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Άρ. 168 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών (Αιτ. Έκθ.)

Ο θεσμός της έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης εργασιών

➢ πλέον αποκτά ουσιαστικό και όχι τυπικό περιεχόμενο

➢ σε συνδυασμό με την κατάργηση της προσωρινής

παραλαβής.

• Η ανασύνταξη του θεσμού είναι αναγκαία διότι εξασφαλίζει

την χρονική αλληλουχία

◆ της ολοκλήρωσης του έργου από τον ανάδοχο και

◆ της συνακόλουθης διαδικασίας παραλαβής του και του

ελέγχου που απαιτείται σε πρώτο χρόνο ως προς την

ποιότητα και την ποσότητα των εκτελεσθέντων εργασιών.

• Η απλοποίηση του

συστήματος της

παραλαβής του έργου

σε σχέση με τις

τροποποιούμενες και

ισχύουσες προβλέψεις,

επάγονται ελάφρυνση του

κόστους τόσο για την ΑΑ

όσο και για τον ανάδοχο

και προσήλωση στο

ουσιαστικό μέρος της

κατασκευής.



Σύνταξη Έκθεσης από τον Επιβλέποντα προς τον Πρ/νο
της ΔΥ

➢Εντός 30 ημερών (αντί 10 ημερών στην προϊσχύουσα)
• σε περίπτωση που από τα αναφερόμενα στην έκθεσή του σχετικά με τις

εκτελεσθείσες εργασίες, διαπιστώνεται: ‘…..καταβολή στον ανάδοχο ποσών ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου, η ΔΥ
αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του…..΄.

➢Ο Πρ/νος της ΔΥ εκδίδει τη Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών
• ‘…Κατά των αποφάσεων της ΔΥ χωρεί ένσταση του άρθρου 174 του παρόντος…..΄

(παρ. 6)



Δειγματοληπτικός Έλεγχος

• Για το λόγο αυτό το ρόλο,
δειγματοληπτικού ελέγχου
αναλαμβάνει πλέον ο Επιβλέπων και
τα ευρεθέντα αποτελέσματα
αναφέρονται στη Βεβαίωση
περάτωσης εργασιών

• (Λόγω της κατάργησης του θεσμού της
‘προσωρινής παραλαβής’)

• ο ρόλος του όμως - σε σχέση με
τις αρμοδιότητες που έχει
σήμερα η Επιτρ. Προσ. Παραλ.

➢πολύ περιορισμένος καθόσον
δεν του δίδεται η αρμοδιότητα
διορθωτικών επεμβάσεων πλην
μόνο καταγραφής



Άρ. 170 - Προσωρινή παραλαβή του έργου ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Ίδρυση :

➢Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης

Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) και

➢Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών

Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ),

• το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του 
ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ. 



Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει : 

Παρατηρητήριο Τιμών,

Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και

Προσδιορισμού Κόστους

Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών

Προδιαγραφών

• Οι εν λόγω διαδικτυακές
εφαρμογές είναι
συμβατές με την τεχνολογία BIM

Προβλέπεται

➢Ίδρυση Ειδικού Φορέα με τη
μορφή ΝΠΙΔ,

➢υπό την εποπτεία του ΥΠΟΜΕ,

στη διοίκηση του οποίου θα
εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη που
εμπλέκονται

➢στην παραγωγή των τεχνικών
έργων ή

➢στην προαγωγή της τεχνολογίας
των έργων



Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ

παρ. 5 (& παρ. 54 του Άρθ. 139) (“Εξουσιοδοτικές διατάξεις”)

Με ΚΥΑ των ΥΠ.ΟΙΚ., ΥΠ.ΑΝ., ΥΠΟΜΕ & Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης θα ρυθμίζονται

➢η σύσταση,

➢η οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας,

➢οι συμπράξεις της με άλλους φορείς της χώρας ή του εξωτερικού,

➢η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και
ΗΣΠΚΣΠΤΕ,

➢η δομή, το περιεχόμενο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η
διαλειτουργικότητά τους με άλλα ηλεκτρονικά και μη συστήματα κ.ά



Προς Κατάργηση των αναλυτικών Τιμολογίων

• Στην παρ. 6 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του ΥΠΟΜΕ, με
την οποία θα ρυθμιστούν τα θέματα που αφορούν στη μετάβαση
από το υφιστάμενο σύστημα στο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών
Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών
(ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) και στην

➢Κατάργηση των οικείων αποφάσεων του ΥΠΟΜΕ με τις οποίες
έχουν εγκριθεί τα αναλυτικά τιμολόγια



Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ

• Εφόσον ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και η λειτουργία τους διαφαίνεται ότι θα
συμβάλλουν σημαντικά στον ορθότερο προσδιορισμό του κόστους των
τεχνικών έργων και μελετών, ενώ

• η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των τιμών της αγοράς, μέσω
του Παρατηρητηρίου Τιμών, ομοίως θα συντελέσει, ώστε

• οι προϋπολογισμοί δημοπράτησης να καταρτίζονται με βάση πραγματικά
δεδομένα της αγοράς και κατ’ επέκταση στην

• άμβλυνση του φαινομένου των ΑΧΠ που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη χρήση
παρωχημένων τιμολογίων.

