση της εγγραφής και 
την τάξη ανά κατηγορία έργων στην οποία πρέπει να 
καταταγεί η επιχείρηση. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει 
για την αναθεώρηση της εγγραφής και την κατάταξη 
της επιχείρησης µετά από έγγραφη κλήση που κοινο−
ποιείται σε αυτήν, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη 
συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, ως προς την απόφαση, την 
έκδοση της νέας βεβαίωσης, τη γνωστοποίησή της στην 
επιχείρηση και τις συνέπειες έχουν ανάλογη εφαρµογή 
οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος Κώδικα.
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5. Μετά την αναθεώρηση της εγγραφής και την έκ−
δοση νέας βεβαίωσης καταχωρείται µε µέριµνα της 
υπηρεσίας σχετική ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσε−
λίδα στο διαδίκτυο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων (www. ggde.gr).

6. Τα ισχύοντα κατά τη δηµοσίευση της παρούσας 
πτυχία εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις συνέπειές 
τους, µέχρις ότου απαιτηθεί η για οποιονδήποτε λόγο 
αντικατάστασή τους. Μέχρι να εκδοθεί νέο πτυχίο κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας η αντικατάστα−
ση ή αποχώρηση στελέχους συνεπάγεται την έκδοση 
νέας βεβαίωσης εγγραφής. 

Άρθρο 99
Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.

1. Ο τύπος κατάταξης που εφαρµόζεται για την εγ−
γραφή, κατάταξη και την αναθεώρηση των εργοληπτι−
κών επιχειρήσεων σε µία από τις τάξεις τρίτη έως και 
έβδοµη του Μ.Ε.ΕΠ. αναλύεται ως εξής:

{ (Α Χ 70%) + (Β Χ 30%) } Χ Γ = Συνολική Βαθµολο−
γία 

όπου:
Τµήµα Α = { (α1 Χ 60%) + (α2 Χ 20%) + (α3 Χ 20%) }
όπου α1, α2, α3 τα παρακάτω κλάσµατα:

α1 = Κύκλος Εργασιών Χρήσεων των τριών τελευταίων ετών
 Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη 
 στην περίπτωση δ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
 
  Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β.

α2 =
  της παρ. 2 του παρόντος άρθρου

  Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην 
  περίπτωση δ.της παρ.2 του παρόντος άρθρου
 
 Πάγια, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ. 

α3 =
 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου

 Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση
 δ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου

Τµήµα Β = {(β1 Χ 40%) + (β2 Χ 30%) + (β3 Χ 30%)} 
όπου β1, β2, β3 τα παρακάτω κλάσµατα:

  Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β. 

β1 =
  της παρ. 2 του παρόντος άρθρου

  Σύνολο Ενεργητικού

 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού –  Συµµετοχές και 

β2 =
 άλλες απαιτήσεις

 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
   

β3 =
   Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Απαιτήσεις

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Τµήµα Γ = Συντελεστής Κατάταξης, για τις εργοληπτι−
κές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. που κατατάσσονται αυτοτελώς 
και για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώ−
νευση εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ..

2. Ανάλυση Τµήµατος Α
α) Ως αριθµητής του κλάσµατος α1 λαµβάνεται ο κύ−

κλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης εγγε−

γραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ο οποίος πραγµατοποιήθηκε 
από την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία. Ο 
ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:

i. Για δηµόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερι−
κό λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που προκύπτει από 
πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του φορέα κα−
τασκευής, αν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιµολόγια για 
τις εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις δηλώ−
σεις φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης. Για τον 
έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων 
η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωµένα 
αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων 
ή των φορέων κατασκευής, των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος, καθώς και κατάσταση των τιµολογίων 
εσόδων που έχει εκδώσει και αφορά τα πιστοποιητικά 
των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως 
επίσης και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που 
ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

ii. Για δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν 
στο εξωτερικό, λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που 
προκύπτει από επικυρωµένο πιστοποιητικό του κυρίου 
του έργου ή του φορέα κατασκευής και τα αντίστοιχα 
τιµολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω 
τιµολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης, αν δεν έχουν 
φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φο−
ρολογίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν 
φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να προσκοµίζεται 
και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την 
επιχείρηση στις αρµόδιες φορολογικές αρχές της χώ−
ρας που εκτελέστηκε το έργο, επικυρωµένη για τη γνη−
σιότητά της από τις αρχές αυτές. Σε περίπτωση που το 
πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να 
προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής 
της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να 
προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε 
το έργο ή µέρος αυτού, καθώς και το συµφωνητικό 
βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον 
ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου 
ή µέρους αυτού.

iii. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό 
λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που προκύπτει από τις 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης και 
αποδεικνύεται από τα τιµολόγια εσόδων που εκδόθηκαν 
από αυτή προς τον κύριο του έργου ή από τα οριστικά 
συµβόλαια πώλησης των ακινήτων. Για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων που αφορούν 
ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει 
επικυρωµένα αντίγραφα των συµβολαίων πώλησης, επι−
κυρωµένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων 
των έργων, κατάσταση των τιµολογίων εσόδων που έχει 
εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιµολόγια 
εσόδων και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που 
ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

iv. Τόσο για τα δηµόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα 
δεν λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύ−
πτει από συµβάσεις έργου µεταξύ εργοληπτικών επιχει−
ρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα 
τιµολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεµία από τις 
επιχειρήσεις αυτές προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά 
περιλαµβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατός 
τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριµένη, από τον κύριο του 
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έργου υπεργολαβία. Στις περιπτώσεις αυτές προσκοµί−
ζεται η σύµβαση του αναδόχου µε τον υπεργολάβο, η 
οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
κατά τη διάρκεια σύναψης της σύµβασης και τα εκδο−
θέντα τιµολόγια εσόδων. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών 
του υπεργολάβου αφαιρείται από τον κύκλο εργασιών 
του αναδόχου.

v. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης 
από τη συµµετοχή της σε κοινοπραξία (ανάδοχος κοι−
νοπραξία), στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή δηµο−
σίων ή ιδιωτικών έργων ή που συστήθηκε µεταξύ του 
αναδόχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. (κατασκευαστική κοινοπραξία 
του άρθρου 66 του παρόντος), λαµβάνεται υπόψη µόνο 
εφόσον έχουν καταθέσει επικυρωµένο αντίγραφο από 
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εγγράφου σύστασής τους, έχουν 
εκδοθεί αντίστοιχα τιµολόγια για τις εργασίες των ανω−
τέρω έργων και έχουν συµπεριληφθεί στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος της κοινοπραξίας.

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ. από τη 
συµµετοχή της στην ανωτέρω κοινοπραξία προκύπτει 
από τον επιµερισµό σε αυτήν του κύκλου εργασιών που 
της αντιστοιχεί, σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής 
της, όπως προκύπτει από το κοινοπρακτικό συµφωνη−
τικό.

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων 
στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να 
υποβάλει αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 
κοινοπραξίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει 
άλλο συµφωνητικό. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν 
στην κοινοπραξία υποχρεούνται να προσκοµίσουν 
επικυρωµένα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσµάτων 
προς τα µέλη της, κατάσταση των τιµολογίων εσόδων 
που έχουν εκδώσει και αφορούν στα πιστοποιητικά των 
κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε 
άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητείται από την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχει−
ρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., για τον προσδιορισµό του κύκλου εργα−
σιών τους από δηµόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία 
για κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. που συµµετέχει στη συγχώνευση, καθώς και 
κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητείται από 
την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση στον αριθµητή α1 του τµήµατος Α 
του τύπου κατάταξης λαµβάνεται υπόψη και ο κύκλος 
εργασιών από δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που πραγ−
µατοποιήθηκε από τα στελέχη Μ.Ε.Κ. της επιχείρησης 
που έχουν Μ.Ε.ΕΠ. και αφορά ατοµικές επιχειρήσεις ή 
προσωπικές εταιρείες για την κατασκευή δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις 
χρήσεις της τελευταίας τριετίας, αν προκύπτει από τα 
ανωτέρω προσδιοριζόµενα στοιχεία των ανωτέρω υπο−
περιπτώσεων i, ii, iii, iv, v, όπως αυτά έχουν περιληφθεί 
στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των ανωτέρω 
στελεχών.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες θα χρησιµοποιηθεί 
ο κύκλος εργασιών των στελεχών αυτών για κατάταξη 
εργοληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία και τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ. δεν επιτρέπεται αντικατάστασή τους από τη 

βασική και συµπληρωµατική στελέχωση της επιχείρη−
σης για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής της. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αντικατάστασής τους εντός της διετίας, 
η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να καλέσει την 
επιχείρηση σε έκτακτη αναθεώρηση.

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, 
υποβάλλονται επικυρωµένα τα αντίστοιχα παραστατι−
κά κάθε στελέχους της εταιρείας, όπως αναφέρονται 
ανωτέρω και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

β) Ως αριθµητής του κλάσµατος α2 λαµβάνεται το 
µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού 
της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρη−
σης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση 
των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών 
Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που δεν έχει φορο−
λογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των «ποσών 
που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». 
Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την 
οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από 
προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από 
ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβο−
λή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των Ειδικών Αφο−
ρολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και 
τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει φορολογηθεί 
και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», 
απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.

γ) Ως αριθµητής του κλάσµατος α3 λαµβάνεται το 
µέγεθος των παγίων στοιχείων, που ανήκουν στην κυ−
ριότητα της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής 
επιχείρησης ή στην κατοχή της δυνάµει συµβάσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στα οποία περιλαµβάνεται 
η αξία γηπέδων, οικοπέδων, κτηρίων, µηχανολογικού 
εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβα−
τικών αυτοκινήτων.

i. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαµ−
βάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικει−
µενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης η οποία βεβαιώνεται από συµβολαιογράφο, 
είτε η αξία των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος ιδιο−
κατασκευής), όπως αυτή αναφέρεται στην οικονοµική 
κατάσταση του προηγούµενου έτους ή στην προσωρινή 
οικονοµική κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώ−
νεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από 
την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση προσκοµίζει 
ειδική κατάσταση µε βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην 
οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια 
και υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών.

ii. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού 
εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης, λαµβάνεται η 
αναπόσβεστη αξία τους προσαυξηµένη κατά τριάντα 
τοις εκατό (30%) µετά και την πραγµατοποίηση των 
αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµο−
θεσία. Η συνολικά προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω 
κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και 
των µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκι−
νήτων, δεν µπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης 
αυτού.

Εναλλακτικά και κατ’ επιλογή της επιχείρησης που 
υποβάλλει την αίτηση, λαµβάνεται υπόψη η αξία του 
ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλι−
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σµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών 
αυτοκινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η 
συνολικά προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω κύριου 
και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µε−
ταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, 
δεν µπορεί να υπερβεί το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την 
εκτίµηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση 
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

Η αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξο−
πλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των επι−
βατικών αυτοκινήτων, προκύπτει από την οικονοµική 
κατάσταση του προηγούµενου έτους της επιχείρησης ή 
από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται 
από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την 
υποβολή της αίτησης.

Για τον υπολογισµό της αναπόσβεστης αξίας του εξο−
πλισµού και των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης, 
περιλαµβανοµένης της προσαύξησης αυτής κατά τριά−
ντα τοις εκατό (30%), συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση 
ορκωτού ελεγκτή.

Σε περίπτωση υπολογισµού της αξίας του εξοπλισµού 
και των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης µε χρήση 
ορκωτών εκτιµητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού 
εκτιµητή εγγεγραµµένου στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµη−
τών.

iii. Στον αριθµητή του κλάσµατος α3 συνυπολογίζεται 
και η αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού 
εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες 
στις οποίες συµµετέχει η εργοληπτική επιχείρηση που 
κρίνεται, κατά τα ποσοστά συµµετοχής της σε αυτές, 
όπως προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα συµφωνητικά 
σύστασης αυτών, αν δεν έχουν εισφερθεί από τα µέλη 
τους προς αυτές.

Ως αξία των παγίων αυτών λαµβάνεται η αναπόσβε−
στη αξία τους προσαυξηµένη κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%) µετά την πραγµατοποίηση των αποσβέσεων που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Η συνολικά 
προσδιοριζόµενη αξία του κύριου και βοηθητικού µη−
χανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, 
εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν µπορεί να υπερ−
βεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού και αποδεικνύεται 
από τα τηρούµενα µητρώα παγίων της κοινοπραξίας.

Εναλλακτικά και κατ’ επιλογή της επιχείρησης που 
υποβάλλει την αίτηση, λαµβάνεται υπόψη η αξία του 
κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και 
των µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτο−
κινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η συ−
νολικά προσδιοριζόµενη αξία του κύριου και βοηθητι−
κού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών 
µέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν µπορεί 
να υπερβεί το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της 
αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίµηση που 
θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Σε περίπτωση υπολογισµού της 
αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων της 
επιχείρησης µε χρήση ορκωτών εκτιµητών συνυποβάλ−
λεται έκθεση ορκωτού εκτιµητή εγγεγραµµένου στο 
Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών.

iv. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάµει συµβάσε−
ων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, λαµβάνεται εκείνη που 
προκύπτει από τις σχετικές συµβάσεις µεταξύ της επι−

χείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία µετέχει και της 
εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και προστίθεται 
στον αριθµητή α3.

δ) Τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται ως παρονοµαστές 
στα κλάσµατα α1, α2, α3 του Τµήµατος Α του Τύπου 
Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση 
ορίζονται ως εξής:

i. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται 
σε δύο εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) 
ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) ευρώ,

ii. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται 
σε πέντε εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) 
ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες 
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ,

iii. για την πέµπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 
δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ, τα ίδια κε−
φάλαια σε τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 
(4.500.000) ευρώ και τα πάγια σε εννιακόσιες χιλιάδες 
(900.000) ευρώ,

iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 
τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) ευρώ, τα ίδια κεφά−
λαια σε εννέα εκατοµµύρια (9.000.000) ευρώ και τα πά−
για σε ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) 
ευρώ,

v. για την έβδοµη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 
εκατόν ογδόντα εκατοµµύρια (180.000.000) ευρώ, τα ίδια 
κεφάλαια σε ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000) ευρώ 
και τα πάγια σε δεκαοκτώ εκατοµµύρια (18.000.000) 
ευρώ.

3. Ανάλυση Τµήµατος Β
α) Ως αριθµητής του κλάσµατος β1 λαµβάνεται το 

µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού 
της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρη−
σης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση 
των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών 
Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που δεν έχει φορο−
λογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των «ποσών 
που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». 
Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την 
οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από 
προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από 
ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβο−
λή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των Ειδικών Αφο−
ρολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και 
τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει φορολογηθεί 
και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», 
απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.

Ως παρονοµαστής του κλάσµατος β1 λαµβάνεται το 
µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού 
της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχεί−
ρησης, ως «Σύνολο Ενεργητικού» και προκύπτει από 
την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή 
από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται 
από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την 
υποβολή της αίτησης.

β) Ως αριθµητής του κλάσµατος β2 λαµβάνεται το 
άθροισµα των µεγεθών που αναφέρονται στο σκέλος 
του Ενεργητικού της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργο−
ληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Παγίου Ενεργητικού», 
µετά την αφαίρεση των «Συµµετοχών και άλλων Μα−
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κροπρόθεσµων Απαιτήσεων», όπως αυτές επίσης ανα−
φέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης. 
Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την 
οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από 
προσωρινή κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό 
ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της 
αίτησης.

Ως παρονοµαστής του κλάσµατος β2 λαµβάνεται το 
Σύνολο του Παγίου Ενεργητικού, όπως αυτό ορίζεται 
στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως «Σύ−
νολο Πάγιου Ενεργητικού», στην οικονοµική κατάσταση 
του προηγούµενου έτους ή από προσωρινή οικονοµική 
κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και 
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

γ) Ως αριθµητής του κλάσµατος β3 λαµβάνεται το 
µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού 
της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρη−
σης, ως «Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού», µετά 
την αφαίρεση των «Απαιτήσεων», όπως αυτές εγγρά−
φονται στο σκέλος του Ενεργητικού, εξαιρουµένων των 
τιµολογηµένων απαιτήσεων για δηµόσια και ιδιωτικά 
έργα. Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από 
την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή 
από προσωρινή κατάσταση που βεβαιώνεται από ορ−
κωτό ελε− γκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή 
της αίτησης της επιχείρησης. Για το διαχωρισµό των 
τιµολογηµένων απαιτήσεων για δηµόσια και ιδιωτικά 
έργα απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην 
οποία επισυνάπτονται αντίγραφα των τιµολογίων που 
έχουν εκδοθεί.

Ως παρονοµαστής του κλάσµατος β3 λαµβάνεται το 
µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού 
της επιχείρησης ως «Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενερ−
γητικού» και προκύπτει από την οικονοµική κατάσταση 
του προηγούµενου έτους ή από προσωρινή οικονοµική 
κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και 
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

Με απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορί−
ζονται ο τρόπος και η έκταση υπολογισµού της αξίας 
των παγίων που καλύπτονται από συµβάσεις χρηµα−
τοδοτικής µίσθωσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
ο τρόπος και η διαδικασία εκτίµησης των ακινήτων, 
των οποίων η αξία δεν προσδιορίζεται αντικειµενικά 
και κάθε σχετικό θέµα.

4. Ανάλυση Τµήµατος Γ
Ο Συντελεστής Κατάταξης καθορίζεται ως εξής:
  i. για εταιρεία έβδοµης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:     300
 ii. για εταιρεία έκτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:         180
iii. για εταιρεία πέµπτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:      140
iv. για εταιρεία τέταρτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:      90
 v. για εταιρεία τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:         70.
5. Το αποτέλεσµα που προκύπτει από την εφαρµογή 

του τύπου κατάταξης αποτελεί τη συνολική βαθµολογία 
της εργοληπτικής επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ.. 

Η ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία για την κατά−
ταξη των εταιρειών στην αντίστοιχη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. 
είναι η εξής:

 i. για την έβδοµη τάξη      500  βαθµοί
ii. για την έκτη τάξη         250  βαθµοί
iii. για την πέµπτη τάξη     170  βαθµοί
iv. για την τέταρτη τάξη  120  βαθµοί
v. για την τρίτη τάξη          75  βαθµοί.

6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρό−
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται τα όρια του Συντελεστή 
Κατάταξης Γ, τα µεγέθη του τµήµατος Α του Τύπου 
Κατάταξης που χρησιµοποιούνται σαν παρονοµαστές 
των κλασµάτων α1, α2, α3 και η συνολική βαθµολογία 
ανά τάξη Μ.Ε.ΕΠ.. 

7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχει−
ρήσεων, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο 
Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεµίας από αυτές λαµβά−
νεται ανάλογα µε το συνολικό αριθµό ως εξής:

α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισµα των Συντελεστών 
Κατάταξης Γ της καθεµίας.

β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται 
το ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή Κατάτα−
ξης Γ αυτής.

γ) Για κάθε επόµενη, µέχρι και την έβδοµη, στο ανω−
τέρω άθροισµα προστίθεται το εβδοµήντα τοις εκατό 
(70%) της τέταρτης, το εξήντα τοις εκατό (60%) της 
πέµπτης, το σαράντα τοις εκατό (40%) της έκτης και το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της έβδοµης των αντίστοιχων 
Συντελεστών Κατάταξης Γ που διαθέτουν.

δ) Για τις πέραν της έβδοµης δεν προστίθεται περαι−
τέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ.

Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του 
Συντελεστή Κατάταξης Γ καθορίζεται από την επιχεί−
ρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.

8. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επι−
χειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η ενοποιηµένη οικο−
νοµική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε από 
τη συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονοµικές 
καταστάσεις του προηγούµενου έτους ή προσωρινές 
οικονοµικές καταστάσεις που βεβαιώνονται από ορκω−
τό ελεγκτή και δηµοσιεύονται πριν από την υποβολή 
της αίτησης, κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται. Υπο−
βάλλονται επίσης και τα αντίστοιχα παραστατικά που 
απαιτούνται για τον προσδιορισµό του κύκλου εργασι−
ών των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών. Από 
τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το 
άθροισµα των Τµηµάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης, 
περιλαµβανοµένων των σταθµίσεών τους (Α Χ 70% + 
Β Χ 30%) και εξάγεται ο Συντελεστής Κατάταξης Γ 
καθεµιάς.

Άρθρο 100
Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.

1. Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέ−
ον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για 
µικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργο−
ληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε µία ή περισσότερες 
από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οι−
κοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενι−
κών και βιοµηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση 
κατατάσσεται σε µία µόνο τάξη για κάθε κατηγορία. 
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µπορεί 
να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το 
περιεχόµενό τους µε σκοπό τη µεγαλύτερη εξειδίκευ−
ση των κατηγοριών και να ρυθµίζονται τα µεταβατικά 
ζητήµατα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.

2. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδο−
µη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε 
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όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η κατάταξη εργο−
ληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέµπτη τάξη 
του Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις 
βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά την επανάκρισή της 
πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξής της τουλάχιστον 
σε τέσσερις (4) από τις κατηγορίες αυτές.

3. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσ−
σονται εργοληπτικές επιχειρήσεις µε µόνο κριτήριο τη 
στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραµµένους στο 
Μ.Ε.Κ., χωρίς την εφαρµογή του τύπου κατάταξης, ως 
εξής:

α) Στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαµ−
βάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθµίδας.

β) Στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαµ−
βάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 
Α΄ βαθµίδας.

4. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργολη−
πτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατά−
ταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχι−
στον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθµίδας και έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 
βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄βαθµίδας.

β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ−
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εβδοµήντα τριών χιλιά−
δων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) ευρώ. 

5. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται ερ−
γοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρµογή του τύπου 
κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέ−
σεις:

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλά−
χιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας ή έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 
Β΄ βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.

β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ−
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατόν σαράντα χιλιάδων 
οκτακοσίων εξήντα έξι (140.866) ευρώ.

γ) ∆ιαθέτει πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές 
αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας τριάντα 
πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (35.217) ευρώ. Τα 
πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, 
µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, εκτός 
από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα 
ακίνητα λαµβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε 
η αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης, πιστοποιούµενη από συµβολαιογράφο, είτε 
η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά 
συµβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, 
όπως είναι εγγεγραµµένο στα βιβλία της επιχείρησης. 
Για τον εξοπλισµό και τα µεταφορικά µέσα, η αξία τους 
προσδιορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 
του παρόντος. 

6. Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργο−
ληπτική επιχείρηση µε µορφή ανώνυµης εταιρείας, µε 
εφαρµογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής 
ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχι−
στον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Εναλλακτικά 
µπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας.

β) ∆ιαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περί−
πτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρό−
ντος, τουλάχιστον ίσα µε το πενήντα τοις εκατό (50%) 
των ιδίων κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται 
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 
του παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περί−
πτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρό−
ντος, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται 
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 
του παρόντος. 

δ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως αυτοί 
ορίζονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του 
παρόντος άρθρου. 

Για τις εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραµµένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι εγγεγραµµένες σε τάξη κατώτερη της 
τρίτης, ο Συντελεστής Γ΄ του Τύπου Κατάταξης ορίζεται 
σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή 
Γ΄, όπως αυτός καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις 
για τις επιχειρήσεις τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ..

7. Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και 
σε πρόσθετες κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, 
απαιτείται να διαθέτει για καθεµία από αυτές συµπλη−
ρωµατική στελέχωση. Τα στελέχη για καθεµία από τις 
πρόσθετες κατηγορίες έργων µπορεί να είναι τα ίδια 
πρόσωπα της βασικής στελέχωσης, εγγεγραµµένα σε 
αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα 
πρόσωπα. Για τη συµπληρωµατική στελέχωση κάθε πρό−
σθετης κατηγορίας έργων, απαιτείται τουλάχιστον: 

α) Στην Α1 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθµί−
δας.

β) Στην Α2 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας 
ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθµίδας.

γ) Στην πρώτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµί−
δας ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθµίδας.

δ) Στη δεύτερη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ−
µίδας ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας.

ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας 
ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας.

8. Στην τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ−
γεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή επιχειρήσεις που προέρ−
χονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ., µε την εφαρµογή του τύπου 
κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋπο−
θέσεις:

α) Περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική 
τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελά−
χιστο αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Κ., ως 
εξής: 

i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων 
απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ−
µίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι και 
την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Για 
κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική 
στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.

ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων 
απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τε−
χνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι 
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την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Για 
κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική 
στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων 
απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον έξι (6) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι 
και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. 
Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµα−
τική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας 
ανά κατηγορία.

iv. Στην έβδοµη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλά−
χιστον δεκαοκτώ (18) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και 
δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Από τη 
στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα (12) 
τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι σε 
τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία ηλε−
κτροµηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. 
∆΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία 
βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων.

Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέµπτη και έκτη 
µπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συµπλη−
ρωµατική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας, µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και 
ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας µε δύο (2) τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για την έβδοµη τάξη µπορούν να 
αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συµπλη−
ρωµατική της στελέχωση, µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί 
Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ−
µίδας και µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας 
µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας.

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη 
κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, µπο−
ρεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης 
εγγεγραµµένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του 
Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.

β) ∆ιαθέτουν αθροιστικά εµπειρία την τελευταία 
τριετία για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών της τάξης στην 
οποία ζητείται η κατάταξη, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 
παρόντος και πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη 
κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την 
έβδοµη τάξη. 

γ) ∆ιαθέτουν Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 
παρόντος, τουλάχιστον ίσα µε το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζη−
τείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.

δ) ∆ιαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 
παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις 
εκατό (50%) των παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται 
η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.

Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις 
εκατό (30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα 
και κτήρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) µηχανο−
λογικός εξοπλισµός και κάθε είδους µεταφορικά µέσα, 
εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. 

ε) Ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επι−
χείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη 
του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιµό−
τητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικο−
νοµικών µεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονοµική 
κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση 
έτους για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολο−
γισµός ή την προσωρινή οικονοµική κατάσταση αυτής, 
που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται 
πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής: 

i. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό ανα−
γράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το «Σύνολο 
Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται 
το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των µακροπρό−
θεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση 
τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν 
τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές προσδιορίζονται από 
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και 

ii. «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό ανα−
γράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις «Βρα−
χυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγρά−
φονται στο σκέλος του Παθητικού. 

Οι δείκτες βιωσιµότητας, για επιχειρήσεις που κατα−
τάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδο−
µη πρέπει να είναι µεγαλύτεροι της µονάδας, δηλαδή 
Ι.Κ./Σ.Υ.>1 και Κ.Ε./Β.Υ.>1. 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επι−
χειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι δείκτες βιωσιµότητας του νέου 
φορέα εξάγονται από τα οικονοµικά µεγέθη της ενοποι−
ηµένης οικονοµικής κατάστασης που καταρτίζεται και 
δηµοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από την υποβολή 
της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

9. Οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 
99 του παρόντος Κώδικα, λαµβάνονται υπόψη µόνο κατά 
την τακτική και την, µε πρωτοβουλία της επιχείρησης, 
έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και 
δεν θεωρούνται δυσµενές στοιχείο κατά την έννοια της 
παραγράφου 12 του άρθρου 92 του παρόντος, για τη 
διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

10. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώ−
τη και δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν απαιτείται νοµική 
µορφή εταιρικού σχήµατος. Για κατάταξη στις τάξεις 
τρίτη έως και έβδοµη του Μ.Ε.ΕΠ. απαιτείται νοµική 
µορφή ανώνυµης εταιρείας.

Άρθρο 101
Αυτοδίκαιη διαγραφή

1. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις διαγρά−
φονται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις:

α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κα−
τάσταση δικαστικής αντίληψης του φυσικού προσώπου 
που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατοµική 
επιχείρηση.

β) ∆ιάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του 
νοµικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση.

γ) Υποβολής στην Υπηρεσία αίτησης της επιχείρησης 
περί διαγραφής της συνοδευόµενης από τη βεβαίωση 
εγγραφής.

δ) Μη υποβολής, µέσα στις προθεσµίες του άρθρου 
97 του παρόντος, αίτησης τακτικής αναθεώρησης µέσα 
σε εξήντα (60) ηµέρες από τη συµπλήρωση τριετίας ή 
εξαετίας σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 92 
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του παρόντος ή των στοιχείων που απαιτούνται, κατά 
την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του παρόντος, για την 
έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης.

2. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, µέσα σε ένα (1) µήνα από: 
α) το χρόνο περιέλευσης στην υπηρεσία των στοιχείων 
των περιπτώσεων α΄ − γ΄ της παραγράφου 1, β) την 
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 2 
του άρθρου 97 του παρόντος για την υποβολή αίτησης 
τακτικής αναθεώρησης, γ) την άπρακτη πάροδο της 
20ήµερης προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 
98 του παρόντος και εφόσον δεν προσκοµισθούν στοι−
χεία για την αναθεώρηση εγγραφής της επιχείρησης. 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 98 του παρόντος 
εφαρµόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις του παρό−
ντος άρθρου.

Άρθρο 102
Όρια προϋπολογισµού έργων κατά τάξη 

επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.

1. Τα όρια προϋπολογισµού ανά κατηγορία έργων, στα 
οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι εγγεγραµµένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε την 
τάξη εγγραφής τους, είναι τα ακόλουθα:

α) για την Α1 τάξη ανώτατο όριο ενενήντα χιλιάδες 
(90.000) ευρώ,

β) για την Α2 τάξη ανώτατο όριο τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ,

γ) για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πε−
νήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ,

δ) για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατοµµύριο 
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και κατώτατο 
εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ευρώ,

ε) για την τρίτη τάξη ανώτατο όριο τρία εκατοµµύρια 
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ και κα−
τώτατο πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

στ) για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο επτά εκατοµ−
µύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ και κατώ−
τατο ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) 
ευρώ,

ζ) για την πέµπτη τάξη ανώτατο όριο είκοσι δύο εκα−
τοµµύρια (22.000.000) ευρώ και κατώτατο τρία εκατοµ−
µύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ,

η) για την έκτη τάξη ανώτατο όριο σαράντα τέσσερα 
εκατοµµύρια (44.000.000) ευρώ και κατώτατο δέκα εκα−
τοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) ευρώ,

θ) για την έβδοµη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, 
ενώ το κατώτατο όριο είναι τριάντα πέντε εκατοµµύρια 
(35.000.000) ευρώ.

2. Τα κατώτατα όρια προϋπολογισµού έργων που επι−
τρέπεται να αναλάβουν επιχειρήσεις εγγεγραµµένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα που εκτελούνται στο νοµό που 
βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε ένα 
δεύτερο νοµό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, 
ορίζονται για τις τάξεις που ισχύουν κατώτατα όρια, 
εκτός από την έβδοµη τάξη, στο πενήντα τοις εκατό 
(50%) του κατώτατου ορίου προϋπολογισµού της τάξης 
τους. Η δήλωση αυτή γίνεται µέχρι την υποβολή της 
αίτησης επανάκρισης και ισχύει µέχρι την πρώτη, µετά 
την επανάκριση, αναθεώρηση της εγγραφής, χωρίς τη 
δυνατότητα ενδιάµεσης αλλαγής.

3. Τα όρια του άρθρου αυτού µπορεί να επανακαθο−
ρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, λαµβανοµένου υπό−
ψη του δείκτη αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων 
έργων, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες δι−
ατάξεις.

Άρθρο 103
Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. εξειδικευµένων επιχειρήσεων

1. Στο Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να εγγραφούν και εξειδικευ−
µένες επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα έργα ή εργασίες: 
α) γεωτρήσεων, β) πρασίνου, γ) ειδικών µονώσεων, 
δ) ανελκυστήρων, ε) ηλεκτρονικού εξοπλισµού, στ) πλω−
τών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, ζ) αποκαλύ−
ψεων µεταλλείων και η) καθαρισµού και επεξεργασίας 
νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

2. Οι εξειδικευµένες επιχειρήσεις που εγγράφονται 
στο Μ.Ε.ΕΠ. σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 
κατατάσσονται σε µία από τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι 
και την τέταρτη. Στην τρίτη και τέταρτη τάξη κατατάσ−
σονται εργοληπτικές επιχειρήσεις µε τη νοµική µορφή 
ανωνύµου εταιρείας.

Για την κατάταξη των εξειδικευµένων εργοληπτι−
κών επιχειρήσεων για έργα πρασίνου στην τρίτη τάξη, 
απαιτείται στη στελέχωσή τους να περιλαµβάνονται 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρα−
σίνου και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας πρασίνου 
µε ειδικότητα Γεωπόνου ή ∆ασολόγου, κάτοχοι άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού. Για την κατάταξή 
τους στην τέταρτη τάξη απαιτείται στελέχωση τουλά−
χιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρασίνου 
και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας πρασίνου µε 
ειδικότητα Γεωπόνου ή ∆ασολόγου, κάτοχοι άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού. Για την κατάτα−
ξη στην τρίτη και τέταρτη τάξη ανωνύµων τεχνικών 
εταιρειών, στην κατηγορία των έργων πρασίνου, των 
οποίων η βασική στελέχωση γίνεται µε τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 
των κύριων κατηγοριών έργων, απαιτείται η κατ’ ελάχι−
στο στελέχωσή τους µε έναν (1) και δύο (2) αντιστοίχως 
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρασίνου. Σε όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τις αντικα−
ταστάσεις των τεχνικών Μ.Ε.Κ. των κύριων κατηγοριών, 
µπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας πρασίνου µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ−
µίδας πρασίνου.

3. Στην περίπτωση ανωνύµων τεχνικών εταιρειών, 
των οποίων η βασική στελέχωση γίνεται µε τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ. των κύριων κατηγοριών έργων και εγγράφονται 
και στην εξειδικευµένη κατηγορία πρασίνου, θα πρέπει 
οι τεχνικοί Μ.Ε.Κ. πρασίνου Γεωπόνων ή ∆ασολόγων να 
καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) του συνολικού αριθµού τεχνικών Μ.Ε.Κ. πρασίνου 
που απαιτείται για τη στελέχωση της επιχείρησης.

4. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση γίνεται µε 
βάση τα κριτήρια των άρθρων 96, 99 και του παρόντος 
και ιδιαίτερα τα έργα που έχει εκτελέσει η επιχείρηση 
και τη στελέχωσή της. 

Άρθρο 104
Όρια προϋπολογισµού έργων 

των εξειδικευµένων επιχειρήσεων

1. Τα όρια του προϋπολογισµού έργων που µπορούν 
να αναλάβουν οι εξειδικευµένες επιχειρήσεις προσδι−

bkuser
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ορίζονται µε βάση τα όρια που ισχύουν κάθε φορά για 
τις βασικές κατηγορίες έργων ανάλογα µε την τάξη 
κατάταξης.

2. Για τις εξειδικευµένες επιχειρήσεις για εργασίες 
πρασίνου, σε περίπτωση κοινοπραξίας δύο εργοληπτι−
κών επιχειρήσεων τέταρτης τάξης, επιτρέπεται να ανα−
λάβουν εργασίες πρασίνου µέχρι του ποσού των οκτώ 
εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (8.800.000) ευρώ.

Αν κοινοπρακτούν περισσότερες από δύο εργολη−
πτικές επιχειρήσεις τέταρτης τάξης επιτρέπεται να 
αναλάβουν εργασίες πρασίνου µέχρι του ποσού των 
δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων επτακοσίων χιλιάδων 
(14.700.000) ευρώ.

3. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί 
να ορίζονται τα θέµατα εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχει−
ρήσεων για εξειδικευµένες εργασίες και υποκατηγορίες 
ορισµένων έργων, η κατάταξη αυτών στις τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα όρια του προϋπολογισµού έργων 
που αυτές µπορούν να αναλαµβάνουν.

Άρθρο 105
 Εγγραφή στα Νοµαρχιακά Μητρώα −

Υποχρεώσεις υπηρεσιών

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής 
µορφής που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. µπο−
ρούν να αναλαµβάνουν, είτε ως µεµονωµένες επιχειρή−
σεις είτε και σε κοινοπραξία µεταξύ τους την κατασκευή 
µικρών δηµοσίων έργων, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κώδικα, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά 
µητρώα, που τηρούνται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρε−
σιών εκάστης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (∆ΤΥΝΑ). ∆εν 
επιτρέπεται η κοινοπραξία επιχειρήσεων εγγεγραµµέ−
νων στα νοµαρχιακά µητρώα µε επιχείρηση εγγεγραµ−
µένη στο Μ.Ε.ΕΠ.. Κάθε επιχείρηση µπορεί να γραφεί 
στα µητρώα µιας µόνο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Ειδικότερα η εγγραφή σε οποιαδήποτε από τα µητρώα 
που τηρούνται στις Ν.Α. του Νοµού Αττικής θεωρείται 
ως εγγραφή για ολόκληρο το νοµό. 

2. Για την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στα 
νοµαρχιακά µητρώα απαιτείται: α) η στελέχωσή της από 
πρόσωπα που δικαιούνται εγγραφής σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, β) η απόδειξη εµπειρίας του στελέ−
χους στην κατασκευή αντίστοιχων κατηγοριών έργων ή 
ειδικότερων εργασιών. Στα νοµαρχιακά µητρώα απαγο−
ρεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου.

3. Η εγγραφή στα νοµαρχιακά µητρώα ισχύει για µια 
τριετία. Μετά τη λήξη της η εγγραφή αναθεωρείται, µε 
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 97 του παρόντος. Η 
εγγεγραµµένη επιχείρηση δικαιούται να λαµβάνει µέρος 
σε διαγωνισµούς και να εκτελεί έργα στο νοµό της 
εγγραφής και σε ένα γειτονικό, που δηλώνεται από την 
ίδια κατά την εγγραφή ή την ανανέωση. Ως γειτονικοί 
νοµοί για την εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρούνται 
και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθα−
λάσσιοι νοµοί.

4. Για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στα 
νοµαρχιακά µητρώα υποβάλλεται αίτηση της ενδιαφε−
ρόµενης επιχείρησης και αποφασίζει το Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο ∆ηµόσιων Έργων της Ν.Α., ύστερα από σχε−
τική εισήγηση της αρµόδιας για την τήρηση των µητρώ−
ων υπηρεσίας. Η αίτηση συνοδεύεται µε πιστοποιητικά 
εκτέλεσης έργων και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν 

την εµπειρία της επιχείρησης και την ύπαρξη των λοι−
πών προϋποθέσεων εγγραφής. Ειδικά για την αναθεώ−
ρηση εγγραφής τα αποδεικτικά εµπειρίας αφορούν την 
τελευταία τριετία. 

5. Η βεβαίωση εγγραφής περιλαµβάνει: α) τα στοιχεία 
της επιχείρησης και του προσώπου που τη στελεχώ−
νει, β) το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης, γ) τους νοµούς 
στους οποίους µπορεί να δραστηριοποιείται και δ) τις 
κατηγορίες των έργων ή εργασιών που µπορεί να ανα−
λαµβάνει.

6. Οι εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα ατο−
µικές επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια σε περί−
πτωση θανάτου, συνταξιοδότησης του αυτοπροσώπως 
ασκούντος την επιχείρηση ή µη υποβολής εµπρόθεσµης 
αίτησης για αναθεώρηση της εγγραφής. 

7. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που εκτελεί έργο 
µε ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραµµένη σε νοµαρχιακό 
µητρώο υποχρεούται στο τέλος του έργου να διαβιβάσει 
στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει εκδώσει 
τη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης, βεβαίωση για 
την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Ιδίως υποχρεούται να αναφέρει: α) έκπτωση του ανα−
δόχου, β) χορήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση, 
γ) κακοτεχνία για την οποία τηρήθηκε η διαδικασία 
αποκατάστασης του άρθρου 60 του παρόντος ή έγινε 
σχετική σηµείωση σε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παρα−
λαβής. Η υπηρεσία που τηρεί το νοµαρχιακό µητρώο 
υποχρεούται να ζητά πληροφορίες από τους φορείς 
που εκτέλεσαν έργο µε ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραµ−
µένη στο µητρώο, εφόσον οι φορείς δεν αποστείλουν 
οίκοθεν τα στοιχεία αυτά. Παραλείψεις των αρµοδίων 
υπαλλήλων για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις αυτές 
αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα. 

8. Τα στοιχεία της παραγράφου 7 καταχωρούνται στο 
νοµαρχιακό µητρώο και λαµβάνονται υπόψη κατά την 
κρίση επί της αιτήσεως ανανέωσης της εγγραφής. 

Άρθρο 106
Συµµετοχή στις δηµοπρασίες – Όρια προϋπολογισµού

1. Για τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, 
οι εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα επιχειρή−
σεις προσκοµίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής 
σε αυτά και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης 
στην οποία ενδεχοµένως ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις 
εισφορές τους σε αυτήν. ∆εν επιτρέπεται η κοινοπραξία 
µεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στα Νοµαρχιακά 
Μητρώα και στο Μ.Ε.ΕΠ..

2. Οι εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα επιχει−
ρήσεις µπορούν να αναλαµβάνουν έργα κατηγοριών του 
Μ.Ε.ΕΠ. µε προϋπολογισµό µέχρι του ποσού των είκο−
σι µίας χιλιάδων (21.000) ευρώ που αντιστοιχούν στην 
ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων 
των µέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν µε το 
ν. 576/ 1977, και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική 
εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυτό 
αυξάνεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ, σα−
ράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και πενήντα έξι 
χιλιάδες (56.000) ευρώ µετά τη συµπλήρωση εξαετίας, 
εννεαετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη του πτυχίου 
αντιστοίχως. 

3. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχε−
τικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κα−
τασκευαστική εµπειρία, από τη λήψη της άδειας, µπο−
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ρούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που 
αντιστοιχούν στις άδειες και µε προϋπολογισµό µέχρι 
δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. Το όριο αυτό αυξά−
νεται µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ ή πενήντα 
τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν 
εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εµπει−
ρία, αντιστοίχως, από τη λήψη της άδειας. 

4. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εµπειροτέ−
χνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστι−
κή εµπειρία, µπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών 
του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στην εµπειρία τους µε 
προϋπολογισµό µέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. 
Το όριο αυτό αυξάνεται µέχρι του ποσού των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) 
ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν 
έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετρα−
ετή κατασκευαστική εµπειρία αντιστοίχως. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
αναλόγως και για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπο−
µηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ µετά τριετία 
από τη λήψη του πτυχίου. Οι επιχειρήσεις αυτές µπο−
ρούν να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού µέχρι του 
ποσού των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ευρώ. 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί 
να ορίζονται τα θέµατα τήρησης από τις νοµαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών 
αδειών και των εµπειροτεχνών, τα όρια του προϋπο−
λογισµού δηµοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαµ−
βάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης 
των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξής τους στα 
ανωτέρω νοµαρχιακά µητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις 
µικρών έργων, την κατασκευή των οποίων µπορούν να 
αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.)

Άρθρο 107
Τήρηση του Μ.Ε.Κ.

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(Μ.Ε.Κ.) γίνεται µε αίτηση των ενδιαφερόµενων τεχνικών 
διπλωµατούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται µε την 
παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιο (µελέτη, κα−
τασκευή, επίβλεψη). 

Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε µία από τις 
βαθµίδες εµπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 5 και 
για καθεµιά από τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορί−
ζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του παρόντος 
και στις εξειδικευµένες εργασίες, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 103 του παρόντος.

2. Η τήρησή του Μ.Ε.Κ. γίνεται από την αρµόδια υπη−
ρεσία της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

3. Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και 
βαθµίδες, η επέκταση σε άλλες κατηγορίες και η εξέ−
λιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα γίνεται από την Επιτροπή 
Μ.Ε.Κ..

Κατά τα λοιπά για την τήρηση του Μ.Ε.Κ. εφαρµόζο−
νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος 
Κώδικα. 

4. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. γίνεται ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερόµενου, που ζητεί επίσης την κατάταξή του 
σε συγκεκριµένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη 
σε κάθε κατηγορία βαθµίδα. Για την εγγραφή ο ενδια−
φερόµενος υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα για τις επαγγελµατι−
κές ή επιστηµονικές απασχολήσεις του, πιστοποιητικό 
∆ήµου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο σηµείωµα βάσει των 
στοιχείων της ταυτότητάς του, δήλωση του ν.1599/1986 
για τις απασχολήσεις του στο κύκλωµα παραγωγής 
έργων, µε µνεία κάθε συγκεκριµένου έργου του χρόνου 
και του είδους της απασχόλησης που θα συνοδεύεται 
από σχετικές βεβαιώσεις αν δεν προκύπτουν τα σχε−
τικά στοιχεία από πιστοποιητικά του Μ.Ε.Κ. και κάθε 
άλλο πρόσφορο στοιχείο. Η εγγραφή και κατάταξη στο 
Μ.Ε.Κ. ισχύει µέχρις ότου γίνει τυχόν ανακατάταξη µε 
αίτηση του ενδιαφεροµένου ή διαγραφή σύµφωνα µε 
την παράγραφο 11. 

Για την εγγραφή και κατάταξη στο Μ.Ε.Κ. κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 
96 του παρόντος. 

5. Ο αριθµός των βαθµίδων εµπειρίας σε κάθε ειδι−
κότητα ορίζεται σε τέσσερις (4). Οι διπλωµατούχοι ή 
πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κατα−
τάσσονται στην πρώτη βαθµίδα εµπειρίας µετά τριετία 
από την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος. Μπορεί να 
γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθµίδα αν έχει 
συµπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του επαγγέλ−
µατος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εµπειρία. Οι 
πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσο−
νται πάντοτε στην πρώτη βαθµίδα µετά πενταετία από 
την άσκηση του επαγγέλµατος µε βάση την εµπειρία. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων ρυθµίζεται ο ελάχιστος χρόνος που 
απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο 
σπουδών για την εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα και 
κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εγγραφή, κατάταξη 
και εξέλιξη σε βαθµίδες του Μ.Ε.Κ..

6. Η επέκταση της εγγραφής σε άλλες κατηγορίες και 
η εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα γίνεται ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερόµενου που υποβάλλει και όλα τα 
σχετικά συµπληρωµατικά στοιχεία. Αίτηση για επέκταση 
σε άλλες κατηγορίες και για εξέλιξη από βαθµίδα σε 
βαθµίδα είναι απαράδεκτη πριν περάσει ένα (1) έτος 
από την απόρριψη σχετικού αιτήµατος.

7. Για την εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα των διπλω−
µατούχων ή πτυχιούχων ΑΕΙ απαιτείται για όλες τις κα−
τηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή 
ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόληση 
σε µελέτη. Αν η απασχόληση είναι εναλλασσόµενη, ο 
χρόνος απασχόλησης σε επίβλεψη και µελέτη ανάγεται 
σε χρόνο κατασκευής για τη συµπλήρωση των τριών (3) 
ετών κατά τη σχετική αναλογία των πιο πάνω συνολικών 
απαιτήσεων χρόνου κατά απασχόληση. Ειδικά για την 
εξέλιξη από τη Γ΄ βαθµίδα στη ∆΄ για όλες τις κατηγο−
ρίες έργων απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε 
κατασκευή που δεν µπορεί να αναπληρωθεί µε άλλου 
είδους απασχόληση. 



8. Για την εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα των πτυ−
χιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υποµηχανικών απαιτείται για 
όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε 
κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη. Για την αναγωγή 
των ετών εναλλασσόµενης απασχόλησης ισχύει το δεύ−
τερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου. Ειδικά για 
την εξέλιξη από τη Γ΄ βαθµίδα στη ∆΄ απαιτείται απα−
σχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν µπορεί 
να αναπληρωθεί µε άλλου είδους απασχόληση. 

9. Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο 
σπουδών, που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α΄ 
και Β΄ βαθµίδα του Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα 
προϋπηρεσία σε κατασκευή, επίβλεψη ή µελέτη, επιτρέ−
πεται να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει από 
την προϋπηρεσία τους για την προαγωγή µέχρι τη Γ΄ 
βαθµίδα, µετά από παραµονή δύο (2) ετών στην Α΄ και 
δύο (2) ετών στη Β΄ βαθµίδα. Η εκτίµηση της προϋπη−
ρεσίας γίνεται µε αναγωγή του χρόνου απασχόλησης 
σύµφωνα µε τις αναλογίες των παραγράφων 7 και 8. 

10. Κατά τα λοιπά για την επέκταση και εξέλιξη εφαρ−
µόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 96 του πα−
ρόντος. 

11. Οι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτο−
δίκαια σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης από 
το ΤΣΜΕ∆Ε. 

12. Για την αυτοδίκαιη διαγραφή εκδίδει κατ’  έτος 
σχετική διαπιστωτική πράξη η επιτροπή Μ.Ε.Κ.. 

13. Με τις ενδείξεις του Μ.Ε.Κ. παρακολουθείται η εξέ−
λιξη της εµπειρίας των εγγεγραµµένων, ώστε να µπορεί 
να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες 
έργων και βαθµίδες.

14. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται 
σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την υπη−
ρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της επόµενης 
παραγράφου.

15. Για κάθε δηµόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει 
υποχρεωτικά πιστοποιητικό Μ.Ε.Κ.. Το πιστοποιητικό 
συντάσσεται οπωσδήποτε µε την παραλαβή του έργου 
και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε έκτακτες πε−
ριπτώσεις, όπως ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Τα 
πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. περιλαµβάνουν κάθε πληροφορία 
που σχετίζεται µε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μ.Ε.Κ. 
ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να εγγραφούν σε 
αυτό και που ασχολήθηκαν µε το έργο από της πλευράς 
του αναδόχου ή των σχετιζόµενων µε αυτόν επιχει−
ρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις. 
Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζονται απευθείας στην 
αρµόδια για την τήρηση του Μ.Ε.Κ. υπηρεσία.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ορίζονται τα στοιχεία που 
πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, 
ποιοι τα εκδίδουν και τα επιβεβαιώνουν, τα χρονικά 
διαστήµατα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα θέµατα 
που σχετίζονται µε τη λήψη από την υπηρεσία όλων 
των στοιχείων και κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια. 
Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα ανάλογα θέµατα για 
τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για 
ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή 
ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

16. Τα στοιχεία και πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. που είναι υπο−
χρεωµένες να διαβιβάζουν οι υπηρεσίες των φορέων 
του δηµόσιου τοµέα που εκτελούν έργα είναι:

α) ετήσια πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ.,
β) πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. για κάθε εργολαβία της οποί−

ας γίνεται προσωρινή παραλαβή ή η παραλαβή αυτή 
θεωρείται συντελεσµένη σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις,

γ) δελτία εκτάκτων στοιχείων ή επιθεωρήσεων.
17. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγούµενης παρα−

γράφου αναφέρονται σε συγκεκριµένα πρόσωπα κατά 
έργο και περιλαµβάνουν το ονοµατεπώνυµό τους, πα−
τρώνυµο κ.λπ., το ρόλο που διαδραµάτισαν κατά την 
εκτέλεση του έργου µε διάκριση της απασχόλησης (µε−
λέτη, κατασκευή, επίβλεψη) και εκτίµηση της απόδοσης. 
Ανάλογα στοιχεία περιλαµβάνουν και τα δελτία εκτά−
κτων συµβάντων ή επιθεωρήσεων. Κατά τα λοιπά για 
τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγουµένης παραγράφου 
εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του 
άρθρου 92 του παρόντος. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ. και 
Μ.Ε.Κ. συνδυάζονται κατά εργολαβία.

18. Για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. ιδιωτικών έργων ή έρ−
γων στην αλλοδαπή ή για σχετιζόµενες µε τα έργα 
δραστηριότητες που δεν πραγµατοποιούνται στους 
εργοταξιακούς χώρους εφαρµόζονται ανάλογα οι δι−
ατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος.

19. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πρόσωπα 
που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγγραφή στο 
Μ.Ε.Κ., αλλά δεν είναι ακόµα εγγεγραµµένα σε αυτό, 
ταξινοµούνται, για να χρησιµοποιηθούν για την κατά−
ταξή τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή 
τους.

20. Η απόδειξη εµπειρίας πριν από τη λειτουργία του 
Μ.Ε.Κ. γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν από την 
έναρξη ισχύος του ν.1418/1984 διατάξεις για τα πιστο−
ποιητικά των εργοληπτών δηµοσίων έργων.

21. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε άλλες ειδικότη−
τες, που συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. 
ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε 
προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
συνταξιούχοι των κοινωφελών οργανισµών, τραπεζών 
του δηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσε−
ων που ελέγχονται από το ∆ηµόσιο, δεν επιτρέπεται να 
στελεχώνουν επί µία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις 
και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή µίσθω−
σης έργου µε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. 
µέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή τους. 
Επίσης, για µία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω 
συνταξιούχοι στο µητρώο µελετητών ούτε χορηγείται 
πτυχίο µελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισµοί 
του προηγούµενου εδαφίου. Παράβαση των διατάξεων 
των προηγούµενων εδαφίων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
διαπιστούµενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της 
επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το 
Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. 

Άρθρο 108
Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών

1. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθµίδες του 
Μ.Ε.Κ. γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας 
Κατασκευαστών. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης 
κάθε µέτρο που σχετίζεται µε τον τρόπο τήρησης του 
Μ.Ε.Κ. για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του, 
τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πι−
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στοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη τήρηση 
του Μ.Ε.Κ. και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων σχετικές εκθέσεις. 
Κάθε λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τις εκθέσεις αυτές 
µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της 

Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, ως πρόεδρο.

β) Τέσσερις (4) υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών µε 
οποιαδήποτε σχέση, από τους οποίους οι δύο (2) του−
λάχιστον είναι τεχνικοί.

γ) ∆ύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που ορίζονται µε τους αναπληρω−
τές τους από το Τ.Ε.Ε..

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελµα−
τικών ενώσεων των τεχνικών που έχουν το δικαίωµα να 
εγγραφούν στο Μ.Ε.Κ. και δεν είναι µέλη του Τ.Ε.Ε..

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των επαγγελµατικών εργολη−
πτικών ενώσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 93 του παρόντος. 

3. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι 
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσε−
ρα από τα µέλη της. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία 
της και την υποβολή των εκθέσεων που προβλέπει η 
παράγραφος 1 εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες 
διατάξεις του άρθρου 95 του παρόντος. 

4. Με προεδρικό διάταγµα µπορεί να ιδρυθεί οργανι−
σµός µε µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και στον οποίο µεταβιβά−
ζονται οι αρµοδιότητες των άρθρων 92, 96 και 107 του 
παρόντος, που αναφέρονται σε θέµατα εγγραφής και 
αναθεώρησης εγγραφής, µε την επιφύλαξη των διατά−
ξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής των 
δύο ανωτέρων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ.. 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίζονται οι αρµοδιό−
τητες της εποπτείας, τα της διοίκησης του οργανισµού 
αυτού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των 
επιτροπών κατάταξης και αναβάθµισης των πτυχίων 
στα µητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προ−
έρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επι−
χειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του. Με 
το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να ορίζεται ότι µέχρι 
την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του 
οργανισµού αυτού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά 
στον οργανισµό του αναγκαίου αριθµού υπαλλήλων 
εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που 
είναι αρµόδιες για την τήρηση των µητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και 
Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του νοµικού προσώπου 
βαρύνουν τους πόρους του.

Μέχρι την ίδρυση του νοµικού προσώπου, µπορεί να 
επιβάλλεται στους ενδιαφεροµένους, µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώ−
ρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της 
∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ανά−

λογη µε την τάξη, την κατηγορία και τη βαθµίδα του 
ενδιαφερόµενου. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα 
θέµατα του ειδικού έντοκου λογαριασµού στον οποίο 
κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και δια−
χείριση του λογαριασµού αυτού, καθώς και η κάλυψη 
από το λογαριασµό αυτόν των δαπανών που αφορούν 
στη µηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδοµή της 
∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και στον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης των 
µελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του 
προσωπικού της πιο πάνω ∆ιεύθυνσης, κατά παρέκκλιση 
από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το προεδρικό 
διάταγµα ρυθµίζεται και το θέµα µεταφοράς του ειδι−
κού έντοκου λογαριασµού στο ιδρυθησόµενο νοµικό 
πρόσωπο. 

Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί από 
τον ειδικό λογαριασµό της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και 
Τεχνικών Επαγγελµάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες 
που αφορούν την αµοιβή ειδικών συµβούλων οποιασδή−
ποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονοµικού, νοµικού, οργά−
νωσης κ.λπ.) και του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευ−
ών που ιδρύθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 2576/1998 για την 
υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και 
Τεχνικών Επαγγελµάτων, τις αµοιβές για υπερωριακή 
απασχόληση, για τη λειτουργία οµάδας εργασίας, για 
εκτός έδρας αποζηµίωση, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Άρθρο 109
Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. διπλωµατούχων ΑΕΙ

1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των διπλωµατούχων ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων 
σχολών της αλλοδαπής, που ασχολούνται µε την παρα−
γωγή έργων, γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων 
ή εξειδικευµένες εργασίες, µετά τριετία από την έναρξη 
άσκησης του επαγγέλµατος µε βάση την ειδικότητα του 
διπλώµατος και το χρόνο απασχόλησης:

α) Των πολιτικών µηχανικών στις κατηγορίες έργων 
οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και βιο−
µηχανικών και ενεργειακών έργων.

β) Των αρχιτεκτόνων µηχανικών στην κατηγορία οι−
κοδοµικών έργων και στα έργα πρασίνου των λοιπών 
κατηγοριών.

γ) Των αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών στις κα−
τηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών 
και λιµενικών.

δ) Των ηλεκτρολόγων µηχανικών, των µηχανολόγων 
µηχανικών, των ηλεκτρολόγων µηχανολόγων µηχανικών 
και των ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών στην κα−
τηγορία των ηλεκτροµηχανολογικών και βιοµηχανικών 
και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των 
υδραυλικών έργων για τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν 
υδραυλικά έργα υπό πίεση.

ε) Των ναυπηγών µηχανικών και των ναυπηγών µηχα−
νολόγων µηχανικών στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις 
ναυπηγείων.

στ) Των µηχανικών µεταλλείων στην κατηγορία των 
βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα ση−
ράγγων, αποκαλύψεων µεταλλείων και γεωτρήσεων.
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ζ) Των µεταλλουργών µηχανικών στην κατηγορία των 
βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα κα−
θαρισµού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών 
και αερίων αποβλήτων.

η) Των χηµικών µηχανικών στην κατηγορία των βιο−
µηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα καθα−
ρισµού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων.

θ) Των ηλεκτρονικών µηχανικών στα έργα ηλεκτρο−
νικού εξοπλισµού. 

2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται επίσης και οι παρακάτω 
διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ που κατατάσσονται 
στις ακόλουθες εξειδικευµένες εργασίες:

α) Οι γεωπόνοι στα έργα πρασίνου.
β) Οι δασολόγοι στα έργα πρασίνου.
γ) Οι γεωλόγοι στα έργα σηράγγων και γεωτρήσε−

ων. 
3. Όσοι από τους παραπάνω διπλωµατούχους ή πτυχι−

ούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. για εξειδικευµένες 
εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγορίες µπορούν να 
στελεχώσουν εξειδικευµένες επιχειρήσεις που αντι−
στοιχούν στην ειδικότητά τους και λαµβάνονται υπόψη 
για τη συµπληρωµατική στελέχωση των επιχειρήσεων 
γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η διακήρυξη.   

Άρθρο 110
Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υποµηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ 

και πρώην ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ

1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων υποµηχανικών, 
των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής 
ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται 
µε την παραγωγή έργων γίνεται µετά από πενταετία 
από την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος µε βάση 
την εµπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων 
αντίστοιχες µε τις ειδικότητες των σπουδών τους, στις 
εξής κατηγορίες έργων ή εξειδικευµένες εργασίες: 

α) Των πολιτικών υποµηχανικών στις κατηγορίες οδο−
ποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και βιοµη−
χανικών και ενεργειακών έργων.

β) Των ηλεκτρολόγων, των µηχανολόγων και των 
ηλεκτρολόγων – µηχανολόγων υποµηχανικών στην κα−
τηγορία των ηλεκτροµηχανολογικών και βιοµηχανικών 
και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των 
υδραυλικών έργων για τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν 
υδραυλικά έργα υπό πίεση.

γ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Πολιτικών ∆ο−
µικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των 
ΚΑΤΕΕ Τµήµατος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης 
∆οµικών Έργων στην κατηγορία των οικοδοµικών έρ−
γων όπως και στην κατηγορία των βιοµηχανικών και 
ενεργειακών έργων για τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν 
δοµικά έργα.

δ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Πολιτικών Έρ−
γων Υποδοµής και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των 
ΚΑΤΕΕ, Τµήµατος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης 
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στις κατηγορίες 
οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων.

ε) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Τοπογραφίας και 
των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τµήµατος 
Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιΐας, 
υδραυλικών και λιµενικών έργων.

στ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τµηµάτων Μηχανολογίας, 
Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και Μηχανολο−
γικών κατασκευών – εγκαταστάσεων και παραγωγής, 
όπως και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, 
Τµήµατος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων 
Ηλεκτρολόγων, στις κατηγορίες ηλεκτροµηχανολογι−
κών έργων και βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι 
πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τµηµάτων Μηχανολογίας και Μηχα−
νολογικών κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ 
των ΚΑΤΕΕ, Τµήµατος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγ−
γράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για 
τα περιλαµβανόµενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση.

ζ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Ναυπηγικής, των 
Ναυπηγών Υποµηχανικών και των πτυχιούχων πρώην 
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τµήµατος Τεχνολόγων Ναυπηγών, 
στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων.

η) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τµηµάτων Αυτοµατισµού, 
Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστη−
µάτων, όπως και των Ηλεκτρονικών Υποµηχανικών και 
των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τµήµατος 
Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, στα έργα ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού.

θ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑ−
ΤΕΕ, Τµήµατος Τεχνολόγων Χηµικών Πετρελαίου, στα 
έργα γεωτρήσεων.

2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης 
οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και τεχνολόγοι 
δασοπονίας στα έργα πρασίνου.

3. Η παράγραφος 3 του προηγούµενου άρθρου εφαρ−
µόζεται και για τους εγγραφόµενους στο Μ.Ε.Κ., σύµ−
φωνα µε το παρόν άρθρο.

4. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται τα σχετικά 
µε την εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. θέµατα των διπλωµατούχων 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των πτυχιού−
χων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών. 

ΜΕΡΟΣ ΙV
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ  ΠΟΥ 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ  ΣΤΟ  ΠΕ∆ΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 111
Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους του Κώ−
δικα, εφαρµόζονται οι ορισµοί που παρατίθενται στις 
παραγράφους 2 έως 13.

2. «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων» είναι συµβάσεις εξ 
επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µε−
ταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων και 
µιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν 
ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη 
µελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν µία 
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρ−
τηµα Ι ή ενός έργου, είτε ακόµη την πραγµατοποίηση, 
µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρί−
νεται στις επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα 
αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσµα ενός 
συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού 
µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό 
µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία.
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3. «Σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων» είναι µια 
σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά 
µε µια δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός 
ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλει−
στικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο 
δικαίωµα αυτό, σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.

4. «Συµφωνία − πλαίσιο» είναι µια συµφωνία που συ−
νάπτεται µεταξύ µιας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέ−
ων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που 
διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν 
κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον 
αφορά στις τιµές και, ενδεχοµένως, τις προβλεπόµενες 
ποσότητες.

5. «∆υναµικό σύστηµα αγορών» είναι µια καθ’ ολοκλη−
ρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας 
χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτου−
σας αρχής και είναι περιορισµένη χρονικά και ανοικτή 
καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονοµικό φορέα, ο 
οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβά−
λει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη συγγραφή 
υποχρεώσεων.

6. «Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» είναι µια επανα−
ληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό 
µηχανισµό παρουσίασης νέων, µειωµένων τιµών ή και 
νέων αξιών, όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προ−
σφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρ−
κτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας 
την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες µεθόδους αξι−
ολόγησης. 

7. «Εργολήπτης» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
ή φορέας του δηµοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προ−
σώπων ή και οργανισµών, που αναλαµβάνει αντιστοίχως 
την εκτέλεση εργασιών ή και έργων.

Ο όρος «οικονοµικός φορέας» καλύπτει την έννοια 
«εργολήπτης».

Ο οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά 
αναφέρεται ως «προσφέρω». Εκείνος που έχει ζητήσει 
να του αποσταλεί πρόσκληση συµµετοχής σε διαδι−
κασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση αναφέρεται ως 
«υποψήφιος».

8. «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου 
και οι ενώσεις µίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές 
ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς 
δηµοσίου δικαίου.

Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου», νοείται κάθε ορ−
γανισµός:

α) ο οποίος έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό 
την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν 
εµπίπτουν στο βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα,

β) ο οποίος έχει νοµική προσωπικότητα, και
γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηµατοδοτείται κατά 

το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος, τις αρχές τοπι−
κής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου 
δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο 
ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς, ή του οποίου 
περισσότερο από το ήµισυ των µελών του διοικητικού, 
του διευθυντικού ή του εποπτικού συµβουλίου διορίζεται 
από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από 
άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

Οι οργανισµοί και οι κατηγορίες οργανισµών δηµοσίου 
δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθµού−
νται στο δεύτερο εδάφιο σηµεία α΄, β΄ και γ΄, παρατίθε−
νται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Οι σχετικοί πίνακες µπορούν να 
εµπλουτίζονται µε την προσθήκη και άλλων οργανισµών 
ή κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου δικαίου.

9. «Κεντρική αρχή προµηθειών» είναι µια αναθέτουσα 
αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή και υπηρεσίες 
που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές είτε αναθέτει 
δηµόσιες συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες−πλαίσια για 
έργα, που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές.

10. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο 
πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός 
φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά.

β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις 
οποίες κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει 
να συµµετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων µόνον 
οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µπορούν να υποβάλουν προσφορά.

γ) «∆ιαδικασίες µε διαπραγµάτευση» είναι οι διαδι−
κασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρ−
χές διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της 
επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους όρους της 
σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς.

11. Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων 
ή αριθµών, το οποίο µπορεί να διαβιβάζεται, αναπαρά−
γεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό 
µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται 
και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα.

12. «Ηλεκτρονικό µέσο» είναι ένα µέσο που χρησιµοποι−
εί ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας (συµπεριλαµ−
βανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης 
δεδοµένων, τα οποία εκπέµπονται, διακινούνται ή παρα−
λαµβάνονται µε ενσύρµατη µετάδοση, µε ραδιοκύµατα, 
µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.

13. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις» 
(Common Procurement Vocabulary − CPV), επισηµαίνε−
ται η ονοµατολογία αναφοράς που εφαρµόζεται στις 
δηµόσιες συµβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε µε τον Κα−
νονισµό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (EE L 340 16/12/2002), ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία µε τις άλλες 
υπάρχουσες ονοµατολογίες.

Σε περίπτωση διιστάµενων ερµηνειών ως προς το 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος, λόγω ενδεχόµενων 
διαφορών µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονο−
µατολογίας της NACE που χρησιµοποιείται στο Παράρ−
τηµα Ι, υπερισχύει η ονοµατολογία NACE.

Άρθρο 112
Aρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων

Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονο−
µικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας 
µε διαφάνεια.

Άρθρο 113
Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί 
στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου

Κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων από τις 
αναθέτουσες αρχές εφαρµόζονται στις σχέσεις µε τα 
λοιπά κράτη − µέλη εξίσου ευνοϊκοί όροι µε εκείνους που 
παρέχονται στους οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών 
κατ’ εφαρµογή της συµφωνίας περί δηµοσίων συµβά−
σεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγµα−
τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1771

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 114
Ποσά των κατώτατων ορίων των δηµοσίων 

συµβάσεων

1. Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται 
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, που δεν εµπίπτουν στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 117, 118, 119, 
120, 121 και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου 
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή ανώτερη από 
τα κατώτατα όρια των πέντε εκατοµµυρίων διακοσίων 
εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων (5.278.000) ευρώ.

Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειασθεί 
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

2. Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται 
επίσης και στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων 
του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄), οι διατάξεις του οποίου 
εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς, κατά το µέρος που 
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 115
Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 50% από τις αναθέτουσες αρχές

1. Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται 
κατά τη σύναψη συµβάσεων έργων που επιδοτούνται 
αµέσως σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό 
(50 %) από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η 
εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται µε ή υπερβαίνει τα 
πέντε εκατοµµύρια διακόσιες εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες 
(5.278.000) ευρώ, εφόσον αφορούν δραστηριότητες πο−
λιτικού µηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι 
ή έχουν σχέση µε νοσοκοµεία, αθλητικούς εξοπλισµούς, 
εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και 
πανεπιστηµιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτή−
σεις αυτές µεριµνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα όταν οι συµβάσεις αυτές συνά−
πτονται από έναν ή περισσότερους φορείς διαφορετι−
κούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από 
τις ίδιες, αλλά εξ ονόµατος και για λογαριασµό των εν 
λόγω άλλων φορέων.

Άρθρο 116
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας 

των δηµοσίων συµβάσεων,
των συµφωνιών − πλαισίων 

και των δυναµικών συστηµάτων αγορών

1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσι−
ας σύµβασης έργου βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο 
ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέ−
τουσα αρχή. Στον υπολογισµό αυτό, λαµβάνεται υπόψη 
το εκτιµώµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένων 
τόσο του τυχόν προβλεπόµενου δικαιώµατος προαιρέ−
σεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύµβασης.

2. Η αποτίµηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο απο−
στολής της προκήρυξης διαγωνισµού, όπως προβλέπε−
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος 
ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται µια τέτοια 
προκήρυξη, κατά το χρονικό σηµείο έναρξης της δια−
δικασίας ανάθεσης της σύµβασης.

3. ∆εν επιτρέπεται η κατάτµηση έργου προκειµένου 
να αποφευχθεί η εφαρµογή των διατάξεων του παρό−
ντος. 

4. Κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη το ποσό των έργων, καθώς και η 
συνολική εκτιµώµενη αξία των αναγκαίων προµηθειών 
για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση 
του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.

5. Όταν ένα σχεδιαζόµενο έργο µπορεί να οδηγήσει 
σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµή−
µατα, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία 
όλων των τµηµάτων.

Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή 
υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 114 
του παρόντος, το παρόν εφαρµόζεται στη σύναψη κάθε 
τµήµατος.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν, προ−
κειµένου για τα τµήµατα, των οποίων η εκτιµώµενη αξία 
εκτός ΦΠΑ είναι µικρότερη του ενός εκατοµµµυρίου 
(1.000.000) ευρώ εφόσον το συνολικό ποσό των συγκε−
κριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό 
(20 %) της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων.

6. Για τις συµφωνίες−πλαίσιο και για τα δυναµικά συ−
στήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη είναι η µέγιστη αξία, υπολογιζόµενη χωρίς ΦΠΑ, 
του συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας − πλαισίου ή του 
δυναµικού συστήµατος αγορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 117
Συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς 

του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και 
των ταχυδροµικών υπηρεσιών

Οι διατάξεις του παρόντος µέρους δεν εφαρµόζονται 
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων οι οποίες, στο πλαίσιο 
του π.δ 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α΄), µε το οποίο µεταφέρθηκε η 
Οδηγία 2004/17/ΕΚ (L 134/30.4.2004) στο ελληνικό δίκαιο, 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν 
µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ανα−
φέρονται στα άρθρα 4 εως 8 του εν λόγω προεδρικού 
διατάγµατος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε 
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων που εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρµογής του δυνάµει της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω 
προεδρικού διατάγµατος. 

Άρθρο 118
Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που 
απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας

Οι διατάξεις του παρόντος µέρους δεν εφαρµόζονται 
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων που χαρακτηρίζονται 
απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνο−
δεύεται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία 
των ουσιωδών συµφερόντων της χώρας.

Άρθρο 119
Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων

Οι διατάξεις του παρόντος µέρους δεν εφαρµόζονται 
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων οι οποίες διέπονται από 
διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται 
δυνάµει:
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α) διεθνούς συµφωνίας, σύµφωνα µε τη Συνθήκη Ε.Ε., 
µεταξύ της Ελλάδας και µιας ή περισσότερων χωρών 
που δεν είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία αφορά έργα που προορίζονται για την από 
κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός έργου από τα 
υπογράφοντα κράτη. Η συµφωνία ανακοινώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) διεθνούς συµφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέε−
ται µε τη στάθµευση στρατευµάτων και η οποία αφορά 
ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας.

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 120
Συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας

Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται στις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων που συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές στον τοµέα της άµυνας, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 296 της Συνθήκης της Ευρω−
παϊκής Ένωσης.

Άρθρο 121
∆ηµόσιες συµβάσεις και συµφωνίες−πλαίσια 

που συνάπτονται από τις κεντρικές 
αρχές προµηθειών

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να εξασφαλίζουν 
έργα προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προµηθει−
ών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προ−
σφεύγοντας σε κεντρική αρχή προµηθειών, στις πε−
ριπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του 
άρθρου 111 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει 
τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τη−
ρηθεί από την κεντρική αρχή προµηθειών.

Άρθρο 122
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα

Η εκτέλεση συµβάσεων έργων µπορεί να πραγµατο−
ποιείται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων 
θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερό−
µενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών 
αναγκών τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτω−
ση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισµού θα πρέπει να 
µνηµονεύει την παρούσα διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙ∆Η ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 123
Χρήση των ανοικτών, κλειστών και 
µε διαπραγµάτευση διαδικασιών

Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δηµόσιες συµ−
βάσεις έργων προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία 
ή στην κλειστή διαδικασία. Στις ειδικές περιπτώσεις και 
περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 124 και 125 
του παρόντος, µπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία 
µε διαπραγµάτευση, µε ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού.

Άρθρο 124
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε δηµοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισµού
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν δη−

µόσιες συµβάσεις έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία 

µε διαπραγµάτευση, αφού προηγηθεί δηµοσίευση προ−
κήρυξης διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση µη κανονικών προσφορών ή κατά−
θεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, τηρουµένων των οριζοµένων 
στις διατάξεις των άρθρων 128, 140 έως 153 και 156 του 
παρόντος, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, µε 
την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν 
τροποποιούνται ουσιωδώς.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µη δηµοσιεύουν 
προκήρυξη διαγωνισµού, εάν στη διαδικασία µε δια−
πραγµάτευση περιλαµβάνουν όλους τους προσφέρο−
ντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 144 έως 151 
και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές.

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για 
έργα, των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι πα−
ράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό 
των τιµών.

γ) Για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκο−
πούς έρευνας, δοκιµής ή τελειοποίησης και όχι για να 
εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγµατεύονται µε τους 
προσφέροντες προκειµένου αυτοί να προσαρµόζουν τις 
προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του δια−
γωνισµού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών 
τευχών του διαγωνισµού και προκειµένου να επιτευχθεί 
η καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 152 του παρόντος.

3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, οι αναθέ−
τουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά 
τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 
ευνοούν ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλ−
λους.

4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν 
στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση διεξάγεται σε διαδο−
χικές φάσεις ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς 
διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των 
προβλεπόµενων κριτηρίων ανάθεσης.

Άρθρο 125
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισµού

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δη−
µόσιες συµβάσεις έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία 
µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση 
σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις υποβλη−
θείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν 
υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροπο−
ποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε 
την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτηµά της.

β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε−
τικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, 
η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο 
οικονοµικό φορέα.
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γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλοµένης σε γεγο−
νότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες 
αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγ−
µάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγω−
νισµού που αναφέρονται στο άρθρο 124 του παρόντος. 
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

δ) όταν αφορούν συµπληρωµατικά έργα που δεν περι−
λαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση και τα οποία, λόγω 
µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία 
για την εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφεται 
στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανά−
θεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις 
εργασίες αυτές, εφόσον τα συµπληρωµατικά έργα είτε 
δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να δια−
χωρισθούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουρ−
γηθούν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές 
είτε µπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύµβασης, πλην όµως είναι απόλυτα αναγκαία 
για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συ−
ναπτόµενων συµβάσεων συµπληρωµατικών έργων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του ποσού της αρχικής σύµβασης·

ε) όταν έχουν ως αντικείµενο νέα έργα που συνίστα−
νται στην επανάληψη παρόµοιων έργων που ανατέθηκαν 
στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης 
από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά τα έργα είναι σύµφωνα µε µία βασική µελέ−
τη που αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύµβασης και 
η οποία έχει συναφθεί µε την ανοικτή ή την κλειστή 
διαδικασία.

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέ−
πει να επισηµαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη 
διαγωνισµού, και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό για 
τη συνέχιση των εργασιών λαµβάνεται υπόψη από τις 
αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρµογή του άρθρου 114 
του παρόντος. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέ−
πεται µόνο επί µία τριετία µετά τη σύναψη της αρχικής 
σύµβασης.

Άρθρο 126
Συµφωνίες − πλαίσια

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν συµ−
φωνίες − πλαίσια.

2. Για τη σύναψη µιας συµφωνίας − πλαισίου, οι αναθέ−
τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες 
που ορίζονται στο παρόν διάταγµα σε όλα τα στάδια 
έως την ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται στην 
εν λόγω συµφωνία − πλαίσιο. Η επιλογή των συµβαλλο−
µένων στη συµφωνία − πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρµογή 
των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύµ−
φωνα µε το άρθρο 152 του παρόντος.

Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία − πλαίσιο 
συνάπτονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέ−
πεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή 
εφαρµόζεται µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών και 
των οικονοµικών φορέων που ήταν εξ αρχής συµβαλ−
λόµενα µέρη της συµφωνίας − πλαισίου.

Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται στη 
συµφωνία − πλαίσιο, τα µέρη δεν µπορούν σε καµία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις 
στους όρους της συµφωνίας − πλαισίου, ιδίως στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Η διάρκεια µιας συµφωνίας − πλαισίου δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω 
του αντικειµένου της συµφωνίας − πλαισίου.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να προσφεύγουν 
στις συµφωνίες − πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο 
που να εµποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνι−
σµό.

3. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία − πλαίσιο µε έναν 
µόνο οικονοµικό φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται 
σε αυτή τη συµφωνία − πλαίσιο ανατίθενται σύµφωνα 
µε τους όρους που ορίζονται στη συµφωνία − πλαίσιο. 
Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτου−
σες αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε 
τον φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την 
προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία − πλαίσιο µε περισ−
σότερους οικονοµικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός 
οικονοµικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 
ή και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ανάθεσης.

Η ανάθεση των συµβάσεων αυτών µπορεί να γίνε−
ται:

− είτε µε εφαρµογή των όρων που καθορίζονται στη 
συµφωνία − πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισµό, 

− είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη 
συµφωνία − πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα µέρη 
βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους 
όρους αυτούς, και, ενδεχοµένως, άλλων όρων που επι−
σηµαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συµφωνί−
ας − πλαισίου, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 

α) Για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι 
αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς µε τους 
οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το 
αντικείµενο της σύµβασης. 

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία 
για την υποβολή των προσφορών των σχετικών µε κάθε 
σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων, όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο 
απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφο−
ρών. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε−
χόµενό τους πρέπει να παραµένει εµπιστευτικό έως την 
εκπνοή της τασσόµενης προθεσµίας απάντησης. 

δ) Η ανάθεση κάθε σύµβασης γίνεται στον προσφέ−
ροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των 
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγρα−
φή υποχρεώσεων της συµφωνίας − πλαισίου.

Άρθρο 127
∆υναµικά συστήµατα αγορών

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν 
σε δυναµικά συστήµατα αγορών.

2. Κατά την εφαρµογή δυναµικού συστήµατος αγορών, 
οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της 
ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, µέχρι 
την ανάθεση των συµβάσεων στο πλαίσιο αυτού του 
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συστήµατος. Στο σύστηµα γίνονται δεκτοί όλοι οι προ−
σφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς 
τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισµού. Οι ενδεικτικές προσφορές µπορούν να 
βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγµή, υπό τον όρο ότι εξα−
κολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώ−
σεων. Για την εφαρµογή του συστήµατος και τη σύναψη 
των δηµοσίων συµβάσεων στο πλαίσιο του συστήµατος, 
οι αναθέτουσες αρχές χρησιµοποιούν αποκλειστικώς 
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 
5 του άρθρου 137 του παρόντος.

3. Προκειµένου να προβούν στην εφαρµογή του δυνα−
µικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:

α) ∆ηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, αναφέρο−
ντας ότι πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών.

β) ∆ιευκρινίζουν, µεταξύ άλλων, στη συγγραφή υπο−
χρεώσεων τη φύση των προβλεπόµενων αγορών που 
αποτελούν αντικείµενο αυτού του συστήµατος, καθώς 
και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 
το σύστηµα αγορών, το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγρα−
φές της σύνδεσης.

γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβα−
ση µε ηλεκτρονικά µέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων, 
καθώς και σε κάθε άλλο συµπληρωµατικό έγγραφο του 
διαγωνισµού, ήδη από τη δηµοσίευση της προκήρυξης 
έως τη λήξη του συστήµατος. Στην προκήρυξη µνηµο−
νεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία µπορούν 
να µελετώνται αυτά τα έγγραφα.

4. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρ−
κεια του δυναµικού συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα 
σε κάθε οικονοµικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προ−
σφορά, µε σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστηµα, σύµφωνα 
µε τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολο−
κληρώνουν την αξιολόγηση εντός µέγιστης προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών, που αρχίζει από την υποβολή της 
ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατεί−
νουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω µεταξύ, 
δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισµός.

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, 
τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδά−
φιο, σχετικά µε την αποδοχή του στο δυναµικό σύστηµα 
αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς 
του.

5. Κάθε συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να αποτελεί 
αντικείµενο διαγωνισµού. Πριν από το διαγωνισµό, οι 
αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν απλουστευµένη προ−
κήρυξη διαγωνισµού, µε την οποία καλούν όλους τους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν 
ενδεικτική προσφορά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, 
εντός δεκαπενθήµερης τουλάχιστον προθεσµίας αρχο−
µένης από την ηµεροµηνία αποστολής της απλουστευ−
µένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν 
στο διαγωνισµό µόνο µετά την ολοκλήρωση της αξιο−
λόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα.

6. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, 
που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστηµα, να υποβάλουν 
προσφορά για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση που πρό−
κειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήµατος. Για 
το σκοπό αυτόν, τάσσουν επαρκή προθεσµία για την 
υποβολή των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση στον 
προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφο−
ρά, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης που επισηµαίνο−
νται στην προκήρυξη διαγωνισµού για την έναρξη εφαρ−
µογής του δυναµικού συστήµατος αγορών. Τα κριτήρια 
αυτά µπορούν να προσδιορίζονται στην πρόσκληση η 
οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

7. Η διάρκεια ενός δυναµικού συστήµατος αγορών δεν 
µπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρε−
τικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογηµένες.

8. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προ−
σφεύγουν στο σύστηµα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να 
εµποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισµό.

9. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ή οι συµ−
µετέχοντες στο σύστηµα δεν επιβαρύνονται µε έξοδα 
διεκπεραίωσης.

Άρθρο 128
Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν 
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. 

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση δια−
δικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο σηµείο 
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του παρόντος, οι 
αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν, πριν από 
την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, όταν οι όροι και εν γένει 
οι προδιαγραφές της σύµβασης µπορούν να καθορι−  
σθούν µε ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρο−
νικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά 
το νέο διαγωνισµό µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας 
−πλαισίου, όπως προβλέπεται στη δεύτερη περίπτωση 
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 
126 του παρόντος, καθώς και κατά το διαγωνισµό για 
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων στο πλαίσιο του δυ−
ναµικού συστήµατος αγορών που προβλέπει το άρθρο 
127 του παρόντος. 

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά είτε µόνον 
τις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην κατώτερη 
τιµή, είτε τις τιµές ή και τις αξίες των στοιχείων των 
προσφορών που επισηµαίνονται στη συγγραφή υπο−
χρεώσεων, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν 
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το αναφέρουν 
στην προκήρυξη διαγωνισµού. Η συγγραφή υποχρεώ−
σεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις εξής πληροφο−
ρίες: 

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντι−
κείµενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, εφόσον τα 
εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς, κατά 
τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά,

β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που µπορούν να 
υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδι−
αγραφές του αντικειµένου της σύµβασης,

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των 
προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού και το χρονικό σηµείο κατά το οποίο 
τίθενται στη διάθεσή τους,

δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξα−
γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,

ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες 
µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις 
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ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχοµένως, απαι−
τούνται για την υποβολή προσφορών,

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιού−
µενο ηλεκτρονικό σύστηµα, τον τρόπο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύνδεσης. 

5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, 
οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια πρώτη πλήρη 
αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε το επιλεγµένο 
κριτήριο ή τα επιλεγµένα κριτήρια ανάθεσης. 

Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές 
προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη χρήση ηλε−
κτρονικών µέσων να υποβάλουν νέες τιµές ή και νέες 
αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη−
ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατοµική βάση µε το 
χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και προσδι−
ορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του ηλε−
κτρονικού πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστη−
ριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. 
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν είναι δυνατόν να 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες 
από την αποστολή των προσκλήσεων. 

6. Όταν γίνεται η ανάθεση µε κριτήριο την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η πρό−
σκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους 
αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέρο−
ντος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 152 του παρόντος. Στην πρόσκληση αναφέρεται 
επίσης ο µαθηµατικός τύπος, βάσει του οποίου καθορί−
ζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό η αυτόµατη 
κατάταξη σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες 
τιµές ή και τις νέες αξίες. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος 
εκφράζει τη σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου που 
έχει επιλεγεί για τον καθορισµό της πλέον συµφέρου−
σας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως η στάθµι−
ση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόµενες 
διακυµάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των 
προτέρων µε συγκεκριµένες τιµές. 

