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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          Αθήνα     18-10-2012 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                        Απιθ. Ππωη. :  171793/1562 
     ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ              
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΑΩΝ                 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ &  
                   ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΑΩΝ &                 
                   ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

 

Σασ. Γ/νζη          : Υαλκοκονδύλη 31  

                                    101 64 ΑΘΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο  : Γραθείο Γεληθού Δ/ληή  

 

Σειέθσλν: 210 2124707  2105244775                                                                                                                                       
e-mail:  dimopoulosmail@yahoo.gr  

 

Θέμα :«Πξνέγθξηζε  ζηαδίσλ πινπνίεζεο  δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ  ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΔΣΡΟ 125Β) θαη  

ΑΞΟΝΑ 2 (ΜΔΣΡΟ 226 ,ΓΡΑΔΙ 1, 2 θαη 3) απφ ηνπο Φνξείο  Δθαξκνγήο ηεο  Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Γαζψλ  ηνπ ΤΠΔΚΑ  ηνπ Π.Α.Α. 2007-2013». 

σεη:  

1) Η κε αξηζκ. 5585/27-8-2010 (ΦΔΚ 1492 Β) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  κε ηελ νπνία εθρσξήζεθαλ 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Διιάδαο 2007−2013 (ΔΤΓ ΠΑΑ) ζηηο Τπεξεζίεο: Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο, Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ, Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

2) Η κε  αξηζκ. 4019/4-102012 απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε 

αλσηέξσ ΚΤΑ .  

Με ηελ παξνχζα εγθχθιηφ καο ζαο παξέρνληαη νδεγίεο  ζρεηηθά κε ηελ πξνέγθξηζε  πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ηνπο Φνξείο  Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΤΠΔΚΑ   ζην δεχηεξν ζηάδην (πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο) θαη ηξίην ζηάδην (πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Α.Π.Δ.), γηα ηελ πινπνίεζε δεκνζίσλ έξγσλ ησλ 

ΜΔΣΡΩΝ 226 (ΓΡΑΔΙ1, 2 θαη 3) θαη  ΜΔΣΡΟΤ 125 Β, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην χκθσλν 

Απνδνρήο Όξσλ ησλ Απνθάζεσλ Έληαμεο  ησλ Πξάμεσλ ηνπ  Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ηεο Διιάδαο 2007−2013.  

Οη Φνξείο εθαξκνγήο  ηεο Δ.Γ.Γ. ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο  παξ. 17 ηνπ  άξζξνπ 3 ηεο (2) ζρεηηθήο 

ΚΤΑ, πξνβαίλνπλ ζηελ πξνέγθξηζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ έξγσλ /ππνέξγσλ  ησλ εληαγκέλσλ ζην 

ΠΑΑ πξάμεσλ θαη παξέρνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηελ ΔΤΓ/ΔΤΔ ΠΑΑ θάζε θνξά πνπ απηά 

δεηνχληαη. Η πξνέγθξηζε απηή ζπληζηά νπζηαζηηθή πξνιεπηηθή παξέκβαζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ΠΡΟ:   ως ο ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

                               

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ  ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ηεο νξζήο ρξεκαηνδνηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

  
1.  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1 Φάκελορ ελέγσος πποέγκπιζηρ 
 
Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιινληαη ζηνπο  Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. απφ ηνλ 
δηθαηνχρν ηνπ έξγνπ  θάθεινο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη  ηα παξαθάησ ζηνηρεία,  πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζησζεί ε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο: 
 

α. Γηα ηα έργα/σποέργα ζηα οποία δηθαηούτοη είλαη οη Δήκοη. 

1. Γηαβηβαζηηθφ ηνπ Γήκνπ 

2. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..)απνδνρήο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο δεκνπξάηεζεο 

θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο. 

3. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο- έγθξηζεο ηεο δηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 

4. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο. 

5. Γεκνζηεχζεηο ζε εθεκεξίδεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο. 

6. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (αξηζκφο Φ.Δ.Κ./ εκεξνκελία). 

7. Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (φπνπ απαηηείηαη). 

8. Απφθαζε Οξηζκνχ  Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ , κεηά απφ ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο ησλ κειψλ , 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Ν. 4024/2011.  

9. Πξαθηηθφ δεκνπξάηεζεο . 

 ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνζθνξψλ 

 πίλαθαο παξαδεθηψλ  νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο.  

 έιεγρνο  νκαιφηεηαο .   

 έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (όιωλ ηωλ δηαγωληδοκέλωλ). 

10. Αλαθνίλσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξαθηηθνχ (γηα ελεκέξσζε ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ εληφο 5 εκεξψλ) θαη απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο.  

11. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξάηεζεο απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

12. Έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

13. Έγγξαθν πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ή ην αξκφδην θαζ’ χιε Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (φπνπ 

απαηηείηαη). 

