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ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) 

Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων  

και άλλες διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των 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 συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

2. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο της νοµιµότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν την σύναψη της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή ζητεί από 

την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε µειοδότης, τάσσοντας 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, να προσκοµίσει 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 δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισµό ο µειοδότης, εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής 

στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία 

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθεξής έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση,  

υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος. Η εγγύηση συµµετοχής των τριών 

πρώτων κατά σειρά µειοδοσίας υποψηφίων επιστρέφεται µετά την υπογραφή της 

σύµβασης. 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 π.δ. 278/1999 (ΦΕΚ 232 Α΄). Σε περίπτωση µειοδότη-κοινοπραξίας, τις 

συνέπειες του προηγουµένου εδαφίου υφίσταται το υπαίτιο µέλος της. 



 2

3. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται υποχρεωτικά και στην 

περίπτωση διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, όταν η ανάθεση 

γίνεται επί τη βάσει της οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Στις περιπτώσεις 

διαγωνισµών οι οποίοι διεξάγονται µε τα συστήµατα προσφοράς α) µελέτη κατασκευή, 

β) αξιοποίηση ακινήτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής και γ) µερική ή ολική 

αυτοχρηµατοδότηση του έργου, µε διάφορα ανταλλάγµατα, ο ανάδοχος αναδεικνύεται  

κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

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 την έκδοση της 

κατακυρωτικής απόφασης µε αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ενώ και 

η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν τη σύναψη της 

σύµβασης, εφόσον συντρέχει έστω και µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν 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 κρίνεται µη ικανοποιητική για τον 

κύριο του έργου. Στην περίπτωση αυτή, επαναλαµβάνεται ο διαγωνισµός και αν δεν 

επιτευχθεί καλύτερη τιµή για τον κύριο του έργου επακολουθεί νέα δηµοπράτηση. 

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 δηµοπρασίας ή ανάκλησης της 

σχετικής αποφάσεως λόγω συνεννόησης των διαγωνιζοµένων, οι συνεννοηθέντες 

αποκλείονται από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή στην εκτέλεση του προς 

ανάθεση έργου και κινείται εναντίον τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της 

Προϊσταµένης Αρχής, η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία.  

3. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, αν διαπιστώσει ότι 

εµφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, να ακυρώσει 
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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 απόφασή της να ανακαλέσει την 

διακήρυξη του διαγωνισµού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει πλέον 

ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, ή προκειµένου να δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε 

τροποποίηση των αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει µε οποιονδήποτε άλλο νόµιµο 

τρόπο. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί επίσης, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να 

ανακαλέσει την 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 

περιλαµβάνει µελέτη-κατασκευή. Το αµέσως προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται 

στην περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων 

από τον εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής, καθώς και του συστήµατος 

προσφοράς που περιλαµβάνει τη µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση έργου, µε 

διάφορα ανταλλάγµατα.  

5. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραιτήτων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 

δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται 

µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν 

προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των 

µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 

καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών 
 
 

1.  Η ανοιχτή δηµοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη δηµοπρασία µε 

προεπιλογή διεξάγονται ηµέρα ∆ευτέρα ή Πέµπτη, µε ώρα λήξης παραλαβής των 

προσφορών την 10η π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά 

την αρχικά οριζόµενη ηµέρα, διενεργείται σε άλλη ηµεροµηνία που προσδιορίζεται 

επίσης στη διακήρυξη. Όταν ως σύστηµα προσφοράς εφαρµόζεται η ολική ή µερική 

αυτοχρηµατοδότηση µε διάφορα ανταλλάγµατα, οι προσφορές κατατίθενται κάθε 

εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας. Με αποφάσεις των κατά τόπους νοµαρχών και για 
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διαγωνισµούς που διεξάγονται σε νησιά, µπορεί να καθορίζεται µια επιπλέον ηµέρα της 

εβδοµάδας για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών των φορέων του νοµού. 

