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Αρθρο :25
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :27
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 11
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

Αρθρο 25
Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ.
60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας
18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο
υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη
της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα
οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η
σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες
προϋποθέσεις.
«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται
στην εκάστοτε προκήρυξη.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με τη παρ.4 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ Α 18/25-01-2013), με έναρξη ισχύος από 05/12/2012 όπως ορίζεται στη παρ.4 του άρθρου
49 του ιδίου νόμου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Ανάπτυξης καθορίζονται τα είδη και το
περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος II Α και II Β του
π.δ. 60/2007 και XVIIA και XVIIB του π.δ. 59/2007, οι οποίες δεν υπάγονται
στο ν. 3316/2005. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών
που αφορούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, την οργάνωση και λειτουργία
επαγγελματικού μητρώου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα
κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων και οι ειδικοί κανόνες που αφορούν τη
συγγραφή υποχρεώσεων των αντίστοιχων προκηρύξεων και τα έγγραφα των
αντίστοιχων συμβάσεων.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη παρ. 1Α περ.22 του άρθρου 199 του Ν. 4281/2014
(ΦΕΚ Α 160/08-08-2014),ορίζεται ότι:
"1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
νόμου: ... των παραγράφων 1,2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της
περίπτωσης β` του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α` 267),...
Με τη παρ.1 του άρθρου 201 του αυτού νόμου,όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37
παρ.1 Ν.4320/2015,ΦΕΚ Α 29/19.3.2015 ,ορίζεται ότι:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός
αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
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3. Ο προβλεπόμενος, από τη διάταξη της παρ. 27 του άρθρου 12 του ν.
3310/2005
(ΦΕΚ 30 Α`), έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων
προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται
υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5)
εκατομμυρίων ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.). Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από της κατάθεσης του σχετικού φακέλου στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη
στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και
εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος
ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των
συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από της καταθέσεως αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω
προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη
πράξη
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο.
4. Οι προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο αναθετουσών
αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, και
αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεν εμπίπτουν στον προβλεπόμενο από την
παρ. 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των έργων τα οποία
αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι κατώτερο των δέκα (10) εκατομμυρίων
ευρώ.
Για τις συμβάσεις ανάθεσης έργων προμηθειών και υπηρεσιών
συμπεριλαμβανομένων
και των μελετών που συνάπτονται στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση κήρυξης απαλλοτριώσεως ακινήτου που αφορά ή συνδέεται με
συγχρηματοδοτούμενο έργο, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία
νομοθεσία για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο της
προκήρυξης
και εκτέλεσης αυτού (και των μετ` αυτών συνεχόμενων υπηρεσιών και
προμηθειών)
τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υποθέσεις προσδιορίζονται και
εκδικάζονται καθ` υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο. Οι
σχετικές δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων για τον προσδιορισμό
των αποζημιώσεων δημοσιεύονται, υπογράφονται και καθαρογράφονται κατά
απόλυτη
προτεραιότητα εντός τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση.
6. Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη, εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών
ενισχύσεων, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των είκοσι πέντε (25) εκατομμυρίων
ευρώ, δύναται να ορίζεται ή ανατίθεται από τον φορέα χρηματοδότησης
επισπεύδον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητο ως προς το μηχανισμό
παραγωγής της πράξης προκειμένου να καταρτίσει εξ αρχής λεπτομερές
χρονοδιάγραμμα ενεργειών και να παρακολουθεί την ορθή τήρηση του
υποβάλλοντας
σχετικές αναφορές στον φορέα χρηματοδότησης.
7. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου
Υπουργού και για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εκτέλεση τεχνικών
έργων
υποδομής που διέπονται από το ν.1418/1984, όπως ισχύει, είναι δυνατή η
συνένωση διοικητικών μονάδων μελετών και κατασκευής έργων υπό μία ενιαία
διοικητική μονάδα.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζονται και για συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2000-2006, καθώς
και για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
και το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αλιείας".
«9. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την
εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση δημόσιων τεχνικών
έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α`), όπως αυτός ισχύει,
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χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική
παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών,
κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α`) και γ) τη λήψη
προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Εφόσον ο
προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του
ίδιου Υπουργείου.»
*** Η παρ.9 προστέθηκε με την παρ.15
άρθρου 10 Ν.3840/2010,ΦΕΚ Α 53/31.3.2010.
«10. α. Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά
περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51
του ν. 3669/2008 (ΑΊ16)».
«β. Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς
πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη ή με πρόβλεψη προκαταβολής μικρότερης
του δέκα τοις εκατό (10%), δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις
και ΦΠΑ), [έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.]»
*** Το εδάφιο β΄της παρ.10 αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ.2.α. της υποπαραγράφου Η.6.
άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.
*** Η φράση «έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής» της περ.β` ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ
με την παρ.1.β άρθρου τέταρτου Ν.4156/2013,ΦΕΚ Α 122/31.05.2013.
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α` και β` αφορούν και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που ανατίθενται
από τους ΟΤΑ α` βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης για τους φορείς αυτούς.»
*** Το εδάφιο γ΄της παρ.10 προστέθηκε με την περ.2.β. της υποπαραγράφου Η.6.
άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 113 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013:
"«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις
συγχρηματοδοτούμενων
συμβάσεων δημόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορηγηθεί στον ανάδοχο η
προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων
(κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν.
3614/ 2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο
61 της ανωτέρω κωδικοποίησης.»
11. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, που εκτελούν ως δικαιούχοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι
Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Ανώνυμες
Εταιρείες του δημοσίου, δύναται να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που χορηγείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και το ποσό του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση
Φ.Π.Α.
Η δυνατότητα αυτή αποτελεί όρο χρηματοδότησης της πράξης και περιλαμβάνεται στην απόφαση
ένταξης και στο σύμφωνο αποδοχής όρων. Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται στους ως άνω δικαιούχους
από το Π.Δ.Ε. και στη συνέχεια συμψηφίζεται ή επιστρέφεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Φ.Π.Α.
διατάξεις, αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο, η οποία εκκαθαρίζεται μετά την ολοκλήρωση και
επιστρέφεται από το δικαιούχο στα έσοδα του Π.Δ.Ε. ή συμψηφίζεται με αντίστοιχες
χρηματοδοτήσεις του φορέα εκτέλεσης από εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. Στην ίδια υποχρέωση
εκκαθάρισης υπάγονται και τυχόν προηγηθείσες χρηματοδοτήσεις του Π.Δ.Ε. για ποσά μη
επιλέξιμου Φ.Π.Α. των ως άνω φορέων από το έτος 2011 και μετά. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι
περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η διαδικασία χρηματοδότησης, ο τρόπος
εκκαθάρισης και κάθε σχετικό θέμα.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
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Ναυτιλίας και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εκχωρείται μέρος των πιστώσεων
Εθνικής ή/και Κοινοτικής Συμμετοχής του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της
κεντρικής διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 53α του Κανονισμού 1605/2002 (ΕΕ L 248 της
16.9.2002, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη δημιουργία Ταμείων Εγγυήσεων ή/και
Δανείων για έργα που εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια.»
*** Οι παράγραφοι 10,11 και 12 προστέθηκαν με την παράγραφο 3 άρθρου 242
Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.
[«13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις
προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο
εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων
από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα
του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο
εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.»
*** Η παράγραφος 13 προστέθηκε με τη παρ.5 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/2501-2013), με έναρξη ισχύος από 05/12/2012 όπως ορίζεται στη παρ.4 του άρθρου 49 του ιδίου
νόμου.