14. Αλαθνίλσζε Πξαθηηθνχ θαη απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο. 

15. Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ 

Αξρψλ επί ησλ ελζηάζεσλ. 

16. Έγγξαθν ελεκέξσζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

17. ρέδην χκβαζεο (ζπκβαηφ κε ηελ πξνθήξπμε, ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θ.α.) 

 

β. Γηα ηα έργα/σποέργα ζηα οποία δηθαηούτοη είλαη οη Δαζηθές Υπερεζίες.  

 

1. Γηαβηβαζηηθφ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. 

2. Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

3. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο . 

4. Γεκνζηεχζεηο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, φπσο απηά νξίδνληαη  ζηελ δηαθήξπμε.  
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5. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (αξηζκφο Φ.Δ.Κ./ εκεξνκελία). 

6. Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (φπνπ απαηηείηαη). 

7. Απφθαζε πγθξφηεζεο  Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κεηά απφ ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο ησλ 
κειψλ ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Ν. 4024/20.  

8. Πξαθηηθφ δεκνπξάηεζεο. 

 ζσγθεληρωηηθός πίλαθας δηθαηοιογεηηθώλ θαη προζθορώλ 

 πίλαθας παραδεθηώλ  οηθολοκηθώλ προζθορώλ  θαηά ζεηρά κεηοδοζίας.  

 έιεγτος  οκαιόηεηας .   

 έλησπα οηθολοκηθής προζθοράς (όιωλ ηωλ δηαγωληδοκέλωλ). 

9. Αλαθνίλσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ (γηα ελεκέξσζε ησλ 

       δηθαηνχρσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ εληφο 5 εκεξψλ) θαη απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο.  

10. Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη  απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ(εθφζνλ 
ππάξρνπλ ελζηάζεηο ) .  

11. Έγγξαθν πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην αξκφδην θαζ’ χιε Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ (φπνπ απαηηείηαη).  

 Απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 Απφθαζε Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

12. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξάηεζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηαθχξσζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

13. Έγγξαθν ελεκέξσζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

14. ρέδην χκβαζεο (ζπκβαηφ κε ηελ πξνθήξπμε, ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ 

       πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θ.α.) 

 

        ημανηικέρ ζημειώζειρ 

1. Δίλαη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία λα απνζηέιινληαη ζηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο  ηεο Δ.Γ.Γ. ζπγρξφλσο κε ηελ απνζηνιή ηνπο 

ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (όποσ απαηηείηαη ζύκθωλα  κε  ηο προϋποιογηζκό ηοσ έργοσ ). Η πξνέγθξηζε 

φκσο ζα δίλεηαη αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαη απνζηαιεί ε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ζηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο. 

2. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη είηε πξσηφηππα, είηε  

επηθπξσκέλα αληίγξαθα, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σχπν. 

3. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν, ζα πξέπεη λα θαίλεηαη εθηφο απφ ην 

απφζπαζκα, ν ηίηινο θαη ε εκεξνκελία ηνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο. 

4. Γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 15 παξ. 7 ηνπ λ. 3669/2008(ΦΔΚ  Α/ 116 /18-6-2008). 

5. χκθσλα κε ηα άξζξα 225 θαη 226  ηνπ Ν. 3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010)  νη απνθάζεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ  ηελ αλάζεζε έξγσλ, 

ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

Απηνηεινχο  Τπεξεζίαο  Δπνπηείαο ησλ ΟΣΑ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ ηδίνπ 

λφκνπ. 

6. Όζνλ αθνξά ηα έξγα πνπ δηθαηνχρνη είλαη νη Γήμοι  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  278 ηνπ Ν. 

3852/2010  φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4071/12, ΦΔΚ-85 Α/11-

4-12 ην νπνίν νξίδεη  φηη:  
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«1. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά 

ηνπο πξφζσπα, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, ρσξίο Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πνζνχ 

άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) εςπώ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξνιεπηηθφο έιεγρνο λν-

κηκφηεηαο απηψλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ 

είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο.» θαη 

 «2. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ, ρσξίο Φ.Π.Α., ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, δηελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά, πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο, έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ’ χιελ αξκφδην Κιηκάθην ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 7 ηνπ π.δ. 

774/1980, φπσο ηζρχεη. 

Όζνλ αθνξά ηα δεκφζηα έξγα πνπ  δηθαηνχρνη είλαη νη δαζικέρ ςπηπεζίερ  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3669/2008 πεξ. β,  ε νπνία νξίδεη φηη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 

ππφθεηληαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο,  απφ θιηκάθηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθφζνλ 

ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

7. Ο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο  πνπ πξνβιέπεη ε Δζληθή 

θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία (ΚΑΝ 1974/2006 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) θαη ζπγθεθξηκέλα λα αθνινπζήζεη ηηο 

νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο κε ηελ αλάξηεζε δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ –επεμεγεκαηηθήο 

πηλαθίδαο (ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΔΡΓΟΤ) φπσο εκθαλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ πνπ αθνινπζεί.  

8. Καηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ζα εθαξκφδεηαη ε κε αξηζκ. Γ17γ/ 9 /154 /ΦΝ437/21-

9-2010 εγθχθιην  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ  Έξγσλ, ε νπνία αλαθέξεη φηη  νη Δπηηξνπέο 

ησλ δηαγσληζκψλ κε επζχλε ησλ Πξνέδξσλ ηνπο,  πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξαθηηθνχ 

δεκνπξαζίαο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα 

επηθνηλσλνχλ εγγξάθσο    κε ηηο  Σξάπεδεο ή ην ΣΜΔΓΔ πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεηαη απφ ην αξκφδην Φνξέα Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. 

ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γηθαηνχρν, έγθξηζεο ππνγξαθήο ζχκβαζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν, φηη ζπκπιεξσκαηηθά ή άιια 

ζηνηρεία απαηηεζνχλ. 

10. ην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί κπνξείηε λα βξείηε ΥΔΓΙΟ ηεο χκβαζεο (γηα Γήκνπο θαη  

Γαζαξρείν)  

 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ν Γηθαηνχρνο κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1 κελφο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ αξκφδην Φνξέα Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.  θάθειν πνπ λα 

πεξηιακβάλεη: 

 Γηαβηβαζηηθφ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

 πκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλν (2 πξσηφηππα) 

 Αθξηβέο αληίγξαθν εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

 Σξνπνπνηεκέλν ηερληθφ δειηίν ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 
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 Δγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Έγγξαθν νξηζκνχ επηβιέπνληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

      1.2 Γιαδικαζία εθαπμογήρ πποληπηικού ελέγσος νομιμόηηηαρ διαδικαζιών έγκπιζηρ  

      Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δπγαζιών (Α.Π.Δ.) 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ ην ελδεηθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ Γηθαηνχρν πεξηιακβάλεη: 

1. Γηαβηβαζηηθφ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

2. Αηηηνινγηθή έθζεζε. 

3. Σν ζψκα (πίλαθαο) ηνπ Α.Π.Δ. (θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν θαη ζεσξεκέλν). 

4. Αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηήζεθαλ 

5. Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΑΠΔ. 

6. Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ (Π.Π.Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο ειεγκέλεο επηκεηξήζεηο 

7. Πίλαθαο Πξνζεζκηψλ. 

8. Πίλαθεο ππνινγηζκνχ ησλ αλαζεσξήζεσλ (εθφζνλ ππνινγίδνληαη ζηνλ παξφληα ΑΠΔ) κε ηα 

αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηα.  

9. Δάλ ππάξρεη παξάηαζε εξγαζηψλ (Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο θαη ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο). 

 

            ημανηικέρ ζημειώζειρ 

1. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ εηο δηπινχλ θαη λα 

είλαη είηε πξσηφηππα, είηε επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη θαηάιιεια ππνγεγξακκέλα. 

2. Σηο Παράρηεκα ποσ αθοιοσζεί κπορείηε λα βρείηε ΣΧΕΔΙΟ ηοσ Πίλαθα Προζεζκηώλ. 

3. χκθσλα κε ην Νφκν 3669/2008 – Άξζξν 57 παξ. 4 απαηηείηαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ,γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» ζε θάζε 

πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

4. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 λ .3669/2008. 

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεηαη απφ ην αξκφδην Φνξέα Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. 

ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γηθαηνχρν, έγθξηζεο ππνγξαθήο ζχκβαζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν, φηη ζπκπιεξσκαηηθά ή άιια 

ζηνηρεία απαηηεζνχλ. 

Σέινο γηα ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ αλακέλνπκε νδεγίεο απφ ηνλ 

ΟΠΔΚΔΠΔ. 

                     Ο    Ειδικός Γραμμαηέας  Δαζών                                                      

 
 
               Γεώργιος Αμοργιανιώηης  

ΑΔΑ: Β4300-ΚΥΚ



Σελίδα 6 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ.  

1. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αηηικήρ,  

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

Καηεράθε 56, 11525 Αζήλα 

2. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Κπήηηρ  

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

Πι. Κνπληνπξηψηε, Σ.Κ. 71202 Ηξάθιεην  

3. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ Θπάκηρ  

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

Καζ. Ρσζζίδε 11 - ΣΚ: 54655 - ΣΘ: 54008 

4. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Ηπείπος-Γ. Μακεδονίαρ  

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

Β. Ηπείξνπ 20, 454 45 Ισάλληλα 

5. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Πελ/νήζος-Γ. Δλλάδαρ-Ιονιών 

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

Ν.Δ.Ο. Παηξψλ– Αζελψλ 69-71, Σ.Κ. 26442, Πάηξα  

6. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αιγαίος  

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

Νηθήηα 6-8 (5νο φξνθνο), 18531 Πεηξαηάο 

7. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ-ηεπ. Δλλάδαρ  

Γεληθή  Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

σθξάηνπο 111, 41336, Λάξηζα 

(με ηην παπάκληζη να κοινοποιηθεί   ζηα Γαζαπσεία  και                                                                                       

ζηιρ  Γ/νζειρ Γαζών  ηων Πεπιθεπειακών Δνοηήηων                                                                                               

για ηην εθαπμογή ηηρ παπούζηρ) .  