2.  Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, των 

οικονοµικών προσφορών, καθώς και των τεχνικών,  στις περιπτώσεις που προβλέπεται 

κατά το νόµο η υποβολή τους, γίνεται ταυτόχρονα. Η παραλαβή και η εξέταση των 

προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

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. Για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄) 

και συµπληρωµατικά των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Όπου στις 

κείµενες διατάξεις αναφέρεται η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, νοείται αντίστοιχα η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του παρόντος νόµου.  

Στα έργα συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του 

Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), χωρίς να συνυπολογίζονται τα 

κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά µέλη. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται 

και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων µε τον αναπληρωτή του, ο 

οποίος ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από αυτούς 

που υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, χωρίς να µετέχει 

στις διαδικασίες του διαγωνισµού. Για τον εκπρόσωπο αυτόν και τον αναπληρωτή του 

δεν υπάρχει κώλυµα για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά, για τη 

συγκρότηση και λειτουργία της εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ. 

609/1985 και συµπληρωµατικά των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999. 

3.  Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 

προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τη νοµιµοποίηση των προσώπων που τα 

υποβάλλουν, εκτός της περιπτώσεως της ταχυδροµικής αποστολής των προσφορών, 

όταν αυτή επιτρέπεται κατά τις κείµενες διατάξεις. Μετά την ολοκλήρωση της 

παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

ελέγχεται και επιστρέφεται το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και 

ακολουθεί αµέσως η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και ανακοίνωση των 

επιµέρους στοιχείων τους τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικασία 

περατώνεται την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και 



 5

των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής. Η µη 

υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στη 

διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

4. 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 πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην 

περίπτωση αυτή  η διαδικασία  συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν 

υφίσταται σπουδαίος  λόγος για την αναβολή της σε µέρα και ώρα που ανακοινώνεται 

µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.  

5.  Η εφαρµογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 

Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της  υπηρεσίας στην 

οποία διεξάγονται 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 υποβάλλουν όλες τις τυχόν 

ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται ένσταση στην Προϊσταµένη Αρχή.       

6. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού  ολοκληρώνει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και το 

υποβάλλει στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα. επιφυλασσοµένων 

των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού τις διαβιβάζει µαζί µε το πρακτικό και τη γνώµη της, στην Προϊσταµένη 

Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσµα. Αν 

η ισχύς της προσφοράς του αναδειχθέντος µειοδότη έχει λήξει και δεν συµφωνεί στην 

παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή 

απευθύνεται στον 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 2  του παρόντος.   
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ΑΡΘΡΟ 4 

Εγγυήσεις 

 

1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης και το 

ύψος της  ανέρχεται γενικά σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Στον 

προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν 

περιλαµβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης του Φ.Π.Α.. Στις περιπτώσεις ειδικών ή 

σηµαντικών έργων, ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, η 

διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέραν του 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 προηγουµένου εδαφίου.  

2. Σε κάθε διακήρυξη ορίζεται υποχρεωτικά 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, µια (1) µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για 

τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, µιάµισυ (1,5) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα 

έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό εγγύησης 35% του 

προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που 

εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, ορίζεται για όλα τα 

εκτελούµενα στη χώρα δηµόσια έργα, ενιαίο όριο ανά  κατηγορία και είδος έργου, άνω 

του οποίου ισχύει υποχρεωτικά  η προηγούµενη παράγραφος 2. Μέχρι την έκδοση της 

απόφασης το ποσοστό αυτό ορίζεται κατά την παρ. 2. Σε ορισµένους νοµούς που 

παρουσιάζουν, για διάφορους  λόγους, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων 

και για έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., 

είναι δυνατός ο ορισµός, µε την ίδια απόφαση, µεγαλύτερου ορίου εφαρµογής της 

παραγράφου  2 του παρόντος άρθρου, ανά κατηγορία και είδος έργου, για τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο νοµό που εκτελείται το έργο. 