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ−
σφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός 
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν 
συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις 
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη κατά−
ταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλ−
λες πληροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που 
υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα 
στιγµή, να ανακοινώνουν τον αριθµό των συµµετεχό−
ντων σε κάθε φάση του πλειστηριασµού. Αντιθέτως, δεν 
επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα 
των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων 
φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασµό σύµφωνα µε έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Επισηµαίνουν, στην πρόσκληση συµµετοχής στον 
πλειστηριασµό, την ηµεροµηνία και την ώρα λήξης της 
διαδικασίας. 

β) Όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση 
συµµετοχής στον πλειστηριασµό την προθεσµία που θα 
τηρήσουν µετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής 
προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό. 

γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως καθο−
ρίζονται στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηρι−
ασµό, έχουν όλες πραγµατοποιηθεί. 

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περα−
τώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό σύµφωνα µε το 
σηµείο γ΄, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε το σηµείο β΄, 
η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσ−
διορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστη−
ριασµού. 

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρι−
ασµού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση 
σύµφωνα µε το άρθρο 152 του παρόντος, σε συνάρτη−
ση µε τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλειστηρι−
ασµού.

 10. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρη−
σιµοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό καταχρη−
στικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή 
να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό ή να τροποποιεί το 
αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί 
στην προκήρυξη του διαγωνισµού και προσδιορισθεί 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 129
Συµβάσεις δηµοσίων έργων: ειδικοί κανόνες 

που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

Στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων µε αντικείµενο 
τη µελέτη και την κατασκευή συγκροτήµατος κοινω−
νικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιό−
τητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προ−
βλεπόµενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει 
να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα 
πλαίσια οµάδας αποτελούµενης από εκπροσώπους των 
αναθετουσών αρχών, εµπειρογνώµονες και τον εργο−
λήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί µε την εκτέλεση 
των έργων, µπορεί να εφαρµόζεται ειδική διαδικασία 
ανάθεσης προκειµένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος 
προς ένταξη στην οµάδα εργολήπτης.

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαµβάνουν 
στην προκήρυξη του διαγωνισµού την κατά το δυνατόν 
ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφε−
ρόµενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να διαµορφώνουν 
σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκή−
ρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 144 έως 151 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τε−
χνικούς, οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς όρους 
τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Όταν 
προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρ−
χές εφαρµόζουν τα άρθρα 112, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 
138 και 144 έως 151 του παρόντος. 
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Άρθρο 130
Προκηρύξεις

1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν µέσω προκα−
ταρκτικής προκήρυξης, η οποία δηµοσιεύεται από την 
Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο «προφίλ αγοραστή», που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα VIΙΙ, σηµείο 2, στοιχείο β΄, 
τα βασικά χαρακτηριστικά των συµβάσεων έργων ή 
των συµφωνιών − πλαισίων τις οποίες προτίθενται να 
συνάψουν, των οποίων τα εκτιµώµενα ποσά ισούνται ή 
υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο 
άρθρο 114 του παρόντος, λαµβανοµένου υπόψη του άρ−
θρου 116 του παρόντος.

Η προκήρυξη αυτή αποστέλλεται στην Επιτροπή ή 
δηµοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυ−
νατόν, µετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 
προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις 
έργων ή οι συµφωνίες − πλαίσια τις οποίες οι αναθέ−
τουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν.

Οι αναθέτουσες αρχές που δηµοσιεύουν την προκα−
ταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» αποστέλ−
λουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό τρόπο, 
σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης 
που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIΙΙ, σηµείο 3, ει−
δοποίηση, µε την οποία ανακοινώνουν τη δηµοσίευση 
προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

Η δηµοσίευση της προκήρυξης αυτής είναι υποχρεω−
τική µόνο στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές 
ασκούν το δικαίωµά τους να µειώσουν τις προθεσµίες 
για την παραλαβή των προσφορών σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 133 του παρόντος. 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις δια−
δικασίες διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµο−
σίευση προκήρυξης διαγωνισµού.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συνά−
ψουν δηµόσια σύµβαση ή συµφωνία − πλαίσιο, προ−
σφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους 
προβλεπόµενους στο άρθρο 124 όρους, σε διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνι−
σµού, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µε την έκδοση 
προκήρυξης διαγωνισµού.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να εφαρ−
µόσουν δυναµικό σύστηµα αγορών γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους µε την έκδοση προκήρυξης διαγωνισµού. 
Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συ−
νάψουν δηµόσια σύµβαση βάσει δυναµικού συστήµατος 
αγορών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µέσω απλου−
στευµένης προκήρυξης διαγωνισµού.

4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει µια δηµό−
σια σύµβαση έργων ή συµφωνία − πλαίσιο αποστέλλουν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη µε τα αποτε−
λέσµατα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαρά−
ντα οκτώ (48) ηµέρες µετά τη σύναψη της σύµβασης ή 
της συµφωνίας − πλαισίου. Στην περίπτωση συµφωνιών 
− πλαισίων που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
126 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσο−
νται από την αποστολή προκήρυξης µε τα αποτελέ−
σµατα της σύναψης κάθε σύµβασης που βασίζεται στη 
συµφωνία−πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν 
προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της σύναψης των συµ−

βάσεων που βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, 
το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ηµέρες µετά τη σύναψη 
κάθε σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν 
τις προκηρύξεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Σε αυτήν την 
περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωµένες 
προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ηµέρες 
µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.

Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της 
σύµβασης ή της συµφωνίας − πλαισίου µπορούν να µην 
δηµοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους µπορεί να 
εµποδίσει την εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, εί−
ναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή µπορεί να 
βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή 
ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού 
ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.

Άρθρο 131
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης 

των προκηρύξεων

1. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο Παράρτηµα VΙΙΑ, καθώς και κάθε 
πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την 
αναθέτουσα αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα 
έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ διαδικασία.

2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέ−
τουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται 
είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε όσα αναφέρο−
νται στο Παράρτηµα VIΙΙ σηµείο 3 είτε µε άλλα µέσα. 
Στην περίπτωση της επισπευδόµενης διαδικασίας που 
περιγράφεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 133 του 
παρόντος, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται µε 
τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε 
όσα µνηµονεύονται στο Παράρτηµα VIII σηµείο 3.

Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνι−
κά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα VIΙΙ σηµείο 1, στοιχεία α΄ και β΄.

3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλο−
νται µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε 
τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του παραρτήµατος VIΙΙ 
σηµείο 3, δηµοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ηµέρες µετά 
την αποστολή τους.

Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρο−
νικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες 
διαβίβασης του παραρτήµατος VIΙΙ σηµείο 3, δηµοσιεύ−
ονται το αργότερο δώδεκα (12) ηµέρες µετά την απο−
στολή τους ή, στις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του 
άρθρου 133 του παρόντος, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες 
µετά την αποστολή τους.

4. Οι προκηρύξεις διαγωνισµού δηµοσιεύονται αναλυ−
τικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται µόνο 
το κείµενο που δηµοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περί−
ληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης 
δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες. Τα 
έξοδα δηµοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την 
Ευρω−παϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα. 

5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόµενό τους δεν µπο−
ρούν να δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από 
την ηµεροµηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό 
επίπεδο δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες 
διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκη−
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ρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε 
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 130 
του παρόντος, πρέπει δε να αναφέρουν την ηµεροµηνία 
αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». 
Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται στο 
«προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης µε την οποία ανακοι−
νώνεται η δηµοσίευσή τους µε τη µορφή αυτή, πρέπει 
δε να αναφέρουν την ηµεροµηνία της αποστολής.

6. Το περιεχόµενο των προκηρύξεων που δεν απο−
στέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα περιορίζεται σε πε−
ρίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.

7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν 
την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων.

8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βε−
βαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών που της 
διαβίβασε, αναφέροντας την ηµεροµηνία της εν λόγω 
δηµοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της 
πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης.

Άρθρο 132
Μη υποχρεωτική δηµοσίευση

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να δηµοσιεύουν σύµ−
φωνα µε το άρθρο 131 του παρόντος προκηρύξεις για 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, οι οποίες δεν υπόκεινται 
στην υποχρεωτική δηµοσίευση που προβλέπεται στις 
διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 133
Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων 

συµµετοχής και των προσφορών

1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής 
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι ανα−
θέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο 
της σύµβασης και το χρόνο που απαιτείται για την 
προετοιµασία των προσφορών, µε την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο 
(52) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προ−
κήρυξης διαγωνισµού.

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόµενες στο άρ−
θρο 124 του παρόντος διαδικασίες µε διαπραγµάτευση 
µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.

α) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων 
συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του 
διαγωνισµού, 

β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλη−
σης.

4. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν 
δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη 
προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στο εδάφιο β΄ της 
παραγράφου 3 µπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορί−

ζεται σε τριάντα έξι (36) ηµέρες, αλλά δεν είναι σε καµία 
περίπτωση µικρότερη των είκοσι δύο (22) ηµερών.

Η προθεσµία αυτή αρχίζει από την ηµεροµηνία απο−
στολής της προκήρυξης διαγωνισµού, προκειµένου για 
ανοικτή διαδικασία, και από την ηµεροµηνία αποστολής 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειµένου 
για κλειστή διαδικασία.

Η βραδύτερη προθεσµία που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο µπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι 
η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις 
πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη 
διαγωνισµού που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VΙΙA, 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες κατά 
τη δηµοσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική 
προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ 
ενός ελάχιστου διαστήµατος πενήντα δύο (52) ηµερών 
έως ενός µέγιστου διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών πριν 
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης δια−
γωνισµού.

5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλ−
λονται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τη µορφή και 
τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο 
Παράρτηµα VIΙΙ σηµείο 3, οι προθεσµίες παραλαβής 
των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 
και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσµία 
παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής που ορίζεται στο 
εδάφιο α΄ της παραγράφου 3, για τις κλειστές και µε 
διαπραγµάτευση διαδικασίες µπορούν να συντµηθούν 
κατά επτά (7) ηµέρες.

6. Σύντµηση κατά πέντε (5) ηµέρες των προθεσµιών 
παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παρά−
γραφο 2 και στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3, είναι δυ−
νατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, µε ηλεκτρονικό 
µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκή−
ρυξης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIΙΙ, ελεύθερη, άµεση 
και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και 
στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, προσδιορίζοντας 
στο κείµενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση 
στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση. Η σύντµη−
ση αυτή µπορεί να ορίζεται επιπλέον της µείωσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 5.

7. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, η συγγραφή υπο−
χρεώσεων και τα συµπληρωµατικά τεύχη, έγγραφα ή 
πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών 
που ορίζονται στα άρθρα 134 και 135 του παρόντος, 
µολονότι ζητήθηκαν εµπρόθεσµα, ή όταν οι προσφορές 
µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια 
επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσµίες παραλαβής των 
προσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόµε−
νοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λαµβάνουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση 
των προσφορών.

8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε δι−
απραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, 
που αναφέρονται στο άρθρο 124 του παρόντος, όταν 
επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των 
ελάχιστων προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν:

α) προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, 
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προ−
κήρυξης διαγωνισµού ή των δέκα (10) ηµερών, εάν η 
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προκήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα 
µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προ−
βλέπονται στο Παράρτηµα VIΙΙ σηµείο 3,

β) και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η 
τασσόµενη προθεσµία παραλαβής των προσφορών δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από 
την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών.

Άρθρο 134
Ανοικτές διαδικασίες: συγγραφή υποχρεώσεων,
 έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρ−
χές δεν παρέχουν, µε ηλεκτρονικό µέσο σύµφωνα µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 133 του παρόντος, ελεύθερη, 
άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώ−
σεων, τα τεύχη του διαγωνισµού και εν γένει σε όλα 
τα συµπληρωµατικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώ−
σεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα αποστέλλονται 
στους οικονοµικούς φορείς εντός έξι (6) ηµερών από 
την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, 
εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη 
συγγραφή υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγ−
γραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν 
από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για 
την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εµπρόθεσµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 135
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, 

συµµετοχής σε διαπραγµάτευση

1. Στις κλειστές διαδικασίες, και στις διαδικασίες δι−
απραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνι−
σµού, κατά την έννοια του άρθρου 124 του παρόντος, 
οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και 
γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν 
τις προσφορές τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγ−
µάτευση.

2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς πε−
ριλαµβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρε−
ώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των 
συµπληρωµατικών εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο 
πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα 
έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, 
όταν τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 133 του 
παρόντος. 

3. Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συµπλη−
ρωµατικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση φορέα δι−
αφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκλη−
ση  διευκρινίζεται η διεύθυνση της υπηρεσίας, από την 
οποία µπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και η 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτη−
σης αυτής, καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωµής 
του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση 
των εν λόγω εγγράφων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες απο−
στέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς φορείς 
αµελλητί µετά την παραλαβή της αίτησής τους.

4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη 
συγγραφή υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγ−
γραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν 
από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για 
την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση επισπευδόµενης κλειστής 
ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίας, η προθεσµία αυτή 
ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.

5. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συµ−
µετοχής σε διαπραγµάτευση, περιέχει τουλάχιστον:

α) παραποµπή στη δηµοσιευµένη προκήρυξη του δι−
αγωνισµού,

β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής 
των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να 
διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες 
πρέπει να συντάσσονται,

γ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχοµένως 
να επισυνάπτονται, είτε για την τεκµηρίωση δηλώσεων 
που πρέπει να είναι επαληθεύσιµες και στις οποίες ο 
υποψήφιος προβαίνει σύµφωνα µε το άρθρο 143 του πα−
ρόντος είτε για τη συµπλήρωση των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους 
µε τους προβλεπόµενους στα άρθρα 146 και 147 του 
παρόντος, και

δ) τη στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµ−
βασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαµ−
βάνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων.

Άρθρο 136
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

1. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµό−
τερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους προσφέρο−
ντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη 
σύναψη συµφωνίας − πλαισίου, την ανάθεση σύµβασης 
ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, συ−
µπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους απο−
φάσισαν να µην συνάψουν συµφωνία − πλαίσιο, να µην 
αναθέσουν σύµβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισµός 
και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρ−
µογή δυναµικό σύστηµα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν 
αιτήσεως.

2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου µέρους, οι 
αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντοµότερο 
δυνατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λό−
γους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε 
απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την 
απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 163 
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του παρόντος, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί 
µη ισοδυναµίας ή περί µη ανταπόκρισης των προµηθει−
ών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί απόδοσης 
ή λειτουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και 
τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, 
καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των συµβαλλόµε−
νων µερών στη συµφωνία − πλαίσιο. 

Η προθεσµία γνωστοποίησης δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από 
την παραλαβή γραπτής αίτησης.

3. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην γνωστοποι−
ήσουν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση 
των συµβάσεων, τη σύναψη συµφωνιών − πλαισίων ή 
την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση 
των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την 
εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς 
το δηµόσιο συµφέρον ή µπορεί να βλάψει τα νόµιµα 
εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών οικονο−
µικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού 
µεταξύ αυτών.

Άρθρο 137
Κανόνες που εφαρµόζονται στην επικοινωνία 

των µερών του διαγωνισµού

1. Οι µορφές επικοινωνίας, καθώς και η ανταλλαγή 
πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν µπορούν, 
κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγµατοποι−
ούνται µε επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικά µέσα 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις 
περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 6, ή µε συνδυασµό των µέσων αυτών.

2. Το επιλεγόµενο µέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι 
γενικά προσιτό και, εποµένως, να µην περιορίζει την 
πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία 
ανάθεσης.

3. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση 
πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει αφ’ ενός την ακεραιότητα των δεδοµένων 
και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων 
συµµετοχής και αφ’ ετέρου τη λήψη γνώσης του περιε−
χοµένου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής 
από τις αναθέτουσες αρχές, µόνο µετά την εκπνοή της 
προβλεπόµενης προθεσµίας για την υποβολή τους.

4. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για τις επικοι−
νωνίες µε ηλεκτρονικά µέσα πρέπει να µην δηµιουρ−
γεί διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και 
συµβατή µε τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται γενικά.

5. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρµόζονται για τη διαβί−
βαση και τους µηχανισµούς ηλεκτρονικής παραλαβής 
προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής:

α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που 
πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβα−
νοµένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσι−
τές στα ενδιαφερόµενα µέρη. Επιπλέον, οι µηχανισµοί 

ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων 
συµµετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Πα−
ραρτήµατος Χ.

β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύο−
νται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 
1999/1993/ΕΚ, όπως έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική 
έννοµη τάξη µε το π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄).

γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήµατος εθελοντι−
κής πιστοποίησης προς το σκοπό της βελτίωσης του 
επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω 
µηχανισµών.

δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υπο−
βάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή δηλώ−
σεις που αναφέρονται στα άρθρα 144 έως 149 και στο 
άρθρο 151 του παρόντος, εφόσον δεν είναι διαθέσιµα σε 
ηλεκτρονική µορφή, πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συµµετοχής.

6. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρµόζονται για την υπο−
βολή των αιτήσεων συµµετοχής:

α) Οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης 
των δηµοσίων συµβάσεων µπορούν να υποβάλλονται 
γραπτά ή τηλεφωνικά.

β) Όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλε−
φωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση 
πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει ορισθεί για 
την παραλαβή τους.

γ) Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν οι αιτή−
σεις συµµετοχής που υποβάλλονται µε τηλεοµοιοτυπία 
να επιβεβαιώνονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45 Α΄) ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στις περιπτώσεις 
που αυτό είναι αναγκαίο ως νόµιµη απόδειξη. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, ο σχετικός όρος, καθώς και η προθεσµία 
για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επιση−
µαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη 
διαγωνισµού.

Άρθρο 138
Πρακτικά

Για κάθε σύµβαση, κάθε συµφωνία − πλαίσιο και κάθε 
υλοποίηση δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτου−
σες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει 
τουλάχιστον:

α) την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας 
αρχής, το αντικείµενο και την αξία της σύµβασης, της 
συµφωνίας − πλαισίου ή του δυναµικού συστήµατος 
αγορών,

β) το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφε−
ρόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους,

γ) το όνοµα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προ−
σφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους,

δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που 
κρίθηκαν ασυνήθιστα χαµηλές,

ε) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση 
της επιλογής της προσφοράς του καθώς και, εφόσον 
είναι γνωστό, το τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίας 
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−πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

στ) όσον αφορά στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, 
τις οριζόµενες στα άρθρα 124 και 125 του παρόντος 
περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις 
διαδικασίες αυτές,

ζ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους 
οποίους η αναθέτουσα αρχή µαταίωσε την πρόθεσή της 
να συνάψει σύµβαση ή συµφωνία−πλαίσιο ή να υλοποι−
ήσει ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.

Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα 
µέτρα για την τεκµηρίωση της διεξαγωγής των διαδικα−
σιών ανάθεσης που διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα.

Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεώς της.

Άρθρο 139
Εχεµύθεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως 
εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη 
δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την 
ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 130, 
στο άρθρο 136 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις 
της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή 
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβά−
σει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρί−
σει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπι−
στευτικές πτυχές των προσφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 140
∆ικαιούµενοι συµµετοχής

1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει 
της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συ−
γκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται µε 
την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε 
νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική νοµοθεσία. Επιτρέ−
πεται ωστόσο στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων 
έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δηµοσίων συµβά−
σεων προµηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες 
ή και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
ζητείται από τα νοµικά πρόσωπα να µνηµονεύουν, στην 
προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα 
και τα επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων που 
επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
παροχής.

2. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφι−
οι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης 
συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να 
απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία 

είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκρι−
µένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο 
µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 141
Εναλλακτικές προσφορές

1. Όταν η ανάθεση γίνεται µε βάση το κριτήριο της 
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφο−
ρές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη 
διαγωνισµού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφο−
ρές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή µνεία, οι εναλλακτικές 
προσφορές δεν επιτρέπονται.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλα−
κτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 
εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υπο−
βολής των προσφορών αυτών.

4. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µό−
νον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται 
στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. 

Άρθρο 142
Υπεργολαβίες

Στην προκήρυξη ή και συγγραφή υποχρεώσεων, η ανα−
θέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέ−
ρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Σε µια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του 
κύριου οικονοµικού φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 143
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή

των συµµετεχόντων και ανάθεση των συµβάσεων

1. Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 152, λαµβανοµένων υπόψη 
των διατάξεων του άρθρου 141 του παρόντος, αφού 
οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα 
των οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και 145 του παρόντος. Ο 
έλεγχος της καταλληλότητας πραγµατοποιείται από 
τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε τα κριτήρια της 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και των 
επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 146 έως 151 του παρόντος, 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε τα κριτήρια και 
τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
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2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν το ελάχι−
στο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρ−
κειας και τεχνικών ή και επαγγελµατικών ικανοτήτων, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 146 και 147 του παρόντος, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προ−
σφέροντες.

Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα 
άρθρα 146 και 147, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικα−
νοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριµένη σύµβαση, 
πρέπει να είναι συνδεδεµένα και ανάλογα προς το αντι−
κείµενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα µνηµονεύονται 
στην προκήρυξη του διαγωνισµού.

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες δια−
πραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνι−
σµού, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν 
τον αριθµό των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται 
για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγµατευθούν 
υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθµός κατάλληλων 
υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, µε 
την προκήρυξη του διαγωνισµού, αντικειµενικά και χω−
ρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να 
εφαρµόσουν, τον ελάχιστο αριθµό και, ενδεχοµένως, το 
µέγιστο αριθµό υποψηφίων που καλούνται.

Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός είναι 
πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγµάτευσης κατόπιν 
δηµοσίευσης προκήρυξης, ο ελάχιστος αριθµός είναι 
τρεις (3). Εν πάση περιπτώσει, ο αριθµός υποψηφίων που 
καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει 
πραγµατικό ανταγωνισµό.

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων 
τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφί−
ων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περί−
πτωση που ο αριθµός των υποψηφίων που ικανοποιούν 
τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι 
µικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υπο−
ψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούµενα 
επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν µπορεί 
να περιλαµβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονο−
µικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής ή 
υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούµενα επίπεδα 
ικανοτήτων.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της 
δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των προς δια−
πραγµάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 124 του παρόντος, πραγµα−
τοποιούν αυτόν τον περιορισµό µε την εφαρµογή των 
κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυ−
ξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Στην 
τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη 
διασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρ−
χει επαρκής αριθµός κατάλληλων προσφορών ή υπο−
ψηφίων.

Άρθρο 144
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου 

ή του προσφέροντος

1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβα−
ση ο υποψήφιος ή προσφέρων εις βάρος του οποίου 

υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους λόγους:

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβα−
σης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµ−
φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48),

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριό−
τητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 1991/308/ 
EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συ−
στήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 
η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/ 1997/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE 
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε 
µε το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και τροποποιήθηκε µε 
το  ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α΄).

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους 
ή τους προσφέροντες να υποβάλουν τα έγγραφα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης µπορούν, εφό−
σον αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση 
των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνο−
νται στις αρµόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφο−
ρίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κα−
τάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι 
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρ−
χών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµο−
θεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος 
ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή και φυσικά 
πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των 
διευθυντών επιχείρησης ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται 
από τη συµµετοχή στη σύµβαση, όταν:

α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασι−
ών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκα−
τάστασής του.

β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρό−
µοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του.
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γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που 
έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπι−
στώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή 
του.

δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 
µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγ−
µένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η 
αναθέτουσα αρχή.

ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφά−
λισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκα−
τάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.

στ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του 
όσο και του ελληνικού δικαίου.

ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές.

3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή από−
δειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
στην παράγραφο 2 σηµεία α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄: 

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία 
α΄, β΄ και γ΄, την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µη−
τρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου, καθώς 
και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρ−
µόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγω−
γής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,

β) για την παράγραφο 2 σηµεία ε΄ ή στ΄, πιστοποιητικό 
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 
µέλους. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγ−
γραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και στην παράγραφο 2 σηµεία α΄, β΄ ή γ΄, αυτό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφε−
ρόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµό−
διας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης.

Άρθρο 145
Άδεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονοµικό φορέα 
που επιθυµεί να συµµετάσχει σε δηµόσια σύµβαση έρ−
γων να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό 
ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίζει ανάλογη ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IΧΑ και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασής του. 

Άρθρο 146
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

1. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του 
οικονοµικού φορέα αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων.

β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαι−
τείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκα−
τεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

γ) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου ερ−
γασιών και, ενδεχοµένως, του κύκλου εργασιών στον 
τοµέα κατασκευής έργων, για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονοµικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτη−
ση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού 
φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον 
είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 
εργασιών.

2. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί 
ανάγκη και για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής 
φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα 
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, όπως 
η προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων 
αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται 
µε την προκήρυξη του διαγωνισµού.

3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών 
φορέων από τις αναφερόµενες στο άρθρο 140 µπορεί 
να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην 
κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκή−
ρυξη διαγωνισµού ή στην πρόσκληση υποβολής προ−
σφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόµενα στην παρά−
γραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν.

5. Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως πρόσφορο.

Άρθρο 147
Τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες

1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των 
οικονοµικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύµ−
φωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων 
αποδεικνύονται µε έναν ή περισσότερους από τους ακό−
λουθους τρόπους, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα 
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων:

α) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτε−
λεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο 
από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότε−
ρων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το 



ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 
και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα 
µε τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κα−
νονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα πιστο−
ποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 
του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων 
για τον έλεγχο της ποιότητας και εκείνων που θα έχει 
στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του 
έργου, 

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού,
δ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προ−

σόντων του εργολήπτη ή και των διευθυντικών στελε−
χών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για 
την εκτέλεση των εργασιών,

ε) αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρι−
σης που µπορεί να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, στις ενδεδειγµένες 
περιπτώσεις,

στ) δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλ−
ληλικό δυναµικό του εργολήπτη και τον αριθµό των στε−
λεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία,

ζ) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστά−
σεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο εργολή−
πτης για την εκτέλεση της σύµβασης.

3. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί 
ανάγκη και για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής 
φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, 
για την εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, όπως η προσκόµιση της 
δέσµευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση 
του οικονοµικού φορέα τους αναγκαίους πόρους.

4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµι−
κών φορέων από τις αναφερόµενες στο άρθρο 140 του 
παρόντος µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των 
µετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

5. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή 
στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολο−
γητικά από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 πρέπει 
να προσκοµισθούν.

Άρθρο 148
Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόµι−
ση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους 
οργανισµούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ 
µέρους του οικονοµικού φορέα ορισµένων προτύπων 
εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέµπουν 
σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας που βασί−
ζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και 
πιστοποιούνται από οργανισµούς που εφαρµόζουν τη 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι 
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστο−
ποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη 
µέλη. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξα−
σφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκοµίζονται από 
τους οικονοµικούς φορείς.

Άρθρο 149
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο σηµείο στ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 147 του παρόντος, ζητούν την υποβολή πιστο−
ποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς, 
µε το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα πρότυπα όσον αφο−
ρά στην περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο 
κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
[EMAS Κανονισµός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα πε−
ριβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοι−
χα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούµενα από 
όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή 
στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές 
όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργα−
νισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Επίσης, 
αποδέχονται και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά στοιχεία 
για µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προ−
σκοµίζονται από τους οικονοµικούς φορείς.

Άρθρο 150
Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους οικονοµι− 
κούς φορείς να συµπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρ−
µογή των άρθρων 144 έως 149 του παρόντος.

Άρθρο 151
Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών

 φορέων. Πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου 
ή ιδιωτικού δικαίου

1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους κα−
ταλόγους εγκεκριµένων εργοληπτών πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένες στην παράγραφο 1 και στα σηµεία α΄ 
έως δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 144, στο 
άρθρο 145, στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 
146, στις παραγράφους 1,  2 και 5 του άρθρου 147, στο 
άρθρο 148 και στο άρθρο 149 του παρόντος.

Αιτήσεις εγγραφής µπορούν να υποβάλουν και οικο−
νοµικοί φορείς που ανήκουν σε όµιλο και επικαλούνται 
πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του 
οµίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν 
στην αρχή που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο ότι 
διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή 
τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να 
πληρούν κατά το ίδιο διάστηµα τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος 
για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγµατα, που 
εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
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2. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι 
σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 
µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που 
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά µνηµονεύονται τα δικαιολογη−
τικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο, 
η πιστοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη.

3. Η εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους, πιστοποι−
ούµενη από τους αρµόδιους οργανισµούς, ή το πιστοποι−
ητικό που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης 
συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών 
µελών, τεκµήριο καταλληλότητας µόνο σε σχέση µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 144 παράγραφος 1 και παράγρα−
φος 2 σηµεία α΄ έως δ΄ και ζ΄, 145, 146 παράγραφος 1 
σηµεία β΄ και γ΄, και 147 παράγραφος 2 σηµεία α΄, β΄, γ΄, 
δ΄, στ΄ και ζ΄ για τους εργολήπτες.

4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή 
σε επίσηµους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν 
είναι δυνατόν να τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς αι−
τιολόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι 
δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύµβαση, πρό−
σθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονοµικό φορέα. Οι 
αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών µελών εφαρµό−
ζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρού−
σας παραγράφου µόνον προς όφελος των οικονοµικών 
φορέων που είναι εγκατεστηµένοι στο κράτος µέλος, το 
οποίο έχει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.

5. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων 
κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο ή για την πιστο−
ποίησή τους από τους οργανισµούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλ−
λες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που 
ζητούνται από τους οικονοµικούς φορείς που έχουν την 
ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, 
όχι άλλες από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 144 έως 
149 του παρόντος. 

Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν 
µπορεί να επιβάλλεται στους οικονοµικούς φορείς των 
άλλων κρατών µελών για τη συµµετοχή τους σε δη−
µόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 
τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατε−
στηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Οι αναθέτουσες αρχές 
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά 
µέσα.

6. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα 
στιγµή, την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο ή την 
έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει να ενηµερώνονται 
δε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα για την απόφαση της 
αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρµόδιου 
οργανισµού πιστοποίησης.

7. Οι οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.

8. Στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) µπο−
ρούν να εγγραφούν άτοµα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
αντίστοιχα των άλλων κρατών µελών µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
144 έως 147 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 152
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων

1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων είναι είτε: 

α) όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρου−
σα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόµενα µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης, ιδί−
ως η ποιότητα, η τιµή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρα−
κτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η 
εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική συνδροµή, 
η ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης 
ή εκτέλεσης, είτε

β) αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.
2. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρού−

σης παραγράφου, στην προβλεπόµενη στην παράγραφο 
1 σηµείο α΄ περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει 
στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρε−
ώσεων, τη βαρύτητα (σχετική στάθµιση) που προσδίδει 
σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδι−
ορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς. Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται 
µε τον καθορισµό µιας διακύµανσης («ψαλίδας») µε κα−
τάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώµη της αναθέτουσας 
αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθµιση για λόγους που 
µπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή καθο−
ρίζει, στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των 
κριτηρίων αυτών.

Άρθρο 153
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές

1. Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό της, 
η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές 
αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση 
της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες.

Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως:
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευ−

ής, 
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
εκτέλεση των έργων, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προ−
σφέρων,

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της 
εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και

bkuser
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ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον 
προσφέροντα.

2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον 
προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των 
παρασχεθέντων δικαιολογητικών.

3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον 
λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά 
από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την 
οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυ−
ση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα 
αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, 
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 154
Τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο ση−
µείο 1 του Παραρτήµατος VΙ, αναφέρονται στην προ−
κήρυξη του διαγωνισµού, στη συγγραφή υποχρεώσεων, 
καθώς και στα συµβατικά τεύχη ή τα λοιπά συµπληρω−
µατικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη 
πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως απο−
τέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στον 
ανταγωνισµό.

3. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων που δεν 
αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδια−
γραφές πρέπει να διατυπώνονται:

α) είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ και, κατά σειρά προ−
τίµησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφο−
ρά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές τεχνικές 
εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα δι−
εθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς 
που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά 
πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές 
τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, 
του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων. Κάθε 
παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο»,

β) είτε µε αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαι−
τήσεις, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν περιβαλλο−
ντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά 
ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στις 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύµβαση,

γ) είτε µε αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β΄, παραπέ−

µποντας, ως τεκµήριο της συµβατότητας προς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδι−
αγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α΄,

δ) είτε µε παραποµπή στις προδιαγραφές που ανα−
φέρονται στο στοιχείο α΄ για ορισµένα χαρακτηριστικά 
και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β΄ για ορι−
σµένα άλλα χαρακτηριστικά.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της 
δυνατότητας παραποµπής στις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 3, δεν 
µπορούν να απορρίπτουν προσφορά µε την αιτιολογία 
ότι τα προσφερόµενα προϊόντα δεν πληρούν τις προ−
διαγραφές στις οποίες έχουν παραπέµψει, εφόσον ο 
προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε 
ενδεδειγµένο µέσο και µε τρόπο που ικανοποιεί την 
αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, 
κατά ισοδύναµο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τε−
χνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών 
από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά εν−
δεδειγµένο µέσο.

5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της 
δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
να προβλέπουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών 
απαιτήσεων, δεν µπορούν να απορρίπτουν προσφορά 
έργων ή προϊόντων, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο 
το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, 
µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προ−
διαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο 
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανι−
σµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές 
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις 
που έχουν ορίσει.

Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προ−
σφορά του, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αναθέ−
τουσα αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το 
έργο ή προϊόν που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται 
στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις 
που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο 
οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο.

6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλο−
ντικά χαρακτηριστικά µε όρους επιδόσεων ή λειτουργι−
κών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
3 στοιχείο β΄, µπορούν να χρησιµοποιούν τις λεπτοµε−
ρείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τµήµατα των 
λεπτοµερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από 
τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήµατα ή από 
οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήµα, υπό την προϋπό−
θεση ότι είναι ενδεδειγµένες για τον καθορισµό των 
χαρακτηριστικών των προµηθειών, που αποτελούν το 
αντικείµενο της σύµβασης, οι απαιτήσεις του σήµατος 
διαµορφώνονται βάσει επιστηµονικών στοιχείων, τα 
οικολογικά σήµατα υιοθετούνται µε διαδικασία, στην 
οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα ενδιαφερό−
µενα µέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι κατα−
ναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανοµείς και οι περι−
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βαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν ότι 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογι−
κό σήµα τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδια−
γραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει 
όµως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό µέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατα−
σκευαστή ή την έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο 
οργανισµό.

7. «Αναγνωρισµένοι οργανισµοί» κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου είναι τα εργαστήρια δοκιµών, τα ερ−
γαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και 
οι οργανισµοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα 
ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές 
αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων 
οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη µέλη.

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιο−
λογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, δεν µπορούν 
να κάνουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευ−
σης ή ιδιαίτερων µεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν 
αναφορά σε σήµα, δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, κα−
θώς και σε συγκεκριµένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα 
είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται 
ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω 
µνεία ή παραποµπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν 
δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και 
κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης 
κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4. Η µνεία ή η 
παραποµπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους 
όρους «ή ισοδύναµο». 

Άρθρο 155
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν ειδι−
κούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης, µε 
την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συµβατοί µε το 
κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην προκήρυξη ή 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά µπορούν να αφο− 
ρούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέ−
τρους.

Άρθρο 156
Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, 

την προστασία του περιβάλλοντος
και τις συνθήκες εργασίας

1. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υπο−
χρεώσεων τον οργανισµό ή τους οργανισµούς από τους 
οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες µπορούν να 
λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υπο−
χρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις περί προ−
στασίας και συνθηκών εργασίας, οι οποίες εφαρµόζο−
νται στις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση 
της σύµβασης.

2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητά από τους 

προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία 
σύναψης συµβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, 
κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρε−
ώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας και 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρό−
κειται να εκτελεσθεί η σύµβαση.

Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 153 του παρό−
ντος, σχετικά µε τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών 
προσφορών, δεν θίγεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 157
Στατιστικές υποχρεώσεις

Προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εκτίµηση των 
αποτελεσµάτων της εφαρµογής του παρόντος, η Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων διαβιβάζει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 
Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, 
καταρτισµένη σύµφωνα µε το άρθρο 158 του παρόντος, 
σχετικά µε τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, αντίστοι−
χα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το 
προηγούµενο έτος.

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν 
στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων τις 
σχετικές καταστάσεις των έργων που ανέθεσαν κατά το 
προηγούµενο έτος, µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Άρθρο 158
Περιεχόµενο στατιστικής κατάστασης

1. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα IV, η στατιστική κατάσταση περιλαµβάνει:

α) τον αριθµό και την αξία των καλυπτόµενων από το 
παρόν συµβάσεων που συνήφθησαν,

β) τον αριθµό και τη συνολική αξία των συµβάσεων 
που συνήφθησαν δυνάµει παρεκκλίσεων από τη Συµ−
φωνία.

Στο µέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπο−
νται στο πρώτο εδάφιο, σηµείο α΄, κατανέµονται ανά−
λογα µε:

α) τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων που χρη−
σιµοποιήθηκαν,

β) και, για καθεµία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα 
που περιέχονται στο Παράρτηµα I,

 γ) την ιθαγένεια του οικονοµικού φορέα στον οποίον 
ανατέθηκε η σύµβαση.

Στην περίπτωση που οι συµβάσεις συνήφθησαν µέσω 
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, τα στοιχεία που ανα−
φέρονται στο πρώτο εδάφιο σηµείο α΄, κατανέµονται 
επιπλέον ανάλογα µε τις οριζόµενες στα άρθρα 124 και 
125 του παρόντος περιστάσεις και διευκρινίζουν τον 
αριθµό και την αξία των συµβάσεων που ανατέθηκαν 
ανά κράτος µέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των 
αναδόχων.
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2. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην 
εκείνων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, η 
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) 
τον αριθµό και την αξία των δηµοσίων συµβάσεων που 
συνήφθησαν, κατανεµηµένων σύµφωνα µε το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 1, και β) τη συνολική αξία των 
συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει των παρεκκλίσεων 
από τη Συµφωνία.

3. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη 
πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συµφωνίας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέ−
ρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙE΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 159
Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλες τις συµβά−
σεις παραχώρησης δηµοσίων έργων που συνάπτονται 
από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συµβάσε−
ων αυτών ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των πέντε 
εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων 
(5.278.000) ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τους κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις δηµοσίων 
έργων που ορίζονται στο άρθρο 116 του παρόντος. 

Άρθρο 160
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής

Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις πα−
ραχώρησης δηµοσίων έργων, οι οποίες:

α) εµπίπτουν στις δηµόσιες συµβάσεις έργων στις 
περιπτώσεις των άρθρων 118 και 119 του παρόντος.

β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την 
άσκηση µιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του π.δ. 59/2007, 
όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 161
∆ηµοσίευση της προκήρυξης στις συµβάσεις

 παραχώρησης δηµοσίων έργων

1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να προσφύ−
γουν σε σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων γνω−
στοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε σχετική προκή−
ρυξη.

2. Οι προκηρύξεις για τις συµβάσεις παραχώρησης 
δηµοσίων έργων περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτηµα VII Γ και, ενδεχοµένως, 
κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την 
αναθέτουσα αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα 
έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδι−
κασία της παραγράφου 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ.

3. Το άρθρο 132 του παρόντος που αφορά την προ−
αιρετική δηµοσίευση των προκηρύξεων εφαρµόζεται 

επίσης και για τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων 
έργων.

Άρθρο 162
Προθεσµία

Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύ−
γουν στη διαδικασία παραχώρησης δηµοσίων έργων, 
η προθεσµία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για 
τη σύµβαση παραχώρησης δεν µπορεί να είναι µικρό−
τερη των πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία 
αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 133 
του παρόντος.

Εφαρµόζεται επίσης η παράγραφος 7 του άρθρου 
133 του παρόντος.

Άρθρο 163
Υπεργολαβία

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί:
α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύµβασης παραχώ−

ρησης δηµοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συµβά−
σεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης 
έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα 
έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. 
το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη 
σύµβαση παραχώρησης έργου.

β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύµ−
βασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι µε τις 
προσφορές τους, εφόσον επιθυµούν, το ποσοστό της 
συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί αντικεί−
µενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν 
σε τρίτους.

Άρθρο 164
Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο

Ο παρών Κώδικας δεν εφαρµόζεται στις συµπληρω−
µατικές εργασίες που δεν περιλαµβάνονταν στο αρχι−
κά προβλεπόµενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην 
αρχική σύµβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων πε−
ριστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση 
του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, 
το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανά−
δοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον 
οικονοµικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: 

α) όταν αυτές οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπο−
ρούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωρισθούν 
από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µεί−
ζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές, ή 

β) όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να δι−
αχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, 
είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.

Το συνολικό ποσό των συναπτόµενων συµβάσεων συ−
µπληρωµατικών εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του αρχικού έργου 
που αποτελεί το αντικείµενο της παραχώρησης.
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Άρθρο 165
Εφαρµοστέοι κανόνες

Όταν ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης είναι ο ίδι−
ος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της παραγράφου 
9 του άρθρου 111 του παρόντος, υποχρεούται, για τα 
έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις 
διατάξεις που προβλέπει ο παρών Κώδικας, όσον αφορά 
στη σύναψη των συµβάσεων δηµοσίων έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 166
Κανόνες δηµοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

1. Οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έρ−
γων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να 
εφαρµόζουν τους κανόνες δηµοσιότητας που ορίζονται 
στο επόµενο άρθρο, κατά τη σύναψη των συµβάσεων 
έργων µε τρίτους, όταν η αξία αυτών των συµβάσεων 
ανέρχεται σε ποσό ίσο µε ή µεγαλύτερο των πέντε 
εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων 
(5.278.000) ευρώ.

Εφόσον πάντως µία σύµβαση έργων πληροί τις προ−
ϋποθέσεις εφαρµογής των περιπτώσεων που απαριθ−
µούνται στο άρθρο 125 του παρόντος, δεν απαιτείται 
δηµοσιότητα.

Η αξία των συµβάσεων υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
εφαρµοζόµενους για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων κα−
νόνες που καθορίζονται στο άρθρο 118 του παρόντος.

2. ∆εν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες 
συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύµβαση 
παραχώρησης ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται µε 
τις επιχειρήσεις αυτές.

Ως «συνδεδεµένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρη−
ση στην οποία ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης 
µπορεί να ασκεί, άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή 
ή κάθε επιχείρηση η οποία µπορεί να ασκεί κυρίαρχη 
επιρροή στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης ή η 
οποία, όπως και ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης, 
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρη−
σης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηµατοδοτικής 
συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη 
επιρροή τεκµαίρεται όταν µια επιχείρηση έναντι µιας 
άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα:

α) κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου 
κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες 
αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επι−
χείρηση, ή

γ) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη 
του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της 
επιχείρησης.

Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων 
επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη σύµ−
βαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται 
σε συνάρτηση µε τις µεταγενέστερες µεταβολές που 
σηµειώνονται στους δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ των 
επιχειρήσεων.

Άρθρο 167
∆ηµοσίευση της προκήρυξης

1. Οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων 
έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι οποίοι 
επιθυµούν να συνάψουν σύµβαση έργων µε τρίτους γνω−
στοποιούν την πρόθεσή τους µέσω προκήρυξης.

2. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙΙ Γ και, ενδεχοµέ−
νως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται 
αναγκαίο από τον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης 
δηµοσίων έργων, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα 
έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδι−
κασία της παραγράφου 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ.

3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις παρα−
γράφους 2 έως 8 του άρθρου 131 του παρόντος.

4. Το άρθρο 132 του παρόντος που αφορά την εκούσια 
δηµοσίευση των προκηρύξεων εφαρµόζεται επίσης.

Άρθρο 168
Προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων

 συµµετοχής και την παραλαβή των προσφορών

Στις συµβάσεις έργων που συνάπτονται από τους 
αναδόχους σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων, 
οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι 
παραχώρησης ορίζουν την προθεσµία παραλαβής των 
αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µι−
κρότερη των τριάντα επτά (37) ηµερών από την ηµερο−
µηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή της 
πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Εφαρµόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 
133 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IH΄
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 (ν. 2522/1997, ΦΕΚ 178 Α΄)

Άρθρο 169
Πεδίο εφαρµογής

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, 
εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των 
οδηγιών ΕΟΚ−1993/37, (ΕΕ L−199/9.8.1993), ΕΟΚ−1993/36, 
(ΕΕ L−199/199.8.1993) και ΕΟΚ−1992/50, (ΕΕ L−209/24.7.1992) 
ή στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν 
µεταφερθεί στην εσωτερική έννοµη τάξη. 
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Άρθρο 170
Έκταση δικαστικής προστασίας

1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέ−
ρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση δηµοσίων 
έργων και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία 
από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα 
επόµενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύ−
ρωση ή αναγνώριση ως άκυρης της παράνοµης πράξης 
της αναθέτουσας αρχής και επιδίκαση αποζηµίωσης.

2. Η δικαιοδοσία, η αρµοδιότητα και η διαδικασία εκ−
δίκασης των σχετικών διαφορών, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, ρυθµίζονται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 171
 Προσωρινή δικαστική προστασία

1. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει προσωρινή 
δικαστική προστασία για να αρθεί πιθανολογούµενη 
παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζηµία στα συµ−
φέροντά του.

2. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο 
ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών, αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο 
της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προ−
σφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζο−
ντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του. Η προσφυγή κοινοποιείται 
µε την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο 
ή τον αντίκλητο κάθε θιγοµένου από τυχόν ολική ή µε−
ρική παραδοχή της προσφυγής. ∆εν απαιτείται άσκηση 
προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω η εν 
µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή 
οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθε−
σµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής 
και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρ−
ριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου 
αυτής δεν θίγουν διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά 
τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών. 

3. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο 
αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµε−
ρών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής 
και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές 
από τις αιτιάσεις της προσφυγής. Η προθεσµία για την 
άσκηση της προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η 
προθεσµία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Ο αρµόδιος 
για την εκδίκαση της αίτησης δικαστής, και επί πολυ−
µελών δικαστηρίων ο πρόεδρος του οικείου τµήµατος, 
ορίζει µε πράξη του την ηµέρα και ώρα εκδίκασης της 
αίτησης, καθώς και την προθεσµία κλήτευσης. Η ηµε−
ροµηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, 
η δε προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι µικρό−
τερη από δέκα (10) ηµέρες. Αντίγραφο της αίτησης 

µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος 
προς την καθ’ ής η αίτηση αναθέτουσα αρχή και προς 
κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, του οποίου την κλήτευση 
θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Κάθε ενδιαφερόµενος, 
του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται 
να ασκήσει παρέµβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προ−
σκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα 
κρίσιµα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που 
έχουν στη διάθεσή τους. 

4. Ο αρµόδιος κατά την προηγούµενη παράγραφο 
δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της αίτησης και µετά 
κλήση της αναθέτουσας αρχής προ είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών να εκδώσει προσωρινή διαταγή, που κατα−
χωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει αποκλει−
στικά τα µέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την 
έκδοση της απόφασης. Η προσωρινή διαταγή µπορεί 
να ανακληθεί είτε από το δικαστή που τη χορήγησε, 
ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού 
κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την 
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. 

5. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, εφό−
σον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του 
κοινοτικού ή του εσωτερικού δικαίου και η λήψη του 
µέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσµενή από 
την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία 
των συµφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όµως µπορεί 
να απορριφθεί, αν, από τη στάθµιση της βλάβης του 
αιτούντος των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου 
συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από 
την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια 
του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης, για οποιονδή−
ποτε λόγο, δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος. 

6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά 
µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των δι−
αδίκων. ∆ιατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της 
διακήρυξης των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδή−
ποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νο−
µικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραί−
τητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων 
και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης 
της σύµβασης. Η διάταξη του άρθρου 692 παράγρα−
φος 4 ΚΠολ∆ δεν µπορεί να παρακωλύσει τη λήψη 
του κατάλληλου ασφαλιστικού µέτρου. Η απόφαση επί 
της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκδίκαση 
της αίτησης. 

7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν 
εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης 
ακυρώσεως ή της κύριας αγωγής. Η προθεσµία άσκησης 
των ένδικων βοηθηµάτων διακόπτεται µε την κατάθεση 
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος, που 
πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού µέτρου, 
οφείλει µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη 
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δηµοσίευση ή, όπου δεν προβλέπεται δηµοσίευση, από 
την έκδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση 
ακυρώσεως ή την κύρια αγωγή, διαφορετικά αίρεται 
αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού µέτρου. Η δικάσι−
µος για την εκδίκασή τους δεν πρέπει να απέχει πέραν 
του τριµήνου από την κατάθεση του δικογράφου. 

Άρθρο 172
Ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας

1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει την ακύ−
ρωση ή την αναγνώριση ως άκυρης κάθε πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει 
κανόνα του κοινοτικού ή εσωτερικού δικαίου σχετικό 
µε τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύµ−
βασης. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση ή την 
αναγνώριση της ακυρότητας όρου που περιέχεται στη 
διακήρυξη, στα τεύχη δηµοπράτησης ή σε άλλο έγ−
γραφο σχετικό µε τη διαδικασία του διαγωνισµού και 
αναφέρεται σε τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτι−
κές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων αποκλει−
σµού από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, αξιολόγησης 
προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

2. Αν το δικαστήριο ακυρώσει ή αναγνωρίσει την ακυ−
ρότητα πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής 
µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, η τελευταία 
δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού 
µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ή προσωρινή διατα−
γή. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο επόµενο άρθρο.

Άρθρο 173
 Αξίωση αποζηµίωσης

1. Ο ενδιαφερόµενος ο οποίος αποκλείσθηκε από τη 
συµµετοχή ή την ανάθεση δηµοσίου έργου, προµήθειας 
ή υπηρεσίας, κατά παράβαση κανόνα του κοινοτικού 
ή του εσωτερικού δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από 
την αναθέτουσα αρχή αποζηµίωση, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Κάθε διάταξη 
που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρ−
µόζεται. 

2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η 
προηγούµενη ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας 
της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από το αρµόδιο 
δικαστήριο. Επιτρέπεται σώρευση της αγωγής αποζηµί−
ωσης µε την αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας κατά 
τις κοινές διατάξεις. 

Άρθρο 174
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες εκδίδονται 
κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κώδικα, εκτελούνται αφού 
καταστούν αµετάκλητες µε τα συνήθη µέσα αναγκα−
στικής εκτέλεσης. 

2. Αν ο καθ’ ού η εκτέλεση της χρηµατικής απαίτησης 
είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα τα οποία 

κατά το νόµο απολαύουν των διαδικαστικών του προ−
νοµίων, η εκτέλεση µπορεί να γίνει επί της ιδιωτικής 
περιουσίας και µόνο αφού παρέλθει προθεσµία τριών 
(3) µηνών από την επίδοση, µε δικαστικό επιµελητή, 
σχετικής αίτησης προς καταβολή του ποσού που έχει 
επιδικασθεί, µαζί µε τον προς εκτέλεση τίτλο. 

Άρθρο 175
Συνεργασία των ελληνικών αρχών

µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει διαπρα−
χθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση των κοινοτικών 
διατάξεων, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων δηµοσίου έργου, ζητεί την άρση αυτής. Η 
υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου που παρέλαβε τη 
γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι µία (21) ηµέρες 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) βεβαίωση ότι η παράβαση έχει αρθεί ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για 

ποιο λόγο δεν έγινε καµιά επανορθωτική ενέργεια ή 
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη 

σύµβασης έχει ανασταλεί, είτε µε πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από αίτηση ασφαλι−
στικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
171 του παρόντος. 

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την αρµόδια 
να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης πα−
ραγράφου υπηρεσία του Υπουργείου να αποστείλει σε 
αυτή κάθε σχετικό µε την πιθανολογούµενη παράβαση 
στοιχείο. 

3. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παράγραφο 
1β΄ γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν 
έγινε καµία επανορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεµούς αί−
τησης ασφαλιστικών µέτρων, η υπηρεσία του αρµόδιου 
Υπουργείου ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
αποτέλεσµα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. 

4. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παράγρα−
φο 1γ΄ γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η 
υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν ανάκληση της αναστο−
λής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε 
την προηγούµενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση 
πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση 
έχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και 
να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καµία επανορθωτική 
ενέργεια. 

5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν 
κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η 
Μαρτίου πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα 
βοηθήµατα παροχής δικαστικής προστασίας κατά το 
παρόν κεφάλαιο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 
διαβιβάζουν στο αρµόδιο Υπουργείο τα απαιτούµενα για 
την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία τα 
οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεννόηση µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις συµ−
βάσεις του ∆ηµοσίου και ανακοινώνονται µε εγκύκλιο. 
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6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του πα−
ρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για τις συµβάσεις δη−
µοσίων έργων, το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις συµβά−
σεις κρατικών προµηθειών και το Υπουργείο Οικονοµίας 
και Οικονοµικών για τις συµβάσεις υπηρεσιών. Με κοινή 
απόφαση των τριών Υπουργών µπορεί να ανατίθεται 
η κατά το παρόν άρθρο αρµοδιότητα συνεργασίας µε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους τρεις τοµείς σε 
µία υπάρχουσα ή συνιστώµενη αρχή. 

 
ΜΕΡΟΣ V

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 176

Προδιαγραφές και Κανονισµοί Έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εγκρίνονται προδιαγραφές 
και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευ−
ής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθε−
σης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των 
υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή 
µπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόµενες προδιαγραφές 
είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προ−
αιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. 

2. Για την τήρηση και εφαρµογή των προδιαγρα−
φών και κανονισµών της προηγούµενης παραγράφου 
τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων επιτρέπεται να διε−
νεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών 
ή κατασκευής του έργου και στα µέσα µεταφοράς των 
υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα 
όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπι−
στωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην 
κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. 
Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί 
υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι 
και υπάγονται ως προς τα σχετικά µε την αρµοδιότητα 
αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδι−
κών. 

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται µε 
εξουσιοδότησή του διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 
Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται µε από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώ−
τερο των εβδοµήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων 
(73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφό−
σον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισµών 
ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον 
τρόπο κατασκευής των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, 
σύµφωνα και µε τις οικείες συµβάσεις και τις εγκεκρι−
µένες µελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης 
και επεξεργασίας, στη µεταφορά, στη χρήση και στον 
έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτω−

ση που η παράβαση επηρεάζει ή µπορεί, αιτιολογηµένα, 
να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που 
πρέπει να πληρούν τα δοµικά υλικά και έργα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α΄), ιδιαίτερα 
τη µηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, 
την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια 
χρήσης, το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο 
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεµία από 
τις παραβάσεις αυτές, ανερχόµενο συνολικά κατά πε−
ρίπτωση ελέγχου µέχρι το προαναφερόµενο όριο. Το 
ύψος του προστίµου κλιµακώνεται ανάλογα µε τη βα−
ρύτητα της διαπιστούµενης παράβασης. Τα ποσά αυτά 
του προστίµου αυξάνονται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

4. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυ−
ρώσεις για το σκυρόδεµα, στην περίπτωση που διαπι−
στώνονται παραβάσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος, όπως κάθε φορά ισχύει πέραν από αυ−
τές που επισύρουν πρόστιµο κατά το τρίτο εδάφιο της 
προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη 
κρίση και πρόστιµα για καθεµία από τις παραβάσεις 
αυτές, πάντοτε µε τον περιορισµό του ανώτατου ορίου 
του συνολικού κατά έλεγχο προστίµου. 

5. Η έκθεση ελέγχου, µε µνεία και των τυχόν απόψεων 
του ελεγχόµενου, υποβάλλεται στον Προϊστάµενο της 
αρµόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα 
ελέγχου. Ο Προϊστάµενος θεωρεί την έκθεση µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και µέσα στην 
ίδια προθεσµία την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, ο οποί−
ος µπορεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε 
(15) εργάσιµων ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία 
αυτή τυχόν αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι 
τυχόν αντιρρήσεις, οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπη−
ρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται 
αµέσως στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότητας της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η 
οποία εισηγείται στον Υπουργό. 

6. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβλη−
θείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προ−
στίµου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης 
στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Το 
πρόστιµο είναι δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά 
τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Από το έσοδο 
αυτό αποδίδεται στον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδι−
ασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) ποσοστό που καθορίζε−
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. Με την κοινή απόφαση αυτή καθορίζεται 
ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια. 

Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου εφόσον αφορούν 
εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη ∆ιεύθυν−
ση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

7. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίµου 
ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. 
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8. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του 
προστίµου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. 
Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάµενος 
της αρµόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβά−
ζει την έκθεση ελέγχου, µαζί µε τις τυχόν αντιρρήσεις 
του ελεγχόµενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της 
υπηρεσίας στον αρµόδιο Εισαγγελέα, αµέσως µετά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων.

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται γε−
νικά σε όλα τα έργα, δηµόσια και ιδιωτικά. 

Άρθρο 177
Επιθεώρηση των δηµοσίων έργων

1. Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των 
έργων που εκτελούνται από τους φορείς του δηµόσι−
ου τοµέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώµα 
Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε.), που υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων.

2. Επιθεωρητές ∆ηµόσιων Έργων ορίζονται, µε ανά−
θεση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή άλλων 
Υπουργείων ή Περιφερειών ή κάθε βαθµίδας οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. ή άλλων 
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή 
αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και συνταξιούχοι 
του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που: 

α) Ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ, αν πρόκειται για µόνι−
µους υπαλλήλους δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. ή ορ−
γανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωµατούχοι 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, αν πρόκειται για 
υπαλλήλους µε άλλη σχέση ή για υπαλλήλους άλλων 
φορέων του δηµόσιου τοµέα ή για συνταξιούχους του 
∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον δια−
θέτουν εξειδικευµένη εµπειρία λόγω της προϋπηρεσίας 
τους σε συγκεκριµένους τοµείς ή είναι διπλωµατούχοι 
µηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλων ισότιµων σχολών, αν πρόκειται 
για αξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

β) Έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ∆η−
µόσιο ή σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα ή στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις και το πολύ πενταετή αποµάκρυνση 
από την ενεργό υπηρεσία για τους συνταξιούχους. 

γ) Έχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωµένη εµπειρία 
σε θέµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή των έρ−
γων και 

δ) Έχουν ουσιαστικά προσόντα (όπως κατάρτιση, 
ήθος) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδί−
ως ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση 
των προβληµάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες 
φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειµενι−
κή κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήµατα 
αυτά. Οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου δεν θα πρέπει να 
καλύπτουν ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επι−
θεωρητών µεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Αξιωµατικούς των 
Ενόπλων ∆υνάµεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική 
απασχόληση µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο−

ντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, περίληψη της 
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Για υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που υπηρετούν στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του 
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης. 
Εφόσον για την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους 
απαιτείται µετάθεσή τους, αυτή προηγείται της από−
φασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται για 
συνταξιούχο, προηγείται πρόσκληση πρόσληψης µέσω 
του τύπου και του ενηµερωτικού δελτίου του Τ.Ε.Ε.. Η 
ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή ∆ηµόσιων Έργων σε 
δηµόσιους υπαλλήλους Υπουργείων γίνεται για πενταε−
τή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεση καθη−
κόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θητεία 
που µπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση της ανάθεσης 
καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται µόνο 
για σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη 
του υπηρεσιακού συµβουλίου του αρµόδιου για τους 
υπαλλήλους της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή ύστερα από αίτηση 
του Επιθεωρητή και αποδοχή της από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών ∆ηµόσιων 
Έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού µπορεί να 
γίνει σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους 
ή αξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων χωρίς αύξηση 
των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους 
του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το 
πιο πάνω ανώτατο όριο του αριθµού των Επιθεωρη−
τών ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να αυξηθεί µε προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µόσιων Έργων. 

5. Οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιων Έργων διατηρούν τη θέση 
από την οποία προέρχονται, σταδιοδροµούν, εξελίσ−
σονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από 
την οποία προέρχονται και γενικά η υπηρεσία τους ως 
Επιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία 
στη θέση και την κατάσταση από την οποία προέρ−
χονται, στην οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια µετά 
τη λήξη ή τυχόν ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων 
τους. Για τη δυνατότητα εξέλιξης του υπαλλήλου, στον 
οποίο ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή ∆ηµόσιων 
Έργων, ο χρόνος της θητείας στη θέση αυτή λογίζε−
ται ότι διανύθηκε σε θέση Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης, 
προκειµένου να µπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση 
Προϊστάµενου Γενικής ∆ιεύθυνσης εφόσον έχει συνολική 
υπηρεσία άνω των είκοσι (20) ετών. 

6. Οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιων Έργων που δεν έχουν 
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου έχουν, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες και υπόκεινται στους περιορισµούς που προ−
βλέπονται για τους δηµοσίους υπαλλήλους. 

7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακο−
λουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Επο−
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πτικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµ−
µατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων ως πρόεδρο και τρία µέλη Επιθεωρητές ∆ηµό−
σιων Έργων, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και ασκούν 
τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα µε το έργο της 
επιθεώρησης, το οποίο αναλαµβάνουν ως Επιθεωρητές 
∆ηµόσιων Έργων. Το Εποπτικό Συµβούλιο υποβάλλει 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό−
σιων Έργων εξαµηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και 
αποτελεσµατικότητα της επιθεώρησης και προτείνει 
µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου. Ο πρόεδρος του 
Εποπτικού Συµβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόµενα από 
τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα προϊσταµένου των 
Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων. Για τα καθήκοντα αυτά 
µπορεί να εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα µέλη 
του Εποπτικού Συµβουλίου. 

8. Ο τρόπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υπο−
χρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών ∆ηµόσιων 
Έργων κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων, οι αντίστοι−
χες υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων κατα−
σκευής των έργων, τα θέµατα που σχετίζονται µε την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, οι 
απαραίτητοι όροι εχεµύθειας και χαρακτηρισµού του 
απορρήτου και γενικά κάθε θέµα, που σχετίζεται µε τις 
βασικές και γενικές αρχές της επιθεώρησης και της 
αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, ρυθµίζεται µε την 
αριθµ. Ε∆2α/01/ 71/Φ.Ν. 294/1986 (ΦΕΚ 374 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσι−
ων Έργων. Η απόφαση αυτή µπορεί να τροποποιηθεί µε 
πρόταση του Εποπτικού Συµβουλίου που εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. Οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιων Έργων βοηθούνται 
στο έργο τους από την αρµόδια για την επιθεώρηση 
των έργων οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιων Έργων, που τους παρέχει την απαραίτητη 
διοικητική µέριµνα. 

9. Οι αρχές ή τα όργανα των φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων ή πορισµά−
των επιθεώρησης δηµόσιων έργων της ευθύνης τους, 
υποχρεούνται να πληροφορούν τον Υπουργό Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και το Σ.Ε.∆.Ε. 
για τα µέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν, αν 
και εφόσον από την επιθεώρηση προκύπτει η ανάγκη 
λήψης µέτρων, για την περαιτέρω εύρυθµη πορεία πα−
ραγωγής του έργου ή για τους υπεύθυνους της παρα−
γωγής του. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται 
Γραφεία του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων 
στις έδρες των Περιφερειών του Κράτους. Με την από−
φαση αυτή ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

11. Οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιων Έργων δεν εξετάζονται 
και δεν διώκονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανω−
τέρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορ−
ρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν 
σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρη−
τές διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες 
προέβησαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
µπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε 
µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα εγκριθεί από 
τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. 

Άρθρο 178
Λαϊκή συµµετοχή στα αναπτυξιακά έργα

1. Για τη λαϊκή συµµετοχή και την αξιοποίηση της 
λαϊκής αποταµίευσης στην εκτέλεση δηµόσιων έργων, 
µέσα στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραµµάτων περι−
οχών της χώρας επιτρέπεται: 

α) Η εκτέλεση δηµόσιων έργων από εταιρείες λαϊκής 
βάσης ή συνεταιρισµούς ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. και 
η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στη δαπάνη του έργου µε 
επιχορήγηση ή δάνειο ή παραχώρηση στην εταιρεία ή 
στο συνεταιρισµό ή την επιχείρηση για ορισµένο χρόνο 
της αποκλειστικής εκµετάλλευσης του έργου ή άλλων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε 
το έργο ή το εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται απ’ αυτό. 
Η επιχορήγηση, το δάνειο και η παραχώρηση µπορεί 
να γίνεται και σε συνδυασµό µεταξύ τους.