 

Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο 
     Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο,  

 Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο, 

 Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  

 Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ, Οξεηλήο Τδξνλνκίαο 

 Γ/λζε Αλάπηπμεο  Γαζηθψλ Πφξσλ  

(Οι ανωηέπω Γ/νζειρ ηηρ Δ.Γ.Γ. παπακαλούνηαι να                                                                     

κοινοποιήζοςν  ηην παπούζα εγκύκλιο ζηοςρ δικαιούσοςρ                                                                       

ηος Ππογπάμμαηορ). 

Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Διδική Τπηπεζία  Γιασείπιζηρ   ΠΑΑ  

Λεσθφξνο Αζελψλ 58-ΣΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ 
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ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ  
  

ΔΡΓΟ: 
  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

      ΓΗΜΟΤ ……………..  
   

ΑΝΑΓΟΥΟ: 
  …………………………….. 

     

         

  
                    ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ ΔΡΓΟΤ/ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

  

  
                    (ζςνοδεύει ηον …… ΑΠΔ / ….. λογαπιαζμό) 

  

         

         

 
1 Ηκεξνκελία ζχκβαζεο:  

   
  Ηκεξνκελία 

         

 
2 πκβαηηθή πξνζεζκία:  

   
  Ηκέξεο 

         

 
3 Πέξαο πκβαηηθήο πξνζεζκίαο:  

  
  Ηκεξνκελία 

         

 
4 Παξαηάζεηο: 

      

 
α. Αξηζκφο Απφθαζεο…  

   
  Ηκέξεο 

         

 
β. Αξηζκφο Απφθαζεο…. 

   
  Ηκέξεο 

         

 
γ. Αξηζκφο Απφθαζεο..  

   
  Ηκέξεο 

         

 
δ. Αξηζκφο Απφθαζεο…  

   
  Ηκέξεο 

         

 
5 χλνιν Παξαηάζεσλ θαη πκβαηηθήο πξνζεζκίαο:  

 
  Ηκέξεο 

         

 
6 Νέα ιήμε πξνζεζκίαο:  

   
  Ηκεξνκελία 

         

 
7 Λήμε εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ν ΑΠΔ/ 1ν ινγαξηαζκφ:    Ηκεξνκελία 

         

 
8 Βεβαίσζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ:  

  
  Ηκεξνκελία 

         

 
9 Υξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηέξξεπζε:  

  
  Ηκέξεο 

         

 
10 πκπέξαζκα: ΑΠΔ/ Λνγαξηαζκφο εκπξφζεζκνο θαηά    Ηκέξεο 

         

 
11 Ηκεξνκελία έγθξηζεο Σειηθήο επηκέηξεζεο:  

 
  Ηκεξνκελία 

         

 

12 Ηκεξνκελία Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο 
Παξαιαβήο  

 
  Ηκεξνκελία 

         

      
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: …../…./…… 

         

         

 
ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΔ  

 
             ΔΛΔΥΘΗΚΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  

 
Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ  ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
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Οδηγίερ καηαζκεςήρ και ηοποθέηηζηρ διαθημιζηικών πλαιζίων 
Γιαζηάζειρ: 

 Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο είλαη άλσ ηνπ 1 εθ. ΔΤΡΩ, νη δηαζηάζεηο ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη 3 κ. πιάηνο Υ 4 κ. χςνο. 

 Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο είλαη κέρξη 1 εθ. ΔΤΡΩ, νη δηαζηάζεηο ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα είλαη 1,50 πιάηνο Υ 2 κ. χςνο. 
 

ηήπιξη ηος διαθημιζηικού πλαιζίος: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο (γαιβαληδέ ιακαξίλα πςειήο αληνρήο) 
Θεμελίωζη: ε θαηάιιειν βάζνο ζην έδαθνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (κέγεζνο δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, 
ζχζηαζε εδάθνπο, θ.ι.π.) 
Γπαθικά: Απηνθφιιεηα βηλχιηα πςειήο αληνρήο 
Γπαμμαηοζειπά: Arial καχξε 
Τπόβαθπο (θφλην): ιεπθφ. 
Η ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην επθξηλέζηεξν δπλαηφ ζεκείν. 
Σν ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο ηεο πηλαθίδαο. 
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