Για έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές το παραπάνω εδάφιο εφαρµόζεται 

υποχρεωτικά. 
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4. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των 

εργασιών µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πέραν της κατά τις κείµενες 

διατάξεις, αποζηµίωσής του για τις θετικές ζηµίες µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, 

µπορεί να υποβάλλει αίτηση προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για επιστροφή της 

πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος. Επί της αιτήσεως αποφασίζει 

αιτιολογηµένα η Προϊσταµένη Αρχή, εντός µηνός από της υποβολής της, κατόπιν 

εισηγήσεως της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εκ 

νέου την πρόσθετη εγγύηση όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο 

και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από της εγγράφου  σχετικής προσκλήσεως της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εκτός αν έχει 

κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία 

της έκπτωσης, τις συνέπειες και την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.  

5. 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 αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο προστίθεται το ήµισυ του ποσοστού 

που ενδεχοµένως προκύπτει κατά την παράγραφο 2.  

6. 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 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην 

Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 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 παρέχονται και µε  γραµµάτιο  του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 

παρακατάθεση σ΄ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων  που 

προβλέπεται η χρήση τους για το σκοπό αυτό και µε την τιµή  που προβλέπουν γι΄ 

αυτά οι ειδικές διατάξεις.  

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, να απευθύνονται στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στον φορέα 

κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης 

υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η 
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εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να 

περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για 

την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών ηµέρες από την ηµέρα 

λήψης της σχετικής ειδοποιήσεως.   

7. Οι εγγυήσεις των προηγούµενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του 

κυρίου του έργου και καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καµιά 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 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν 

αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.  

8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 

πληρωµή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) 

στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών και σε 10% στην αξία των υλικών που 

περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις 

εργασίες. Οι  κρατήσεις µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, 

µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής  

περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις 

εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό 

απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις. 

9. Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή τον φορέα κατασκευής του έργου µείωση των 

εργασιών της σύµβασης, που συνεπάγεται και µείωση του προς καταβολή συµβατικού 

ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου µειώνεται αναλόγως µε τη µείωση του 

συµβατικού ποσού. Η µείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου.  

10. 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 απόφαση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν 

συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες 

κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν 

πρόσθετης εγγύησης, ενώ µε την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου 

επιστρέφεται το σύνολό της. 
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 Η εγγύηση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου περιορίζεται σε ποσοστό 

40% της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής 

συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της πρώτης παραγράφου 

επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

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 κατασκευής του έργου.  Οι ποινικές ρήτρες 

καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό 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 ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην 

συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση 

αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα 15% της αρχικής 

συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 20% της µέσης 

ηµερήσιας αξίας του έργου.  

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της 

σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την 

αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ),  προς την συνολική προθεσµία 

του έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν 

επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό 6% του συνολικού ποσού της σύµβασης, 

χωρίς ΦΠΑ.  

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το 

ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος 
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για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 

τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 3% του ποσού της 

σύµβασης, χωρίς  ΦΠΑ.    

3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του 

έργου και εφόσον 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 ποινικής ρήτρας, 

διατηρουµένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Έκπτωση του αναδόχου 

 

1.  Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές 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 µια 

από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως,  

ι. την έναρξη των εργασιών ή  

ιι. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα 

στη σύµβαση.  

β) Υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο 

στην σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική 

προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των 

εργασιών καθυστερεί αλλά ο ανάδοχος 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 προβλεπόµενων 

στις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος ποινικών ρητρών.  

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 
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αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 46 του π.δ. 609/1985, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και 

να έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 

αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά 

την τήρηση των κανόνων 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 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

3.  Η περίπτωση γ΄ της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται αναλογικά και  στην 

περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών της παρούσας παραγράφου. Για 

την εφαρµογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στη σύµβαση και κατά την περίοδο 

έναρξης των εργασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά ένα ή το 

πολύ δύο µήνες ανάλογα µε το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως 

άνω πιο πάνω υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από την 

υπογραφή της σύµβασης µέχρι το 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 

∆ιευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 

εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία 

πρέπει να είναι εύλογη, ήτοι 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).  

Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου η προθεσµία που 

τάσσεται µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών. 

5.  Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που τάσσει για 

την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων 

ή τµηµάτων του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την  τυχόν υπέρβαση των 

συµβατικών προθεσµιών.   

6.  Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πάντως πριν 
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την  παρέλευση 15 ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του 

Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 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 συνεχίσει τις 

εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί της ένστασης 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 ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί 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 υπαιτίων υπαλλήλων κατά το άρθρο 10 του παρόντος, 

για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αµέλειάς τους στα 

συµφέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε,  ο ανάδοχος υποχρεούται 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 σύµβασης. Ουδεµία 

εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των 

εργασιών και µέχρι της τυχόν θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για 

πληρωµή. Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να 

ενηµερώσει εγγράφως την ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

8. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος 

εξακολουθεί να παραµελεί τις υποχρεώσεις του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να 

επέµβει για την αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις 

απαιτούµενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Επίσης 

εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

και µέχρι τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών, από την 
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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 αποξενώνεται 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 ∆ιευθύνουσα 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 

κατάπτωση 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 4.  

γ)  Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την 

υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας 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 ένα (1) µήνα την επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αµελήσει 

την υποχρέωσή του αυτή, η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει η ίδια, ή αναθέτει  σε 

ιδιώτη µηχανικό τη σύνταξη της επιµέτρησης, καλώντας τον έκπτωτο ανάδοχο να 

παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 

µηνός από της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος µπορεί 

να υποβάλλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η 

επιµέτρηση συνταχθεί µε επιµέλεια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Επί της ένστασης 

αποφαίνεται η Προϊσταµένη Αρχή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν η 

επιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη µηχανικό, η σχετική δαπάνη 

καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας 

και περιλαµβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας. Η 

επιµέτρηση περιλαµβάνει µόνο ολοκληρωµένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ηµιτελείς 

εργασίες και εισκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, αν 
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κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι χρήσιµα για τον κύριο του έργου, ενόψει της 

προοπτικής συνέχισής του. 

12.  Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών 

της παραγρ. 10 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του 

εκπτώτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασµός είναι αρνητικός, η διαφορά 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων 

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 εκκαθαριστικός 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 στον διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης 

συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης 

περιέλθει στην Προϊσταµένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 

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, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

Εφ’ όσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταµένη Αρχή για την ανάδειξη 

αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοιχτή δηµοπρασία, είτε 

στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.  

Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται µόνο εφόσον 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 

ολοκλήρωσης έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύµβασης κατόπιν 

πτώχευσης του αναδόχου, ή διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις 

κείµενες διατάξεις.  

14. Η διαδικασία ανάθεσης της προηγούµενης παραγράφου τηρείται, 

επιφυλασσοµένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, αν το 

κόστος των υπολειποµένων για την ολοκλήρωση της εργολαβίας εργασιών υπερβαίνει 

το εκάστοτε ισχύον όριο εφαρµογής της. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

Υπεργολαβία και κατασκευαστική κοινοπραξία–  

Όρια ανεκτελέστου τµήµατος εργολαβιών  

 

1. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης υπεργολαβίας, προϋπόθεση της, κατά τις κείµενες 

διατάξεις, έγκρισής της είναι να διατηρεί ο ανάδοχος του έργου ποσοστό τουλάχιστον 

70% του ποσού της σύµβασης.  

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 Μητρώο Εµπειρίας 

Κατασκευαστών (ΜΕΚ) ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης.  

2. Σε περίπτωση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας, η οποία εγκρίνεται 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό 

συµµετοχής τουλάχιστον 70%. 

Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να 

διατηρεί ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 15%, εκτός αν η συµµετοχή της στην αρχική 

κοινοπραξία ανέρχεται σε ποσοστό µικρότερο του 15% οπότε αυτό ισχύει ως ελάχιστο 

ποσοστό και στην κατασκευαστική κοινοπραξία. Στην περίπτωση αναδόχου 

κοινοπραξίας επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής κάθε 

µιας των επιχειρήσεων αυτών στην  κατασκευαστική κοινοπραξία δεν µπορεί να είναι 

κατώτερο από 25%. Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που µετέχει στην κατασκευαστική 

κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 15%. 

3. Στην παρ. 45 του άρθρου 16 ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε µε το ν. 2940/2001 

(ΦΕΚ 180 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µπορούν να αναπροσαρµόζονται, κατά 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 αναλάβουν την εκτέλεση του 

συνόλου ή µέρους δηµοσίου έργου, ως ανάδοχοι ή µέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή µέλη 

κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή αναγνωρισµένοι  υπεργολάβοι. Για την 

αναπροσαρµογή των ορίων ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε λαµβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη 
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δίκαιου καταµερισµού των έργων µεταξύ των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. και το µέγεθος των 

επιχειρήσεων της κάθε τάξης1.  

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.»  

4. Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική 

επιχείρηση εγγεγραµµένη 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 «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» κατά την έννοια του 

άρθρου 29 του π.δ. 334/2000 και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς. Για την 

έκδοση και χορήγηση της «ενηµερότητας πτυχίου» οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 

υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς, όπως αυτά ορίζονται από τις 

κείµενες διατάξεις. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ορίζονται 

τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, ο χρόνος ισχύος της 

«ενηµερότητας πτυχίου», η διαδικασία ανανέωσής της, οι συνέπειες εκ της µη 

υποβολής της σε διαγωνισµό, ο χρόνος εφαρµογής του µέτρου και κάθε σχετικό θέµα.  

 

 

Άρθρο 8 

Ενιαία Τιµολόγια, πρότυπα τεύχη ∆ιακηρύξεων και εντύπων Προσφοράς 

 
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

εγκρίνονται ενιαία τιµολόγια, ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων και 

µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και 

εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς καθώς και άλλα 

πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις δηµοπρασίες των έργων. 

2. Τα τιµολόγια καθώς και τα πρότυπα, µετά την έγκρισή τους, ισχύουν υποχρεωτικά 

για όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια έργα. Με αιτιολογηµένη απόφαση 

της Προϊσταµένης Αρχής µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν 

τούτο ενδείκνυται. 

                                            
1 Θα ξαναδούµε το ζήτηµα του ανεκτελέστου ή των ανωτάτων ορίων προϋπολογισµού των 
τάξεων; 
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3. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων 

 

1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του 

έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα.  

2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικά αδικήµατα: 

α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση του 

Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 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 

νοµίµων µέτρων ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

β) Για τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και 

διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των 

αναγκαίων 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 συµπληρωµατική σύµβαση, ούτω ούτε 

άλλως πως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις. 

γ) Για τον Προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης Αρχής: Η παράλειψη έγκαιρης 

έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής, η χορήγηση  παράτασης προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι 

νόµιµες προϋποθέσεις, και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου 

κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας του άρθρου 6 παρ. 

7 του παρόντος.  

3. Για τα αδικήµατα των προηγουµένων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων 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 αντιστοίχου του 

µισθού των έξι µηνών, είτε τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την 

επιβολή των , κατά τις κείµενες διατάξεις προβλεποµένων κατά περίπτωση πειθαρχικών 

ποινών.  
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4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

καθορίζονται κατηγορίες  µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων 

µετέχει απαραίτητα και ο µελετητής του έργου. Με την απόφαση ρυθµίζεται κάθε 

αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια, ιδίως ο τρόπος καθορισµού της τυχόν αµοιβής του και  

η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος 

 

  Η παρ. 2  άρθρου 4 ν. 4694/1930, όπως ισχύει, αντικαθίσταται κατά τα ακόλουθα: 