• Το προβλεπόμενο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών, σε
συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας BIM, μπορεί να συμβάλει στην
κατάρτιση και χρήση σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες είναι
καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή ποιοτικών έργων και μελετών



Άρ. 171 - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

• 15 μήνες και

• σε ειδικές περιπτώσεις

προβλέπεται η αύξηση του

χρόνου εγγύησης από τρία (3)

σε πέντε (5) έτη, έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η παράδοση

ποιοτικότερων έργων με διάρκεια

στο χρόνο.

➢νέος ορισμός (παρ. 2) που
συμπληρώνει τις υποχρεώσεις
του εργολάβου αναφορικά με
τη συντήρηση των έργων κατά
το χρόνο εγγύησης, ενώ
παρέχεται η ευχέρεια επέκτασης
της ευθύνης του αναδόχου

✓ Η/Μ εγκαταστάσεις

✓ και σε άλλες εγκαταστάσεις ή

✓ εργασίες συντήρησης όπως για

ανελκυστήρες, για πράσινο κ.λπ.



Εκκίνηση χρόνου εγγύησης

Προτέρα διάταξη

• από τη βεβαιωμένη
περάτωση των εργασιών, αν
μέσα σε 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…..’

Νέα διάταξη

• από τη βεβαιωμένη
περάτωση των
εργασιών



Αρ. 172 - Παραλαβή (αντικατάσταση «Οριστικής παραλαβής»)

➢Κατάργηση έννοιας «Οριστικής» Παραλαβής

➢οι εργασίες θα παραλαμβάνονται και ποσοτικά και ποιοτικά,

για τις εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται

μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης



Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής 

➢από 3μελείς, πλέον η Επιτροπή
Παραλαβής θα είναι πάντα 5μελείς εκ
των οποίων οι τρεις (3) είναι
απαραίτητα τεχνικοί υπάλληλοι (παρ.
3),
➢ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή

➢και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της ΠΑ

➢Υποχρέωση ορισμού του Προέδρου
που προέρχεται υποχρεωτικά από
άλλη ΑΑ και δύο (2) μελών,
εκπροσώπων του ΤΕΕ (ή ΓΕΩΤΕΕ)

➢πρόβλεψη ιδιαίτερης αμοιβής ανά
συνεδρίαση για τους εκπροσώπους των
Επιµελητηρίων και του Προέδρου της
επιτροπής

➢από τις πιστώσεις του έργου,

➢με καθορισμό αυτής μετά από
έκδοση σχετικής ΚΥΑ των ΥΠΟΙΚ
και ΥΠΟΜΕ

➢ τα όργανα της Διοίκησης (ως
εκπροσώπων του ΚτΕ) παραμένουν μη
αμειβόμενα

➢Μη ύπαρξη αναφοράς ως προς τον
τρόπο ορισμού (στην προτέρα διάταξη
από κλήρωση)



Ποσοτικός έλεγχος των Έργων

Παλαιά διάταξη

➢‘…..Η επιτροπή παραλαβής
παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά
και ποιοτικά, ελέγχει κατά το
δυνατόν τις επιμετρήσεις, με
γενικές ή σποραδικές
καταμετρήσεις, καταγράφει στο
πρωτόκολλο τις ποσότητες της
τελικής επιμέτρησης, όπως
διορθώνονται από τους ελέγχους
που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται
από το περιεχόμενο του τελικού
συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα,
στον οποίο μπορεί να επέμβει
διορθωτικά….’

Νέα διάταξη

➢Η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα
ελέγχου των οικονομικών
παραμέτρων και των
διαδικασιών της εκτέλεσης εν
γένει του έργου και δεν μπορεί να
παρεμβαίνει διορθωτικά

• (στο πνεύμα των γενικών αλλαγών του
νέου θεσμικού πλαισίου

• Δήλωση αληθείας Επιμετρήσεων,

• Δυνατότητα σποραδικών ελέγχων εργασιών
κλπ.



Ποιοτικός έλεγχος των Έργων

Η Επιτροπή Παραλαβής

⧫ «ελέγχει επίσης κατά το δυνατόν την

ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο

πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως

για τις εργασίες που κρίνονται

απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή

επουσιώδεις που πρέπει να

αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά

με μείωση της τιμής τους.

⧫ Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η ΔΥ

μεριμνά για την αποκατάσταση των

ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν

σύμφωνα με το άρ.159 παρ. 3»

Παραμένει η δυνατότητα
της επιτροπής

⧫ «εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη
ελαττωμάτων στο έργο και από
την κοινοποίηση της ειδικής
διαταγής στον ανάδοχο,
αναστέλλεται η προθεσμία της
παραλαβής.

⧫ Μετά την αποκατάσταση του
ελαττώματος η ΔΥ ενημερώνει την
ΠΑ προκειμένου να συνεχισθεί η
ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης
του πρωτοκόλλου» (παρ. 7).



