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Θέµα: ΄Eγκριση επιµετρήσεων και λογαριασµών σε δηµόσια έργα
Από τους διοικητικούς και επί τόπου ελέγχους των έργων, που µέχρι τώρα έχουν
διενεργηθεί, διαπιστώθηκε ότι

παρατηρούνται αποκλίσεις ως προς την προβλεπόµενη

διαδικασία στη σύνταξη και έγκριση των λογαριασµών.
Κατόπιν αυτών επισηµαίνουµε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προβλεπόµενων από το
νόµο και ιδιαίτερα.
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγρ. 2 του Ν. 3669/2008 ο ανάδοχος «… στο τέλος
κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα…»
Στη συνέχεια (άρθρο 53 παράγρ. 3) ο ανάδοχος «…συντάσσει λογαριασµό των
οφειλόµενων 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 περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες οι

οποίες δεν έχουν καταµετρηθεί…Επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες
βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία.
Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται ΜΟΝΟ για τον πρώτο µήνα µετά την εκτέλεση της
εργασίας…»
Ακολούθως (άρθρο 53 παράγρ. 8) «..ο επιβλέπων 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 τον νόµο και
την εφαρµογή της σύµβασης.. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο εγκρίνεται από την
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διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή
του αναδόχου…»
2. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση έργου προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών
καθ΄ υπέρβαση εγκεκριµένων ή εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στην
αρχική σύµβαση αυτές θα εκτελούνται και θα πιστοποιούνται µόνο µετά την έγκρισή τους
κατά τη διαδικασία του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.
3. Σε περίπτωση επειγουσών (και µόνο) πρόσθετων εργασιών αυτές θα εκτελούνται
και θα πιστοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 και παράλληλα θα
πρέπει να συντάσσεται και να εγκρίνεται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που θα τις
ενσωµατώνει το ταχύτερο.
Επισηµαίνεται η ανάγκη, στην περίπτωση αυτή, για πλήρη αιτιολόγηση του επείγοντος η
οποία πρέπει να είναι απόλυτα σαφής (εκτίµηση της δαπάνης µε βάση τις συµβατικές τιµές
µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες).
4. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούµε τους Προϊσταµένους των ∆ιευθυνουσών Υπηρεσιών
που διαχειρίζονται συµβάσεις έργων υπό κατασκευή να ελέγξουν την πιστή εφαρµογή των
ανωτέρω διατάξεων.
λογαριασµούς.
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