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Άξζξν 133

1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ
ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. θάζε επηθείκελε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ
απνηεινχλ ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο. Αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο επηηξέπεηαη κφλν γηα
ζνβαξφ ιφγν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Μ.Δ.Δ.Π. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
Τπεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ. Δ. Δ. Π.. Ύζηεξα απφ ηελ έγθξηζε εθδίδεηαη λέα βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. Αίηεζε απνδέζκεπζεο απφ ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη
θαη απφ ηα ζηειέρε. Η αίηεζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ επηρείξεζε θαη εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98.»
2. Μεηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 3669/ 2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 5, σο εμήο:
«5. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη
ηξνπνπνηνχληαη νη θαηεγνξίεο έξγσλ ή νη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο
Καηαζθεπαζηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνχρνη αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νη πηπρηνχρνη ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
πξψελ αλψηεξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά
ηνπο θαη λα ηίζεληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο, ήηνη, ηδίσο, ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα παξέιζεη απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, γηα ηελ
εγγξαθή ή ηελ πξναγσγή ηνπ πηπρίνπ θαη ην ρξφλν θαη ην επίπεδν εκπεηξίαο πνπ πξέπεη λα
δηαζέηνπλ νη αηηνχληεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ Μ.Δ.Κ. θαη Μ.Δ.ΔΠ., νη νπνίεο ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ γηα
ην ζθνπφ απηφλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.. Η
γλσκνδφηεζε αθνξά ηελ ππφδεημε κηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο έξγσλ ή εμεηδηθεπκέλσλ
εξγαζηψλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ.».
1

Άξζξν 134
1. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο
ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ
εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία νθείινληαη ζ' απηφλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο
επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ.
Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί.
Καη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο
κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο
επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο
βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Η
αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα
ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ».
2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
« Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο
πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο
επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ».
3. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο
δηνξζψλεη κέζα ζε έλα κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή
αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε
εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ
απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ
επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. Ο έιεγρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ
κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην έξγν.
Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη φηη νη πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο
κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή
εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο
ινγαξηαζκφο, κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο εγθεθξηκέλνο
ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ («πιεξσηέν
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Λνγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε ρσξίο έιεγρν, ιφγσ παξέιεπζεο
ηεο πην πάλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο (πιαζκαηηθή έγθξηζε), ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη
εγθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ή επαλππνβνιή ηνπ θαη νη
ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Η
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δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ
επηβιέπνληνο.
Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί
απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα
ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηεη αλαιφγσο
ζε βάξνο ηνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή. Αλ αζθεζεί έλζηαζε θαηά ηνπ αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ,
ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ'
απηήο».
4. Η παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«11. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε θαηάζρεζή ηνπ ζηα
ρέξηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ θαη γηα έλα κήλα κεηά
ηελ πεξαίσζή ηνπ. Καη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη: α) ε αξρηθή ή ε εθ ησλ πζηέξσλ εθρψξεζε,
ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ πιεξσηένπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη
ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππνβάιινληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 8, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θάιπςε
νθεηιήο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ πξνο εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ή απφ παξνρή εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε απφ εξγάηεο ή ππαιιήινπο απηνχ, ζηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
β) ε θαηάζρεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη
κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ ή απφ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, φπσο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν απφ ηνλ αλάδνρν. Δπηηξέπεηαη
επίζεο ν ζπκςεθηζκφο εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ
αλαδφρνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θαη κέρξη πνζνζηφ είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) απφ θάζε πηζηνπνίεζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη
επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ απαίηεζεο απφ εγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε
ή κέξνπο ηεο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμφθιεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ πξνο
απηφλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία απηήο».
5. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
« Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο
απφ ηελ ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο
δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.»

Άξζξν 135
1. Μεηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 3669/ 2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο
2Α, σο εμήο:
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«2Α. Η επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ, ε πινπνίεζε ησλ
ρεδίσλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη
δνθηκψλ, κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Δπηζεψξεζεο - Πηζηνπνίεζεο,
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17021 γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 θαη' ειάρηζην ζην πεδίν εθαξκνγήο ΔΑ 28 ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
ISO 14001, γηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ΔΛΟΣ 1801 θαη
OHSAS 18001».
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
θαζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ ακνηβψλ γηα ηηο πην πάλσ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κέζα ζηα
φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.»
2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
« Με ηελ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδνληαη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε,
επνπζηψδε ή θαη επηθίλδπλα θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο».
3. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/ 2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε
ζη' σο εμήο:
« ζη) Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή».

Άξζξν 136
1. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ
αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί
ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ
πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη
εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, κέζα ζε δέθα (10)
εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο πην πάλσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα πνπ
πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Δάλ ε βεβαίσζε
δελ εθδνζεί κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο θαη
επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40. Σελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα
δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. Η
βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ».
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2. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Η πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε
πεξάησζε ηνπ έξγνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 71 παξάγξαθνο 2, απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ
αλάδνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην
κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ "φπσο
θαηαζθεπάζηεθε". Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ
αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ
ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή
επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ
ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή ην πξσηφθνιιν δελ
εγθξηζεί κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί
απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε
δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη
πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40. Αλ ν αλάδνρνο δελ
παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη "κε επηθχιαμε" ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε
παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή
εηδηθήο φριεζεο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην
πεξηερφκελν ηνπ «κεηξψνπ έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα
ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ
θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ
κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα».
3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«4. Η επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη θαηά ην
δπλαηφλ ηηο επηκεηξήζεηο, κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην
πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο
πνπ γίλνληαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ
επηκεηξεηηθνχ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ
εθηειεζζεί κε ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ».
4. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
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« Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη
έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν
ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 40.».

Άξζξν 137
1. Μεηά ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη άξζξν 75Α σο εμήο:
«Αξζξν 75Α
Απφζβεζε δηθαησκάησλ αλαδφρνπ
Με ηελ επηθχιαμε κηθξφηεξσλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ηα ελ
γέλεη δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε απνζβέλλπληαη θαη νπνηαδήπνηε εμ απηψλ
αμίσζε παξαγξάθεηαη, εάλ απηά δελ αζθεζνχλ, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ πξνο ηε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο γελεζηνπξγνχ ηνπο
αηηίαο».
2. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Η ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαγξαθεί,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.»

(…)
Άξζξν 141
Οη βεβαηψζεηο εγγξαθήο ησλ εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ηάμεηο 3ε έσο 7ε ηνπ
Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.), πνπ ηεξείηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 92 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) πνπ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο απφ 1.1.2012 έσο
30.6.2012, παξαηείλνληαη κέρξη ηηο 31.12.2012, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζρεηηθφ
αίηεκα έσο θαη εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ή έρνπλ
ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. αίηεζε αλαζεψξεζεο. Η ππεξεζία ηήξεζεο
ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ζέηεη ζεκείσζε επί ηνπ πηπρίνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρνξεγεζείζα παξάηαζε.
Πηπρία ρσξίο ηε ζρεηηθή ζεκείσζε ιήγνπλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

6

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Άξζξν 146
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
(…)
11. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3316/2005 (Α΄ 42) θαη 3669/2008 (Α΄ 116)
αλαθέξνληαη ην Τπνπξγείν θαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ
Έξγσλ, λννχληαη αληίζηνηρα ην Τπνπξγείν θαη ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, πιελ αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
12. Σα «λνκαξρηαθά κεηξψα» ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 3669/2008 (Α΄ 116)
κεηνλνκάδνληαη ζε «κεηξψα πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ» θαη ηεξνχληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο
Σερληθψλ Έξγσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87).
Οη ζρεηηθέο κε ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ
δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 186/1996 (Α΄ 213) αζθνχληαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά
ηερληθά ζπκβνχιηα ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 186 πεξίπησζε VII. α. ηνπ λ.
3852/2010 (Α΄ 87), κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπο.
(…)

Άξζξν 186
1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3669/2008 (Α΄ 116)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνχο απηψλ γηα ην έξγν ή
ηκήκαηά ηνπ ή είδε εξγαζηψλ ηερληθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη θαηά πξνηίκεζε έρνπλ ηελ
θαηάιιειε εηδηθφηεηα, αλάινγα κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηεη, ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηξηκειή επηηξνπή ηερληθψλ
ππαιιήισλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ.»
2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία
γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία
ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ,
θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη
θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ
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εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν
Πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ.»
3. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. ην ηέινο θάζε κήλα ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ
έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η επηκέηξεζε
πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ
ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ πνπ
εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη’ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε
βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ ηεο
παξαγξάθνπ 3.
Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία
γηα έιεγρν ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο
κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν».
Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ
έιεγρν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο
ηειεπηαίαο. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ
επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ
ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο
επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Η θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ν αλάδνρνο,
εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο
έλζηαζεο.
Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ
έιεγρν ή ηε δηφξζσζή ηνπο, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ
αλάδνρν κέζα ζηελ πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία θαη ηνλ θαιεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπγθεθξηκέλα θαη
αξηζκεκέλα. Ο αλάδνρνο, κέζα ζε έλα κήλα, ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηηο επηκεηξήζεηο
ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ πην πάλσ
επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη εθ
λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα λα ηηο ειέγμεη,
λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν.
Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε
κέζα ζηελ πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία, ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ
ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ
κεληαία πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ
λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ.
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Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή απηνδίθαηα
εγθεθξηκέλεο, κπνξεί λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ
δηαπηζησζεί ε χπαξμε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη
επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 53. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ
έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ.»
4. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή
ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη
δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνλ
επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα
ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα.
Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.»
5· Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Γηα ηηο επί κέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία,
θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ
απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο.»
6. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«7. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά
ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη
απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75Α ή αλ ην
ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο
ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο
αηηίεο.»
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