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Θέκα: Γεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ 4155/2013 «Εθνικό Σύζηημα 

Ηλεκηπονικών Δημοζίων Σςμβάζεων και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α’ 

120)» θαη ηνπ Νόκνπ 4156/2013 «Μνημόνιο Καηανόηζηρ ζηον ηομέα ηηρ 

πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ μεηαξύ ηος Υποςπγείος 

Πεπιβαλλονηικήρ Πποζηαζίαρ ηος Κπάηοςρ ηος Ιζπαήλ και ηος 

Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ» (ΦΔΚ 

Α’ 122) 

Σαο γλσξίδνπκε όηη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ 4155/2013 «Εθνικό 

ύζηημα Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α’ 

120/29.05.2013) επήιζαλ αιιαγέο ζηελ Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκόζησλ έξγσλ πνπ θπξώζεθε κε ην Άξζξν πξώην ηνπ 

Ν.3669/2008 (ΦΔΚ Α΄ 116), θαζώο θαη ζην Ν.3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο 

θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 –2013» (ΦΔΚ Α’ 267). 

Δπηπξόζζεηα, κε ην Νόκν 4156/2013 «Μνημόνιο Καηανόηζηρ ζηον 

ηομέα ηηρ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ μεηαξύ ηος Τποςπγείος 

Πεπιβαλλονηικήρ Πποζηαζίαρ ηος Κπάηοςρ ηος Ιζπαήλ και ηος Τποςπγείος 

Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ» (ΦΔΚ Α’ 122/31.05.2013) 

ξπζκίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ – ΔΣΠΑ, πνπ αθνξνύλ ζηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο. Δηδηθόηεξα:  
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Α. Με ην Ν.4155/2013 ξπζκίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, δύν ζεκαληηθά 

ζέκαηα γηα ηα δεκόζηα έξγα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Με ην άξζξν 64 πξνζηίζεηαη άξζξν 25Α ζην Ν.3614/2007, ζύκθσλα κε ην 

νπνίν ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία δηαηηεζίαο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελα δεκόζηα έξγα ζηα νπνία Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ή θαη 

Φνξέαο Καηαζθεπήο είλαη δεκόζηα επηρείξεζε ηνπ Ν.3429/2005. Ζ ξύζκηζε 

απηή απνζθνπεί ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ. 

 
2. Με ην άξζξν 66 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 100 («Σάξειρ και καηηγοπίερ ηος 

Μ.Ε.ΕΠ.») ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Ν.3669/2008. Ζ αξκόδηα 

Γηεύζπλζε (Γ/λζε Μεηξώσλ θαη Τερληθώλ Δπαγγεικάησλ – Γ15) ζα εθδώζεη 

άκεζα δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην γηα ηα ζέκαηα απηά.  

 

Β. Σην άξζξν ηέηαξην ηνπ Ν.4156/2013 πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ – 

ΔΣΠΑ, πνπ αθνξνύλ ζηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δεκόζηεο ζπκβάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. Με ην άξζξν ηέηαξην παξ. 1α ηνπ Ν.4156/2013 επέξρνληαη 

ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη ηελ εγγύεζε 

πξνθαηαβνιήο ζε δηαγσληζκνύο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. Δηδηθόηεξα, νη λέεο δηαηάμεηο νξίδνπλ ηα εμήο:  

 

«Άπθπο ηέηαπηο 

Ρςθμίζειρ θεμάηυν απμοδιόηηηαρ 

Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημοζίυν Επενδύζευν - ΕΠΑ  

 

1.α. ηο ηέλορ ηος άπθπος 25 ηος ν.3614/2007 (Α’ 267) πποζηίθενηαι 

παπάγπαθοι 14, 15 και 16 υρ ακολούθυρ: 

«14. Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ πος πποβλέπεηαι από ηην ιζσύοςζα 

νομοθεζία ανάθεζηρ έπγυν, μελεηών, ππομηθειών και ςπηπεζιών ζηο 

πλαίζιο ηυν ζςγσπημαηοδοηούμενυν έπγυν επιζηπέθεηαι ζηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ ζηην πεπίπηυζη απόππιτηρ ηηρ πποζθοπάρ ενηόρ ηπιών 

(3) ημεπών από ηην παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ για ηην άζκηζη ηηρ 

πποβλεπόμενηρ ενδικοθανούρ πποζθςγήρ ή ηος πποβλεπόμενος ένδικος 

βοηθήμαηορ ή, ζε πεπίπηυζη απόππιτηρ ηος πποβλεπόμενος ένδικος 

βοηθήμαηορ, ενηόρ ηπιών (3) ημεπών από ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ 

απόθαζηρ ζηην αναθέηοςζα απσή. 

15. H εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ πος πποβλέπεηαι από ηην ιζσύοςζα 

νομοθεζία ανάθεζηρ έπγυν, μελεηών, ππομηθειών και ςπηπεζιών 

καλύπηει και ηην παποσή ιζόποζηρ πποκαηαβολήρ ππορ ηον ανάδοσο, 



 

3 

 

σωπίρ να απαιηείηαι η καηάθεζη εγγύηζηρ πποκαηαβολήρ. ηιρ 

πεπιπηώζειρ πος από ηην πποκήπςξη πποβλέπεηαι μεγαλύηεπο ύτορ 

πποκαηαβολήρ, αςηή λαμβάνεηαι με ηην καηάθεζη από ηον ανάδοσο 

εγγύηζηρ πποκαηαβολήρ πος θα καλύπηει ηη διαθοπά μεηαξύ ηος ποζού 

ηηρ εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ και ηος ποζού ηηρ καηαβαλλομένηρ 

πποκαηαβολήρ. Η απόζβεζη ηηρ πποκαηαβολήρ και η επιζηποθή ηηρ 

εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ ππαγμαηοποιούνηαι, ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ 

ηηρ πποκήπςξηρ και ηηρ ζύμβαζηρ. ....».  

 

Δηδηθόηεξα, κε ηελ παξάγξαθν 14, πνπ πξνζηέζεθε ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 

25 ηνπ Ν.3614/2007, ζεζπίδεηαη ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ 

απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.  

 

Σηε ζπλέρεηα, κε ηελ παξάγξαθν 15 θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

αλαδόρνπ πεξί θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο, 

ζηηο πεξηπηώζεηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ 

θαζώο θαη κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ 

ιόγσ ξύζκηζε εθαξκόδεηαη ηόζν ζηηο πξνο ππνγξαθή ζπκβάζεηο, όζν 

θαη ζηηο ελ εμειίμεη ζπκβάζεηο εθόζνλ δελ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν ην 

πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο (νιηθήο ή κεξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ (δειαδή από ηηο 31/05/2013 θαη εθεμήο). Καηά ηα 

ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 51 ηνπ Ν.3669/2008 θαη 30 

παξ.2α ηνπ Ν.3316/2005, αληίζηνηρα. 

Τεο Δγθπθιίνπ απηήο λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη αξκόδηνη ππάιιεινη γηα 

ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (www.ggde.gr) ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαύγεηα».    
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