
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης 
 
 
 
 

Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. 
 
 

 

 

→ Έννοια  

  Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του 
κοινωνικού  συνόλου,  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  των  παραγωγικών  δυνατοτήτων,  στην 
αύξηση  του  εθνικού  προϊόντος,  στην  ασφάλεια  της  Χώρας  και  γενικά  αποβλέπουν  στην 
βελτίωση τα ποιότητας ζωής του λαού. 

  Τα  δημόσια  έργα  εντάσσονται  στο  γενικό  πλαίσιο  της  κοινωνικής  και  οικονομικής 
ανάπτυξης της Χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού. 

 



 

  Από τεχνική άποψη, δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημόσιου 
τομέα και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο 
χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα τεχνικών έργων. 

  → Έννοια έργου 

   Ως  έργο  νοείται  το  αποτέλεσμα  ενός  συνόλου  οικοδομικών  εργασιών  ή  εργασιών 
πολιτικού  μηχανικού,  που  προορίζεται  να  πληροί  από  μόνο  του  μια  οικονομική  ή  τεχνική 
λειτουργία. 

  Στην ανωτέρω έννοια εντάσσεται τόσο η κατασκευή ή επέκταση, αλλά και κάθε πράξη 
ανακαίνισης, συντήρησης ή επισκευής ήδη υπάρχοντος έργου. 

→ Έννοια Σύμβασης Δημοσίου Έργου 

Οι συμβάσεις δημοσίων έργων είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, οι οποίες συνάπτονται 
μεταξύ ενός δημοσίου φορέα, από εκείνους που αναφέρονται κατωτέρω,  και  ενός εργολήπτη 
και έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση ενός 
δημοσίου έργου. 

 

→ Φορείς Διενέργειας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων 

Κατά κύριο λόγο φορείς της διενέργειας συμβάσεων δημοσίων έργων είναι οι ΟΤΑ α’ και 
β΄ βαθμού, τοπικές ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η κεντρική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος και γενικά Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. 

→ Τρόποι Κατασκευής Δημοσίου Έργου 

α) από ειδικευμένες εργολήπτριες επιχειρήσεις. 

Στην  παραπάνω  κατηγορία  μπορεί  να  υπάγονται  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα, 
κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί. Επιχειρήσεις με έδρα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορούν να λάβουν επίσης μέρος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή και  την κατασκευή του έργου από τις ως 
άνω  κατηγορίες  επιχειρήσεων  είναι  η  εγγραφή  αυτών  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων για το αντίστοιχης αξίας και κριτηρίων έργο.  
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β) με αυτεπιστασία 

Εδώ ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει το έργο με αυτεπιστασία μέσω 
της κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας. 

Το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου είτε υπάρχει στην συγκεκριμένη 
υπηρεσία,  είτε  προσλαμβάνεται  για  την  συγκεκριμένη  κατασκευή  και  αμείβεται  από  τις 
πιστώσεις του συγκεκριμένου έργου. 

Αν  το  έργο  κατασκευαστεί  με  αυτεπιστασία  τότε  απαιτείται  σχετική  απόφαση  της 
Αναθέτουσας Αρχής και αυτό κρίνεται από την φύση των εργασιών όπως και από την ύπαρξη 
τεχνικών υποδομών και προσωπικού στην συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Στη  συνέχεια  ορίζονται  χρονοδιαγράμματα,  πρόγραμμα  τήρησης  εργασιών  και  άλλα 
έγγραφα που διευκολύνουν την κατασκευή του δημοσίου έργου. 

( ΓΕΝΙΚΑ  : Η  υπηρεσία που  λειτουργεί ως  αναθέτουσα αρχή  και  έχει  την  ευθύνη  της 
κατασκευής  είναι  η  μόνη  αρμόδια  στην  επιλογή  του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  είτε  από 
ειδική εργοληπτική επιχείρηση είτε με αυτεπιστασία,  βάσει  των κριτηρίων που θέτει  τόσο το 
κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων έργων, όσο και οι συγκεκριμένες πραγματικές 
συνθήκες του έργου αυτού.) 

→ Τρόποι Επιλογής Αντισυμβαλλομένου  

Όπως  έχει  εκτεθεί  και  σε προηγούμενη  ενότητα,  οι  τρόποι  που προβλέπονται  για  την 
επιλογή του αντισυμβαλλομένου στην σύμβαση κατασκευής δημοσίου  έργου είναι η ανοιχτή 
δημοπρασία  (ανοιχτός  διαγωνισμός),  δημοπρασία με προεπιλογή  (κλειστός  διαγωνισμός)  και 
στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται απευθείας ανάθεση. 

Εννοείται πως και εδώ ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι σε προηγούμενα κεφάλαια γενικοί 
περιορισμοί για τον τρόπο ανάθεσης και επιλογής του αντισυμβαλλομένου σε μια διοικητική 
σύμβαση. 

 

(Για όλα τα υπόλοιπα μέρη της διαδικασίας – προκήρυξη, ανάθεση,  εκτέλεση και 
λύση – ισχύουν όλοι οι γενικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις). 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Α) Υποκατάσταση Αναδόχου 
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  Σύμφωνα  με  τις  σχετικές  νομοθετικές  διατάξεις,  η  υποκατάσταση  του  αναδόχου  από 
άλλον απαγορεύεται και έχει ως συνέπεια την έκπτωση του αρχικού αναδόχου. 

  Επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής, όπου έχουν αιτιολογηθεί οι 
λόγοι  της  υποκατάστασης  και  ο  νέος  ανάδοχος  πληροί  τα  απαιτούμενα  προσόντα  για  την 
εκτέλεση του έργου. 

  Μετά  την  έγκριση  της  υποκατάστασης,  ο  ανάδοχος  και  ο  υποκατάστατος  ανάδοχος 
ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για τυχόν ευθύνες κατά το στάδιο της εκτέλεσης και 
χρήσης του έργου, τόσο απέναντι στην αναθέτουσα αρχή όσο και απέναντι σε τρίτους. 

Β) Σύμβαση Υπεργολαβίας  

  Με  τη  σύμβαση  υπεργολαβίας  ο  ανάδοχος  του  έργου  συμβάλλεται  με  μια  τρίτη 
επιχείρηση, η οποία θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στην κατασκευή μέρους του έργου. 

  Για  την  έγκριση  της  σύμβασης  της  υπεργολαβίας  ο  νόμος  θέτει  ως  υποχρεωτική  την 
διατήρηση του 70% της κατασκευής του έργου στον αρχικό ανάδοχο. 

Γ) Κοινοπραξίες

  Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης κοινοπραξίας για την κατασκευή έργου που έχει 
ως ανάδοχο επιχείρηση συμμετέχουσα στην κοινοπραξία. 

  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  κατοχή  των  ελαχίστων  προσόντων  όλων  των 
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  που  συμμετέχουν  στην  κοινοπραξία  για  την  κατασκευή  του 
συγκεκριμένου έργου. 

Δ) Ενημερότητα Πτυχίου  

Για τη νόμιμη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων απαιτείται 
η  εγγραφή  της  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων,  απ’  όπου  εκδίδεται  και  η 
«ενημερότητα  πτυχίου»  κάθε  επιχείρησης  μετά  από  την  υποβολή  των  απαραίτητων 
δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. 

Ε) Η Διοίκηση του Έργου 

Κατ’ αρχήν η επίβλεψη, διοίκηση και εκμετάλλευση του έργου ανήκει στην αναθέτουσα 
αρχή. 
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Ωστόσο  προβλέπεται  η  δυνατότητα,  όταν  απαιτείται  τεχνολογική  εξειδίκευση  ή 
ιδιαίτερη  τεχνολογική  μελέτη,  να  γίνεται  παραχώρηση  της  διοίκησης  ή  εκμετάλλευσης  του 
έργου σε επιχείρηση που καλύπτει τις ως άνω απαιτήσεις. 

Η  παραχώρηση  αυτή  γίνεται  με  ξεχωριστή  σύμβαση  όπου  ορίζεται  και  η  αμοιβή  του 
αντισυμβαλλομένου. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου,  ο ανάδοχος παραδίδει το έργο στον 
κύριο  αυτού  (αναθέτουσα  αρχή),  είτε  στο  σύνολό  του  είτε  κατά  τμήματα  (ανάλογα  με  τις 
μεταξύ τους συμφωνίες). 

  Η παραλαβή του έργου διακρίνεται σε προσωρινή και οριστική. Μετά την ολοκλήρωση 
του  έργου  (ή  τμήματος  αυτού)  η  Διευθύνουσα  Αρχή  εκδίδει  Βεβαίωση  Περάτωσης  των 
Εργασιών  και  ακολουθεί  η  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου  από  την  Επιτροπή 
Παραλαβής. 

  → Προσωρινή Παραλαβή 

  Κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του 
έργου  (παρουσία  του  αναδόχου)  και  συντάσσεται  Πρωτόκολλο  Παραλαβής,  το  οποίο  χρήζει 
έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

  → Χρόνος Εγγύησης  

  Ανάμεσα στο διάστημα της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου μεσολαβεί 
το διάστημα εγγύησης του έργου. 

  Στο  συγκεκριμένο  διάστημα,  το  οποίο  συνήθως  είναι  15  μήνες,  η  ευθύνη  του  έργου 
ανήκει  στον  ανάδοχο,  ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  οποιονδήποτε  κίνδυνο  του  έργου  και 
υποχρεούται στην συντήρησή του. Η ευθύνη του εκλείπει μόνο αν προκληθεί βλάβη στο έργο 
από πταίσμα της αναθέτουσας αρχής (κυρίου). 