 «2. 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 πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ή 

προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων για την εκτέλεση του έργου εκ του οποίου 

προέρχεται η απαίτηση, ή εργάτες και υπαλλήλους που χρησιµοποιήθηκαν ή 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του.»  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Στο Αρθρο 5 του ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α') προστίθεται η ακόλουθη διάταξη: 

"ζ. Σε περιοχή (Α) του Π.∆. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 ∆') επιτρέπεται ο καθορισµός 

χώρου της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) που 

οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις του ίδιου 

νόµου και υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του Οργανισµού Αθήνας." 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2938/2001 

(ΦΕΚ 178 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

"γ) από έξι (6) εκπροσώπους του ∆ηµοσίου, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ΄Εργων." 

Η περίπτωση δ' της ίδιας παραγράφου καταργείται. Όπου στις διατάξεις του ν. 

2938/2001 αναφέρεται ως τρόπος ορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η 

εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, εφαρµόζεται η ανωτέρω διάταξη. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

 

1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού έχουν εφαρµογή στους διαγωνισµούς όλων των 

φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που εκτελούν δηµόσια έργα και θα 

προκηρυχθούν µε διακηρύξεις που θα δηµοσιευθούν µετά την έναρξη ισχύος του 

νόµου, καθώς και στις συµβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισµών 

αυτών, εξαιρουµένης της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος, η 

οποία εφαρµόζεται και για τις δηµοπρασίες  που δεν έχει συναφθεί σύµβαση µέχρι την 

έναρξη ισχύος του νόµου. Ως δηµοσίευση νοείται η αποστολή της περίληψης προς 

δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή, σε 

διαγωνισµούς κάτω του πεδίου εφαρµογής της Κοινοτικής οδηγίας για τα δηµόσια έργα, 

η πρώτη δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο.  Επίσης οι διατάξεις του νόµου αυτού έχουν 

εφαρµογή στις συµβάσεις που θα συναφθούν ύστερα από διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων. Οι διατάξεις των 

παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 6 εφαρµόζονται και στις συµβάσεις 

που εκτελούνται, εφόσον, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου, δεν έχει κοινοποιηθεί 

ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

2. ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών στους οποίους δεν αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές 

προσφορές, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακαλούνται υποχρεωτικά και οι 

διαγωνισµοί επαναπροκηρύσσονται. Το πιο πάνω εδάφιο δεν ισχύει για τους 

διαγωνισµούς που προκηρύχθηκαν κατά το σύστηµα µελέτη- κατασκευή.   

3. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: 

α) Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2576/98 (Α΄ 25) και οι υπουργικές 

αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους. 

β) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 

1 του άρθρου 5 ν. 2940/01 και την παρ.  1 του άρθρου 15 ν. 3212/03. 

γ) Η παρ. 46 του άρθρου 16 ν. 1418/84.  Εξακολουθούν να ισχύουν, µέχρι την έκδοση 

νέας αποφάσεως, οι αποφάσεις µε αριθµούς  ∆15/οικ/1012/25.6.2003 (ΦΕΚ 882 Β΄) 

και  ∆15/0ικ/6178/19.3.2004 (ΦΕΚ  522 Β’) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων Έργων. 

δ) Η παρ. 9 του άρθρου 6 ν. 1418/84, όπως ισχύει. 

ε) Η  παρ. 7 του άρθρου 17 π.δ. 609/85. 

στ) Το άρθρα 18 και 24 του π.δ. 609/85. 
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ζ) Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1418/84, κατά το µέρος που αναφέρεται στις ποινικές 

ρήτρες, καθώς και οι παρ. 9-12 του άρθρου 36 π.δ. 609/85. 

η) Το άρθρο 47 του π.δ. 609/85.  

θ) Τα άρθρα 5, 6, 9 παρ. 2α  και 19 παρ. 1 του π.δ. 171/87. 

ι) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από το 

νόµο αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα  της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. 

 

 

           

           ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

           

     

 