*** Παραλείπονται οι παράγραφοι 14 και 15 οι οποίες είχαν προστεθεί με την παρ.8 άρθρου 1
της από 18.12.2012 Π.Ν.Π.,ΦΕΚ Α 246/18.12.2012, η οποία (παράγραφος 8) όμως στη
συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο δεύτερο Ν.4128/2013,ΦΕΚ Α 51/28.2.2012.
(με το άρθρο πρώτο του οποίου και κυρώθηκε η αυτή Π.Ν.Π.)
«14. Η εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3)
ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς
προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του
προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.
15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την
προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από
τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της
προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με
τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων
συμβάσεων δημόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορηγηθεί στον ανάδοχο η
προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων
(κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν.
3614/ 2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο
61 της ανωτέρω κωδικοποίησης.»
*** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.15 προστέθηκαν με το
άρθρου 113 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη παρ. 1Α περ.22 του άρθρου 199 του Ν. 4281/2014
(ΦΕΚ Α 160/08-08-2014),ορίζεται ότι:
"1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
νόμου: ... των παραγράφων 1,2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της
περίπτωσης β` του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α` 267),...
Με τη παρ.1 του άρθρου 201 του αυτού νόμου,όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37
παρ.1 Ν.4320/2015,ΦΕΚ Α 29/19.3.2015 ,ορίζεται ότι:

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current_prs.php

13/5/2015

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Page 5 of 5

«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός
αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

16. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α` 138), που προστέθηκαν με το
άρθρο 27 του ν. 4110/2013 (Α` 17), δεν αφορούν στις επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις προς
τους εκεί αναφερόμενους φορείς και πρόσωπα, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω συλλογικών
αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Εναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου
ορίζεται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4110/2013.»
*** Οι νέες παρ.14-16 προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρου τέταρτου Ν.4156/2013,
ΦΕΚ Α 122/31.05.2013.
«17. Στις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, το αίτημα για παράταση της
συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής
Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α` 116) πρέπει να υποβάλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από
τη συμβατική λήξη του έργου (συνολική προθεσμία). Η έγκριση επί του αιτήματος από την
Προϊσταμένη Αρχή δίνεται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του
αιτήματος του αναδόχου. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς συμβάσεις
συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων για αιτήματα που είχαν κατατεθεί πριν από τη
συμβατική λήξη τους και η έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή έχει δοθεί εντός τριμήνου από την
αίτηση.»
*** Η παρ.17 προστέθηκε με το άρθρο 78 Ν.4313/2014,ΦΕΚ Α 261/17.12.2014.
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