  → Οριστική Παραλαβή 

  Συνήθως μέσα σε 2 μήνες από το τέλος του χρόνου εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή είναι 
υποχρεωμένη  να  παραλάβει  οριστικά  το  έργο,  φέροντας  αυτή  αποκλειστικά  τις  ευθύνες  και 
τους κινδύνους του έργου. 

  Κατά την οριστική παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής μετά από ποιοτικό 
και ποσοτικό έλεγχο του έργου όπως και κατά την προσωρινή παραλαβή. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  Σε  περίπτωση  που  μετά  την  έναρξη  της  κατασκευής  του  έργου  προκύψει  η  ανάγκη 
πραγματοποίησης  συμπληρωματικών  εργασιών,  λόγω  ιδιαίτερων  συνθηκών  ή  γεγονότων,  ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει. 

  Σε  αυτή  την  περίπτωση  (αν  δεν  ορίζεται  σχετικά  στην  σύμβαση),  συντάσσεται 
συμπληρωματική  σύμβαση,  όπου  το  προϋπολογιζόμενο  ποσό  της  οποίας  δεν  μπορεί  να 
ξεπερνά σε ποσοστό 50% την αξία του συνολικού έργου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

→ Έννοια 
Ως  Ασφαλιστικά  μέτρα  ορίζονται  οι  διαδικασίες  με  τις  οποίες  προστατεύονται 

προσωρινά  τα  προσβαλλόμενα  δικαιώματα  των  συμμετεχόντων  σε  διαγωνισμούς  δημοσίων 
συμβάσεων. 

 
Κύρια χαρακτηριστικά : 

• Έννομο συμφέρον (τεκμαίρεται από τη βλάβη) 
• Προσωρινή και όχι μόνιμη προστασία 
• Ύπαρξη διαδικασιών δημόσιου διαγωνισμού 

 
→ Ο Ν. 2522/1997  
 
Το  πεδίο  εφαρμογής  του  είναι  το  στάδιο  που  προηγείται  της  σύναψης  της  σύμβασης 

(προσυμβατικό στάδιο). 
Μέσω του Νόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί : 
Α) Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Β) Ακύρωση παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής 
Γ) Αποζημίωση για βλάβη που προκλήθηκε από την παρανομία. 
 
→ Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 
Οι  διατάξεις  του  Νόμου  επιτρέπουν  τη  λήψη  όλων  των  κατάλληλων  προσωρινών 

μέτρων, προκειμένου να αποτραπούν ανεπανόρθωτες ή δύσκολα επανορθώσιμες βλάβες στα 
δικαιώματα  και  τα  συμφέροντα  των  προσφευγόντων,  έως  ότου  το  δικαστήριο  της  κύριας 
υπόθεσης εκδικάσει την κύρια διαφορά. 

 
Προϋποθέσεις 
  
Α) Η ύπαρξη αιτήματος από αυτόν που φέρεται ότι βλάπτονται τα έννομα συμφέροντά 

του. 
Β)  Η  Πιθανολόγηση  από  μέρους  του  Δικαστηρίου  της  ύπαρξης  της  βλάβης  ή  της 

παρανομίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
 
→ Διαδικασία  
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 Πριν από την υποβολή αίτησης ενώπιον της δικαστικής αρχής, ο βλαπτόμενος 
πρέπει να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός 5 ημερών 
από την ημέρα που έλαβε γνώση της παρανομίας. 

 
 

 Εντός 10 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή απαντά, αν όχι τεκμαίρεται η απόρριψη 
της προσφυγής. 

 Εντός  10  ημερών  από  την  με  οποιοδήποτε  τρόπο  απόρριψη  της  προσφυγής  ο 
βλαπτόμενος  ασκεί  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  ενώπιον  του  αρμόδιου 
δικαστηρίου. 

 
 

 Εντός 15  ημερών εκδικάζεται η υπόθεση και αν  το δικαστήριο πιθανολογήσει 
παρανομία και βλάβη του αιτούντος διατάζει τα κατάλληλα μέτρα προσωρινής 
δικαστικής προστασίας για την άρση των δυσμενών συνεπειών στα δικαιώματα 
του αιτούντος. 

 
→ Μέτρα Προσωρινής Δικαστικής Προστασίας 
 
Το  δικαστήριο  μπορεί  να  διατάξει  :  αναστολή  ισχύος  των  όρων  της  διακήρυξης,  την 

αναστολή  σύναψης  και  υπογραφής  της  δημόσιας  σύμβασης,  όπως  και  κάθε  πρόσφορο  κατά 
την κρίση του μέτρο. 

 
→ Υποχρεώσεις διαδίκου
 
Ο  νικήσας  διάδικος  οφείλει  εντός  προθεσμίας  30  ημερών  από  τη  λήψη  των 

ασφαλιστικών μέτρων,  να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ή κύρια αγωγή ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου  κατά  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αλλιώς  παύει  η  ισχύς  του  διαταχθέντος 
ασφαλιστικού μέτρου. 
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