β) Η εκτέλεση δηµόσιων έργων από εταιρείες µικτής 
οικονοµίας στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει το 
∆ηµόσιο ή άλλοι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά πο−
σοστό συνολικά ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%). 
Στις εταιρείες αυτές µπορεί επίσης να γίνεται επιχο−
ρήγηση, δανεισµός ή παραχώρηση της εκµετάλλευσης 
όπως στην προηγούµενη περίπτωση α΄.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι που πρέπει να 
πληρούν σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση οι εταιρεί−
ες ή συνεταιρισµοί ή επιχειρήσεις της προηγούµενης 
παραγράφου. Οι όροι αυτοί αναφέρονται ιδίως στη νο−
µική µορφή της εταιρείας, στο ποσοστό και τον τρόπο 
συµµετοχής της λαϊκής αποταµίευσης στην εταιρεία ή 
το συνεταιρισµό ή την επιχείρηση, την τυχόν συµµετοχή 
στις εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή συνεταιρισµούς 
δήµου ή κοινότητας ή άλλων φορέων του δηµόσιου 
τοµέα ή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., όταν από τις διατάξεις 
που διέπουν τον φορέα επιτρέπεται η συµµετοχή αυτή 
και η συµµετοχή στο κεφάλαιο και εκπροσώπηση του 
∆ηµοσίου ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα στις 
επιχειρήσεις µικτής οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, 
για τη σύσταση τηρούνται οι λοιπές διατάξεις της νο−
µοθεσίας, που διέπει την αντίστοιχη νοµική µορφή. Σε 
περίπτωση που στις πιο πάνω εταιρείες ή συνεταιρι−
σµούς ή επιχειρήσεις συµµετέχει Ο.Τ.Α., συµπράττει και 
ο Υπουργός Εσωτερικών στην έκδοση της παραπάνω 
κοινής απόφασης.
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3. Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι εταιρείες ή οι 
συνεταιρισµοί ή οι επιχειρήσεις για την εκτέλεση έργων, 
το µέγεθος, η έκταση και το πρόγραµµα των έργων αυ−
τών, η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στη δαπάνη των έργων, 
το µέρος που θα είναι δωρεάν επιχορήγηση ή δάνειο 
και οι όροι χορήγησης και επιστροφής του δανείου, 
οι όροι ανάληψης από την εταιρεία ή συνεταιρισµό ή 
επιχείρηση τυχόν εκµετάλλευσης των έργων ή άλλων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η παρακολούθηση 
και ο έλεγχος και γενικά κάθε θέµα που αναφέρεται 
στην εκπλήρωση του συγκεκριµένου, κάθε φορά, σκοπού 
ρυθµίζεται µε σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της 
εταιρείας ή του συνεταιρισµού ή της επιχείρησης, που 
καταρτίζεται µε βάση σχετική οικονοµοτεχνική µελέ−
τη, ύστερα από διαπραγµατεύσεις. Οι βασικοί όροι της 
σύµβασης εγκρίνονται προηγουµένως µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του τυχόν 
κατά περίπτωση αρµόδιου για το έργο Υπουργού. Το 
∆ηµόσιο για την υπογραφή της σύµβασης αυτής εκ−
προσωπείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή το όργανο 
που εξουσιοδοτείται απ’ αυτόν. Περίληψη της σύµβασης 
µε µνεία των βασικών της όρων δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως.

 4. Για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, την τυ−
χόν επιδότηση των επιτοκίων, τη συµµετοχή του ∆η−
µοσίου στο κεφάλαιο εταιρειών µικτής οικονοµίας και 
κάθε άλλη συναφή δαπάνη του ∆ηµοσίου, εγγράφεται 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό των δηµοσίων 
επενδύσεων. Τα δάνεια χορηγούνται µέσω πιστοδοτικών 
οργανισµών, όπως ειδικότερα ρυθµίζεται µε την από−
φαση που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος για 
την έγκριση των βασικών όρων της σύµβασης.

5. Για τις λοιπές επενδύσεις, της εταιρείας ή του συ−
νεταιρισµού ή της επιχείρησης, εκτός των έργων για τα 
οποία ισχύει το άρθρο αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν, 
εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό−
σιων Έργων µπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δηµόσιου 
έργου ή τµήµατός του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο µε δαπάνη του και χωρίς καµιά επι−
βάρυνση του ∆ηµοσίου, ορίζοντας τους όρους µε τους 
οποίους θα εκτελεσθεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη 
και παραλαβή από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για έργα 
αρµοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα.

ΜΕΡΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 179
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα προ−
βλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, αυτά 
εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη σχετική διάταξη.

2. Με διάταγµα µπορούν να τροποποιούνται οι διατά−
ξεις που αφορούν:

α) Όλα τα ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται στη 
δηµοπρασία, γενικά ή κατά συστήµατα υποβολής των 
προσφορών.

β) Στον τρόπο υποβολής και εκτίµησης εναλλακτικών 
προσφορών.

γ) Στις εγγυήσεις.
δ) Στις υποχρεώσεις αυτών που συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό.
ε) Στο χρόνο ισχύος των προσφορών.
στ) Στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των 

επιτροπών διαγωνισµού, στις οποίες, όταν συγκροτού−
νται για έργα προϋπολογισµού ανώτερου της δεύτερης 
τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., συµµετέχουν εκτός των υπαλλήλων 
των φορέων του δηµόσιου τοµέα και εκπρόσωποι των 
Ο.Τ.Α., του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), των 
φορέων που θα χρησιµοποιήσουν τα έργα και των ερ−
γοληπτικών οργανώσεων. Οι επιτροπές αυτές µπορεί 
να προβλέπονται κατά έργα ή κατά φορέα ή ενιαίες για 
τα έργα περισσότερων φορέων σε επίπεδο νοµαρχιακό, 
διανοµαρχιακό και εθνικό και να συµπληρώνονται µε 
πρόσθετα µέλη για την περίπτωση ειδικών ή µεγάλων 
έργων ή προσφορών µε τα συστήµατα των περιπτώσε−
ων δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 4 του παρόντος και γενικά 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

ζ) Στα όργανα και τη διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης 
του αποτελέσµατος.

η) Στην υποχρέωση των διαγωνιζόµενων, κατά κατη−
γορίες έργων ή συστήµατα προσφορών να υποβάλουν, 
εφόσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη µαζί µε τις 
προσφορές ή σε ορισµένη προθεσµία πριν τη δηµοπρα−
σία, τεύχος παρατηρήσεών τους για τη µελέτη µε την 
οποία δηµοπρατείται το έργο γενικά ή για ειδικότερα 
θέµατα που επισηµαίνονται µε τη διακήρυξη. 

3. Με προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται 
διαφορετικά συστήµατα προσφοράς εκτός από αυτά 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

4. Με προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται και 
να τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις που αφορούν:

α) στην κατάρτιση των συµβάσεων κατασκευής δη−
µοσίων έργων, 

β) στα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που 
εφαρµόζονται κατά περίπτωση, 

γ) στις υποχρεώσεις των κοινοπρακτούντων αναδό−
χων,

δ) στα θέµατα των διαφόρων προθεσµιών,
ε) στις υποχρεώσεις και ενέργειες των οργάνων της 

υπηρεσίας, 
στ) στη διαµονή του αναδόχου και στην εκπροσώπηση 

αυτού, 
ζ) στην τήρηση του ηµερολογίου του έργου, 
η) στην επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, 

στη συνοµολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριµ) 
στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη από την προθεσµία 
περάτωση του έργου ή µέρους αυτού,

bkuser
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θ) στο σκοπό για τον οποίο δίνεται η προκαταβολή 
ή µέρος της, στο ύψος της εγγυητικής επιστολής, στον 
τρόπο παρακολούθησης για τη χρησιµοποίηση της προ−
καταβολής, στα θέµατα της τµηµατικής απόσβεσης και 
στα θέµατα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου 
µέρους της προκαταβολής µετά τη λύση ή λήξη της 
σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο,

ι) στην καταµέτρηση των εργασιών και στους υπό−
χρεους για την καταµέτρηση, 

ια) στην πιστοποίηση και πληρωµή των εργασιών και 
στην αναθεώρησή τους,

ιβ) στην εφαρµογή της αναθεώρησης των τιµών και 
ιδίως στον τρόπο διαπίστωσης των βασικών τιµών, στα 
όργανα για τη διαπίστωση αυτή µε τη δυνατότητα σύ−
στασης ειδικού συλλογικού οργάνου, στον τρόπο που 
θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πι−
στοποιούνται πριν ενσωµατωθούν ή για τις άλλες ηµι−
τελείς εργασίες, στον περιορισµό της αναθεώρησης 
στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή 
µηχανήµατα από το φορέα του έργου ή στην εξαίρεση 
από την αναθεώρηση αποζηµιώσεων του αναδόχου από 
οποιαδήποτε αιτία,

ιγ) στην απολογιστική εκτέλεση των εργασιών, της 
οποίας η προµήθεια των υλικών για έργα του ∆ηµοσίου 
ή των Ν.Π.∆.∆. γίνεται απευθείας από το φορέα κατα−
σκευής του έργου χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό έγκρι−
ση ή εξουσιοδότηση των υπηρεσιών των Υπουργείων 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης και για τα 
έργα άλλων φορέων, µε βάση τις ειδικές διατάξεις των 
φορέων αυτών,

ιδ) στις τροποποιήσεις του προϋπολογισµού, στον 
κανονισµό και στην έγκριση τιµών µονάδας νέων ερ−
γασιών,

ιε) στις διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωµάτων 
ή ζηµιών, στην έκπτωση του αναδόχου, στον προσδι−
ορισµό των αποζηµιώσεων λόγω υπερηµερίας του κυ−
ρίου του έργου και ζηµιών λόγω ανωτέρας βίας, στην 
επέµβαση του φορέα κατασκευής του έργου για τη 
διόρθωση ελαττωµάτων, στη συνέχιση των εργασιών 
µετά την έκπτωση,

ιστ) στη διακοπή των έργων και διάλυση των συµ−
βάσεων, 

ιζ) στην αξία του εισκοµισθέντων υλικών και του ανα−
πόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων σε περίπτωση 
διάλυσης της σύµβασης,

ιη) στα προσόντα του υποκατάστατου, στις συνέπειες 
για τον ανάδοχο, στη διαδικασία έγκρισης της υποκα−
τάστασης, στα θέµατα που σχετίζονται µε την υποκα−
τάσταση µέλους αναδόχου κοινοπραξίας,

ιθ) στο διακανονισµό της σύµβασης σε περίπτωση 
θανάτου ή πτώχευσης, στα µέτρα που λαµβάνονται σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών του προσωπικού 
του αναδόχου,

κ) στις προθεσµίες παραλαβής του έργου, προσωρινής 
και οριστικής, στον τρόπο που διενεργείται η παραλαβή, 
στις συνέπειες της µη εµπρόθεσµης διενέργειας της πα−
ραλαβής, στα θέµατα που συνδέονται µε τη διοικητική 

παραλαβή και µε ενδεχόµενες παραλαβές τµηµάτων του 
έργου, στα θέµατα που σχετίζονται µε τη σύνταξη των 
επιµετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή στον 
ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών 
για την καθυστέρηση των επιµετρήσεων,

κα) στον καθορισµό κατά κατηγορία έργων του χρό−
νου συντήρησης, στις συνέπειες παραµέλησης από τον 
ανάδοχο της συντήρησης των έργων, 

κβ) στη χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, 
στα όρια, στον τρόπο και στον τύπο παροχής των εγ−
γυήσεων, στην αντικατάσταση των παρακρατήσεων µε 
εγγυητικές επιστολές, στην απόδοση ή κατάπτωση των 
εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών, 

κγ) στα στοιχεία που τυχόν συνοδεύουν την αίτηση 
θεραπείας, καθώς και στα θέµατα που αναφέρονται 
στην εισαγωγή και εισήγηση της αίτησης θεραπείας 
για γνωµοδότηση στο Τεχνικό Συµβούλιο στην κλήση 
και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών ενδια−
φεροµένων ενώπιον του Συµβουλίου, στην έκδοση και 
κατάρτιση της γνωµοδότησης του Συµβουλίου και κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια, 

κδ) στον καθορισµό καταβολής ποσού ως βραβείου 
στις αξιολογότερες µελέτες που υποβάλλονται στο δι−
αγωνισµό στο σύστηµα µελέτη − κατασκευή.

5. Τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται σε εκτέ−
λεση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα µπορεί να 
ρυθµίζουν και τις κατά το χρόνο της έκδοσής τους 
καταρτισµένες συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων, 
εκτός από τα θέµατα που αναφέρονται στην οικονοµική 
δοµή των συµβάσεων αυτών. Τα πιο πάνω προεδρικά δι−
ατάγµατα µπορούν επίσης να ορίζουν τις διατάξεις που 
εφαρµόζονται µόνο αν µε τις εργολαβικές συµβάσεις 
δεν ρυθµίζεται διαφορετικά το αντίστοιχο θέµα.

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί 
να καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περι−
λαµβάνονται στο συµφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας, οι λόγοι για τους οποίους µπορεί ο 
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να µην εγκρί−
νουν τη σύστασή τους, η διαδικασία έγκρισής τους και 
κάθε σχετικό θέµα. 

Άρθρο 180
Ειδικές ρυθµίσεις, έργα άλλων φορέων

1. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπο−
νται από τον παρόντα Κώδικα και τα διατάγµατα που 
εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα 
αρµόδια όργανα ή συµβούλια του φορέα κατασκευής 
του έργου σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις του 
κάθε φορέα.

2. Καθήκοντα προϊσταµένης αρχής για την εκτέλεση 
των δηµοσίων έργων, αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ασκεί 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσι−
ων Έργων επικουρούµενος από την καθ’ ύλην αρµόδια 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις του 
Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού µπορούν να 
µεταβιβάζονται οι σχετικές αρµοδιότητες σε υποκείµενα 
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όργανα και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης 
των αρµοδιοτήτων της Προϊσταµένης Αρχής από τα 
νέα όργανα και οι συµβάσεις στις οποίες ασκούνται οι 
αρµοδιότητες αυτές. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ανατίθεται η 
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε οποιαδή−
ποτε οργανωτική µονάδα, ∆ιεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία 
∆ηµόσιων Έργων (ΕΥ∆Ε), της Γενικής Γραµµατείας ∆η−
µόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, 
εκτός από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε., του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
µπορεί µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, 
να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισµός των οργάνων 
και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για 
τα έργα των φορέων αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα και να γίνονται οι αναγκαίες προ−
σαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών 
του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε τον παρό−
ντα Κώδικα για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων 
φορέων και έργων. Με το διάταγµα αυτό µπορεί να 
ενοποιούνται ή να συντέµνονται και οι διαδικασίες που 
αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των 
διαφορών ή να καταργούνται βαθµοί των διαδικασιών 
αυτών. Επίσης µπορεί να µεταβιβάζονται και οι αρµοδι−
ότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρί−
σεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισµών και εγκρίσεως 
παρεκκλίσεων για τη µελέτη και κατασκευή έργων. 

4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φο−
ρείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και 
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσι−
οδότησή του ασκείται από τη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, όπως 
ειδικότερα ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα.

Άρθρο 181
Παρεκκλίσεις 

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα 
επιτρέπονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1953 (ΦΕΚ 111 Α΄). 
∆εν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του 
άρθρου 36 εκτός από τις παραγράφους 7 και 10, του 
άρθρου 37 παράγραφος 1, του άρθρου 43, του άρθρου 
53 παράγραφοι 1, 7, 8 και 9, του άρθρου 54, του άρθρου 
57 παράγραφος 1, των άρθρων 58, 73, 74, 75, 76 και 77, 
καθώς και των άρθρων 92 έως και 110 του παρόντος. 

Άρθρο 182
Παραρτήµατα 

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του παρόντος τα Παραρτήµατα I, III, IV, VΙΙ, VIIA, VIIB,   

VIIΓ, X του π.δ. 60/2007, καθώς και τα νέα τυποποιηµένα 
έντυπα που αφορούν τα έργα που εµπίπτουν στην κοι−
νοτική νοµοθεσία και παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και VIII έως XI του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1564/2005 
της Επιτροπής (L257/1.10.2005).

2. Προσαρτώνται και αποτελούν επίσης αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος Κώδικα και οι ακόλουθες υπουρ−
γικές αποφάσεις:

α) ∆17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586 Β΄ και 2410 
Β΄ ∆ιόρθωση Σφαλµάτων) «Έγκριση 4ης βελτίωσης των 
πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων», 

β) ∆15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β΄) «Έκδοση ενη−
µερότητας πτυχίου … και πιστοποιητικών εκτέλεσης έρ−
γων», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ∆15/οικ.1179/07 
(ΦΕΚ 106 Β΄),

γ) οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄/22.9.2000) «Καθιέρωση 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτη−
του στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου», 

δ) ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄) «Εφαρµογή 
Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια 
Έργα και Μελέτες», 

ε) ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ.4/22.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄) «Σύσταση Ειδικού 
Σώµατος Ελεγκτών Συστηµάτων και Προγραµµάτων 
∆ιασφάλισης Ποιότητας ∆ηµόσιων Έργων», 

στ) ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄) «Πρόληψη ερ−
γασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 

ζ) ∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) − ∆ιορθ. σφαλµ. στο 
ΦΕΚ 724 Β΄/12.6.2001 «Έγκριση Κανονισµού διενέργειας 
ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων», όπως τροποποι−
ήθηκε µε την αριθµ. ∆14/45004/01 (ΦΕΚ 793 Β΄),

η) ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) «Καθιέρωση 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φα−
κέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων 
στοιχείων για την έγκριση µελέτης στα στάδια της 
οριστικής µελέτης ή και της µελέτης εφαρµογής σε 
κάθε δηµόσιο έργο», 

θ) ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄) «Οδηγίες υπο−
χρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο 
και την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου», 

ι) ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄) «Πρόληψη και 
αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατα−
σκευή ∆ηµόσιων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)», 

ια) ∆ΕΕΠΠ/οικ/110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) «Τήρηση Βά−
σης ∆εδοµένων µε τις αστοχίες µελετών, κατασκευών 
και συντηρήσεων ∆ηµόσιων Έργων και τους λόγους που 
τις προκάλεσαν», 

ιβ) ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) «Έγκριση οδη−
γιών υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, 
τον έλεγχο και την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας 
Μελέτης», 

ιγ) Ε∆2α/01/71/Φ.Ν.294/1986 (ΦΕΚ 374 Β΄) «Έγκριση Κα−
νονισµού Επιθεωρήσεων ∆ηµόσιων Έργων», 

ιδ) 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β΄) «Ρύθµιση 
όλων των θεµάτων σχετικά µε τους ελέγχους ποιότη−
τας στα δηµόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό 
Συµβούλιο, των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του, 
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καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ 
260 Β΄),

ιε) ∆17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΕΚ 447 Β΄ και 694 
διόρθωση σφαλµάτων), «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις δηµοσίων έργων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων»,

ιστ) 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β΄) «∆ικαιολογητικά για 
την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τρο−
ποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005». 

3. Προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα πίνακας διατά−
ξεων νόµων, διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων 
που κωδικοποιούνται.

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
 του Κράτους

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 

bkuser
ΣΑΤΕ
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1810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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1864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1865
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1871
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1882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1883



1884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1885



1886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1887

bkuser
ΣΑΤΕ



1888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1889



1890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1891



1892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1893



1894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1895



1896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1897

bkuser
ΣΑΤΕ



1898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1899



1900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1901



1902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1903



1904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1905



1906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1907

bkuser
ΣΑΤΕ



1908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1909



1910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1911



1912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1913



1914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1915



1916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1917

bkuser
ΣΑΤΕ



1918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1919



1920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1921



1922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1923



1924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1925



1926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1927

bkuser
ΣΑΤΕ



1928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1929



1930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1931



1932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1933



1934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1935

bkuser
ΣΑΤΕ



1936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1937



1938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1939

bkuser
ΣΑΤΕ



1940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1941



1942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1943



1944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1945



1946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1947



1948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1949

bkuser
ΣΑΤΕ



1950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1951



1952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1953



1954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1955



1956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1957



1958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1959

bkuser
ΣΑΤΕ



1960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1961



1962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1963



1964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1965



1966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1967



1968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1969

bkuser
ΣΑΤΕ



1970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1971



1972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1973



1974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1975



1976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1977



1978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1979

bkuser
ΣΑΤΕ



1980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1981



1982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1983



1984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1985



1986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1987



1988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1989

bkuser
ΣΑΤΕ



1990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1991



1992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1993



1994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1995



1996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1997



1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1999

bkuser
ΣΑΤΕ



2000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2001



2002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2003



2004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄



2006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2007



2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2009

bkuser
ΣΑΤΕ



2010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2011



2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2013



2014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2015



2016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2017

bkuser
ΣΑΤΕ



2018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2019



2020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2021



2022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2023



2024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2025



2026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2027



2028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2029



2030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2031



2032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2033



2034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2035



2036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2037

3



2038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2039



2040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2041



2042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2043



2044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2045



2046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2047



2048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2049



2050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2051



2052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2053



2054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2055



2056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2057



2058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2059



2060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2061



2062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2063



2064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2065



2066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2067



2068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2069



2070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2071



2072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2073



2074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2075



2076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2077



2078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2079



2080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2081



2082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2083



2084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2085



2086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2087



2088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2089



2090 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2091



2092 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2093



2094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2095



2096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

bkuser
ΣΑΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2097



2098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2099



2100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2101



2102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2103



2104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2105



2106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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