Παραλαβή τμημάτων έργων προς αυτοτελή χρήση (παρ.7)

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για:

➢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,

➢περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης



Επιτροπή Παραλαβής : Αλλαγές στην δυνατότητα επανελέγχου

Προ Ν. 4782/2021 Με τον Ν. 4782/2021

➢ επεμβαίνει διορθωτικά,

➢ αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις

ποσότητες και

➢ αναγράφει τις παρατηρήσεις της για

εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με

υπέρβαση των

εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά

τροποποίηση των εγκεκριμένων

σχεδίων….’

➢ Γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις - κατά

το δυνατό - των επιμετρήσεων

➢ Την αρμοδιότητα επανελέγχου έχει ο

Επιβλέπων



Εργασίες απορριπτέες - ελαττωματικές – με ελλείψεις

➢Σε περίπτωση που κρίνει
κάποιες εργασίες ως:
‘…απορριπτέες ή ελαττωματικές, με
ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις

που πρέπει να αποκατασταθούν”,

➢τα αναφέρει στην έκθεση που
υποχρεούται να συντάξει προς
τον Πρ/νο της ΔΥ εντός του
προαναφερθέντος χρονικού
διαστήματος των 30 ημερών.

➢Αν και δεν έχει από το νόμο
αρμοδιότητα για
τροποποίηση/διόρθωση/συμπλήρωση
των επιμετρήσεων, σε περίπτωση που
από τα αναφερόμενα στην έκθεσή του
σχετικά με τις εκτελεσθείσες εργασίες,

➢διαπιστώνεται: ‘…..καταβολή στον
ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων ή εγείρονται
δικαιώματα σε βάρος του
αναδόχου”,

➢η ΔΥ συντάσσει αρνητικό
λογαριασμό σε βάρος του…..΄



Πορεία ενεργειών στην περίπτωση ελαττωμάτων

• Αν η Επιτροπή διαπιστώσει
Εργασίες απορριπτέες -
ελαττωματικές – με ελλείψεις και
από την κοινοποίηση της Ειδικής
Διαταγής αναστέλλεται η
προθεσμίας της Παραλαβής

• Η ΔΥ μεριμνά για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων
(παρ. 3 Άρθ. 159)

• Μετά την αποκατάσταση, η ΔΥ
ενημερώνει τη ΠΑ προκειμένου
να συνεχισθεί η ανασταλείσα
διαδικασία έγκρισης του
Πρωτοκόλλου

• Οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα
του Έργου ή τυχόν
υποβληθείσες οικονομικές
απαιτήσεις του αναδόχου, δεν
αποτελούν λόγο για την
αναστολή τη προθεσμίας
παραλαβής



Έγκριση Πρωτοκόλλου

Παλιά διάταξη

• Το Πρωτόκολλο εγκρινόταν από την
ΠΑ, η οποία όμως δεν είχε
αρμοδιότητα εκδίκασης της
ένστασης, οπότε

• Η ΠΑ έπρεπε να αναμείνει την
εκδίκαση της ένστασης κατά του
Πρωτοκόλλου

Νέα διάταξη

• Η αναστολή της προθεσμίας (για
αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων)
έπαυσε να αποτελεί αντικείμενο
αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΠΑ
κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου

• Η προθεσμία αναστέλλεται νωρίτερα
(Μόλις χορηγηθεί η Ειδική Διαταγή)

• Αναστέλλεται και η προθεσμία
αυτοδίκαιας έγκρισης



Κρίσιμοι χρόνοι διενέργειας παραλαβής 

Για τη διενέργεια της παραλαβής τίθεται όριο τουλάχιστον τριών

μηνών από την Βεβ. Περ. ενός μήνα πριν τη λήξη του χρόνου

συντήρησης, προκειμένου

➢ η ΠΑ να ορίσει την επιτροπή παραλαβής και

➢ η ΔΥ υποχρεούται να της ανακοινώσει την περάτωση των

εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης



Διαφορές ως προς τους κρίσιμους χρόνους 

Παλιά διάταξη

• Τόσο η έναρξη (εμπρόθεσμη
υποβολή τελικής επιμέτρησησς),
όσον και η συντέλεση της
αυτοδίκαιας παραλαβής
συναρτώνται με ενέργειες του
Αναδ΄όχου

Νέα διάταξη

• Για την αυτοδίκαια παραλαβή αρκεί
να παρέλθουν οι προθεσμίες

• 15 μηνών υποχρεωτικής συντήρησης +
3 μήνες

• Μόνη τροχοπέδη η χορήγηση Ειδικής
Διαταγής



Απαιτούνται εκτός του ήδη απαιτούμενου ΦΑΥ, τα εξής νέα 

έγγραφα (παρ. 13) : 

➢ το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

➢ το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου

➢ Ιδρύεται υποχρέωση του αναδόχου περί :

➢ Σύνταξης Φακέλου προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και

λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης,

που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου

➢ Παράδοσης Ψηφιακού αρχείου στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις

όλων των σταδίων του έργου και ιδίως των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών

➢ Προβλέπεται (παρ. 12) η κατάπτωση του 25% της εγγυητικής επιστολής καλής

εκτέλεσης εάν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα


