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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 
Προς 
 
Τους Συνδέσμους Μέλη της ΠΕΣΕΔΕ 

Αρ. Πρωτ. 1102 Αθήνα,  03 Δεκεμβρίου 2013 

  

Θέμα: Νομικός σχολιασμός επί των τροποποιήσεων που επιφέρει στα Πρότυπα τευχών 

διακηρύξεων η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ 

Δικηγόρος 

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: 

gakidis1@otenet.gr 

 

 

Ι. 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2897/15. 11. 2013) η υπ’ αριθ. 487/2013 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με θέμα «Έγκριση 

αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων», σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 . Με την Απόφαση αυτή αναθεωρούνται τα 

πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Τύπου Β και προσαρμόζονται στις 

διατάξεις των νόμων που τέθηκαν σε ισχύ μετά την εφαρμογή του Ν. 3669/2008 (Ν. 3801/2009, Ν. 

3886/2010, Ν. 4055/2012, Ν. 4072/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4146/2013, N. 4155/2013 και Ν. 

4156/2013). 

Σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία 1 (υπ’ αριθ. πρωτ. 5254/22. 11. 2013) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων:  

 «Τα αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων συντάχθηκαν μετά από 

διαβούλευση με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. Η εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων θα είναι 

υποχρεωτική για δημόσια έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε 

(15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, δηλαδή από 2/12 /2013 και εφεξής . Τα 

ανωτέρω πρότυπα τεύχη έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(http://www.eaadhsy.gr).  

 Α. Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στις πρότυπες διακηρύξεις με τη νέα απόφαση 

αφορούν και στους δύο τύπους προτύπων διακηρύξεων (Τύπος Α και Τύπος Β) και συνοψίζονται ως 

εξής:  

 1. Προστίθεται Υποσημείωση 1 (και στους δύο Τύπους), στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη 

αναγραφής των ειδικότερων στοιχείων της χρηματοδότησης του έργου, όπως ο κωδικός ενάριθμου 
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έργου στο ΠΔΕ ή ο κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, σε περίπτωση που 

πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, θα πρέπει να αναγράφεται και ο τίτλος του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.  

 2. Στο Άρθρο 1 (και στους δύο Τύπους) προστίθεται στην Παράγραφο 1.6 πρόβλεψη για το 

ενδεχόμενο κατάργησης της διευθύνουσας/επιβλέπουσας υπηρεσίας ή/και των αποφαινομένων 

οργάνων του φορέα κατασκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου. 

Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπηρεσίες/όργανα υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα και 

εγγράφως τους υποψήφιους ή τον ανάδοχο για τα στοιχεία των υπηρεσιών ή οργάνων που 

διαδέχονται τους καταργηθέντες. Η παράλειψη ενημέρωσης συνεπάγεται την ακύρωση της 

διαδικασίας και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, εάν έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.  

 3. Στο Άρθρο 4: α) Στην Παράγραφο 4.1 προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης η’ (για τον 

Τύπο Α) και της περίπτωσης θ' (για τον Τύπο Β) η υποχρέωση προσκόμισης παραβόλου κατάθεσης 

υπέρ του Δημοσίου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ΚΔΕ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 59 παρ.4 του 

Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90). β) Στην Παράγραφο 4.2 τίθεται Υποσημείωση 14 (και στους δύο Τύπους), με 

την οποία γίνεται ειδική αναφορά στα όρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης των συμβάσεων 

εκτέλεσης δημοσίων έργων άνω των οποίων διενεργείται υποχρεωτικός προσυμβατικός έλεγχος 

νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 

52), όπως ισχύουν.  

 4. Στο Άρθρο 5 προστίθεται στην Παράγραφο 5.2.6 Υποσημείωση 15 (για τον Τύπο Α) και 

Υποσημείωση 17 (για τον Τύπο Β) σχετικά με το νομικό πλαίσιο περί Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).  

 5. Στο Άρθρο 7 (και των δύο Τύπων) συμπληρώνεται και επικαιροποιείται η εφαρμοστέα 

νομοθεσία κατά τη δημοπράτηση, εκτέλεση και κατασκευή του έργου.  

 6. Στο Άρθρο 8 προστίθεται στην Παράγραφο 8.1 (και των δύο Τύπων) η αναφορά στην 

κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, όπως 

ισχύει.  

 7. Στο Άρθρο 15 (και των δύο Τύπων): α) Στην Παράγραφο 15.4 (για τον Τύπο Α) και στην 

Παράγραφο 15.3 εδάφιο β’ (για τον Τύπο Β) συμπληρώνονται τα σχετικά με την κατάπτωση της 

εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία. β) Προστίθεται Παράγραφος 15.5 (στον Τύπο Α) και 

Παράγραφος 15.4 (στον Τύπο Β), στις οποίες γίνεται λόγος για την επιστροφή της εγγύησης 

συμμετοχής, με ειδικότερη αναφορά στην αντίστοιχη Υποσημείωση 31 (και για τους δύο Τύπους) για 

την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής στις περιπτώσεις συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων κατά τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, η οποία προστέθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122).  

 8. Στο Άρθρο 16 προστίθεται Υποσημείωση 32 (και στους δύο Τύπους), με την οποία γίνεται 

ειδική μνεία στην υποχρέωση χορήγησης προκαταβολής στις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και στην κάλυψη για την παροχή της από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τις διατάξεις των 

παραγράφων 10 και 15 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.  

 9. Στο Άρθρο 18 (και στους δύο Τύπους) διαγράφεται η σημείωση του τελευταίου εδαφίου, 

σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού μπορούσαν να 

συμμετέχουν σε αυτήν και ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την 

προηγούμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
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 10. Στο Άρθρο 21 και ειδικότερα στην Παράγραφο 21.3, προστίθεται στο τέλος του δεύτερου 

εδαφίου (και στους δύο Τύπους) η φράση «στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν 

επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας».  

 11. Στο Άρθρο 23 και ειδικότερα στην Παράγραφο 23.2.1, στο τελευταίο εδάφιο (και στους 

δύο Τύπους) διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 

ταμεία εκτός ΤΣΜΕΔΕ, στα οποία είναι ενδεχομένως ασφαλισμένα τα στελέχη του πτυχίου του 

διαγωνιζομένου. Β.  

 Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ειδικά στο αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης Τύπου 

Α επέρχονται και οι ακόλουθες αλλαγές:  

 1. Στο Άρθρο 2 προστίθεται στο τέλος της Παραγράφου 2.3, Υποσημείωση 8, με την οποία 

επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις διάθεσης με ηλεκτρονικό μέσο της συγγραφής των υποχρεώσεων 

και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού θα πρέπει να αναγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης η 

οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης αναπαραγωγής των τευχών του 

διαγωνισμού.  

 2. Στο Άρθρο 4 προστίθεται Παράγραφος 4.3, η οποία αφορά στις προδικαστικές προσφυγές 

και τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύει.  

 3. Στο Άρθρο 22 συμπληρώνεται στις Υποσημειώσεις 42 και 43 (που αντιστοιχούν στις 

Παραγράφους 6 και 7) η αναφορά στη δυνατότητα αποδοχής της δάνειας οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ενός οικονομικού φορέα ή μιας κοινοπραξίας, καθώς και της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας αυτών, αντίστοιχα.  

 4. Στο Άρθρο 23 συμπληρώνεται στις Υποσημειώσεις 47 και 49 (που αντιστοιχούν στις 

Παραγράφους 3 και 4) η συμπερίληψη των δικαιολογητικών απόδειξης της δάνειας οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής ικανότητας και της δάνειας τεχνικής ικανότητας.  

 Γ. Τέλος, ειδικά στο αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης Τύπου Β τροποποιείται στο 

Άρθρο 1 και πιο συγκεκριμένα στην Παράγραφο 1.3 το περιεχόμενο της αντίστοιχης Υποσημείωσης 6 

(πρώην Υποσημείωση 4), αναφορικά με την υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στα 

έργα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)». 

 

 

ΙΙ. 

Επί των τροποποιήσεων που επιφέρει στα Πρότυπα τευχών διακηρύξεων η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων σημειώνω τα ακόλουθα: 

 

Α. Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση στο άρθρο 15 (και των δύο Τύπων) σχετικά με την κατάπτωση 

της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (παράγρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008) «Η 

εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που 

υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από 

μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται μετά από 

γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων». Στα ισχύοντα σήμερα (και υπό κατάργηση) Πρότυπα Τεύχη 

σημειώνεται, στο άρθρο 15, ότι «Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, 

εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση». Στα νέα Πρότυπα σημειώνεται, επιπλέον, και η διάταξη της 

παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 και ο σχετικός όρος της Διακηρύξεως διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη 

περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η 

προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης». 

 Φοβάμαι ότι η ως άνω συμπλήρωση του άρθρου 15 θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

περιπτώσεων κατάπτωσης εγγυήσεων συμμετοχής ακόμη και για τον (συνήθη) λόγο της απόρριψης 

της προσφοράς ως ελλιπούς. Θεωρώ ότι η (σκόπιμα) αόριστη αναφορά στα ισχύοντα (και η υπό 

κατάργηση) Πρότυπα Τεύχη, ότι «Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, 

εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση» περιόρισαν επιτυχώς την εφαρμογή της (επίσης) αόριστης 

διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008, ότι «Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία 

καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς 

όρους της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης» 

(αλήθεια, ποιοι και πόσοι είναι οι «βασικοί όροι της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης» όταν 

κατά την παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008 η μη προσκόμιση οποιουδήποτε από τα 

προαπαιτούμενα συμμετοχής έχει ως συνέπεια των αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου;).  

 Πέραν αυτών θεωρώ ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η περίπτωση της επανάληψης του 

διαγωνισμού και να ρυθμιστεί, ανάλογα, το ζήτημα του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής ώστε να τηρείται ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος από την ημερομηνία δημοπράτησης 

κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008. 

Β. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή από το άρθρο 18 (και στους δύο Τύπους) της σημείωσης του 

τελευταίου εδαφίου, περί συμμετοχής, σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού, 

και ενδιαφερόμενων που δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την προηγούμενη ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3669/2008 «Η ανοιχτή δημοπρασία 

και η φάση υποβολής των προσφορών στη δημοπρασία με προεπιλογή διεξάγονται 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 διαγωνισμού με τον τρόπο που 

ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, 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 επαναλαμβάνεται». 

 Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου Νόμου (όπως ισχύουν) ορίζεται ότι «Η 

απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, 

αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο: α) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που 

υπάγεται στο άρθρο 118. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού. 

β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125. γ) όταν πρόκειται 

για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους 

και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 

171/1987 (Α΄ 84) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που 

καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών .....». 
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Σελίδα 5 από 5  

 Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει ότι η κατά το άρθρο 22 του Ν. 3669/2008 

επανάληψη της δημοπρασίας μεταβάλει τη διαγωνιστική διαδικασία από «ανοικτό διαγωνισμό» σε 

«διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων» 

(άλλωστε η επανάληψη του διαγωνισμού μπορεί να αποφασιστεί, κατά τη διάταξη του ως άνω 

άρθρου 22,  σε κάθε περίπτωση που «για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την 

αρχικά ορισθείσα ημέρα», ενώ οι διατάξεις των άρθρων 124 και 125 αναφέρονται σε συγκεκριμένους 

λόγους μη επίτευξης αποτελέσματος). Σημειωτέον ότι ο Νόμος προβλέπει (ως άνω άρθρο 22) ότι και 

μετά από δύο μη διενεργηθείσες ή άγονες επαναληπτικές δημοπρασίες (πέραν της αρχικής) «ο 

διαγωνισμός επαναλαμβάνεται». 

 Θεωρώ, συνεπώς, ότι σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού μπορούν 

να λάβουν μέρος και ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την προηγούμενη 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι κακώς διαγράφεται το σχετικό εδάφιο από τα 

Πρότυπα Τεύχη. 

Γ. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης (άρθρο 20 των Πρότυπων 

Τευχών): 

 Με τα ισχύοντα (και υπό κατάργηση) Πρότυπα Τευχών προβλέπονται τα εξής: «Περίληψη της 

Διακήρυξης αυτής  θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) στο τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων 

δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των …………… ΕΥΡΩ, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα 

δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη 

απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις 

πιστώσεις του έργου». 

 Με τα νέα Πρότυπα Τευχών τροποποιούνται ουσιωδώς οι διατάξεις του άρθρου 20 ως εξής: 

«Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ στο 

τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου». 

 Πρόκειται για τροποποίηση που επιβαρύνει ιδιαίτερα τον ανάδοχο του έργου με πρόσθετο 

(και μη γνωστό εκ των προτέρων άρα ανεξέλεγκτο) κόστος δημοσιεύσεων, η οποία, μάλιστα, έρχεται 

σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του Κώδικα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις 

οποίες «Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων 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».  

 Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι η ουσιώδης αυτή τροποποίηση δεν σχολιάζεται στην 

Οδηγία 1 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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