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ΠΡΟΣ : Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
             της Χώρας.
             Γραφεία Γενικών Γραμματέων.
             Έδρες τους.

Αριθμ. Εγκυκλίου : 9

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «Αυτοδιοίκηση  -  Κοινωνική  Συνοχή  -  Ισόρροπη  Ανάπτυξη 

(ΑΚΣΙΑ)» που έχει ανακοινωθεί και προωθείται από το Υπουργείο μας η θεσμοθέτησή του στο υπό 

κατάθεση σχέδιο νόμου, προβλέπεται πέραν των άλλων στον  Άξονα 2 η χρηματοδότηση  των 

δήμων για  την  εκτέλεση  μικρών και  μεσαίων  έργων τοπικής  σημασίας,  μέσω των διαδικασιών 

αυτεπιστασίας. 

Κατόπιν αυτών, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε εσάς και τους Δήμους σχετικά με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Α. Θεσμικό πλαίσιο αυτεπιστασίας.

Η με αυτεπιστασία εκτέλεση έργων, είναι μία από τις μεθόδους κατασκευής δημοσίων έργων, 

στην οποία ο φορέας κατασκευάζει, κυρίως με ίδια μέσα το έργο χρησιμοποιώντας κάθε φορά το 

απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και το διαθέσιμο μηχανικό εξοπλισμό. 

Το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία εκτέλεσης, περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3669/2008 (Α’ 116) και 

του  άρθρου  11  του  π.δ/τος  171/1987  (Α’  84),  σε  συνδυασμό  με  τις  λοιπές  ρυθμίσεις  του 

διατάγματος αυτού και κυρίως τις ρυθμίσεις των άρθρων 13 και 15.

Κατά την εκτέλεση δημοτικών τεχνικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, ο Δήμαρχος 

οργανώνει και διευθύνει το προσωπικό και τα μέσα, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 

ύστερα  από  συνεννόηση  με  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  του  έργου, 

παρακολουθεί  και  μπορεί  να  παρεμβαίνει,  με  σκοπό  την  κατασκευή  του  έργου  με  τον 
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τεχνικοοικονομικά  προσφορότερο  τρόπο  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης,  τις  ισχύουσες 

προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.

Επισημαίνεται, ότι για τους Δήμους που δεν έχουν οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία, παρέχεται 

υποχρεωτικά διοικητική υποστήριξη από το Δήμο της έδρας του Νομού σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν.3852/2010 (Α’ 87). 

Επίσης με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 205 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 18 παρ.10ιδ’ του ν.3870/2010 (Α’ 138) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας 

με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους.

Με τη διάταξη του άρθρου 52 του ν.3979/2011 (Α’ 138) η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη 

διοίκηση  και  παρακολούθηση  όλων  των  νέων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  υπηρεσιών  του 

Ν.3316/2005  των  νησιωτικών  δήμων  της  Περιφέρειας  Αττικής,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  δική  τους 

τεχνική  υπηρεσία,  καθώς  και  των  συνεχιζόμενων  συμβάσεων  στις  οποίες  ασκούσε  καθήκοντα 

επίβλεψης η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά.

Β. Απαιτούμενα βήματα για την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία.

1. Εγγραφή του έργου στο ετήσιο  τεχνικό  πρόγραμμα και  στο προϋπολογισμό του Δήμου 

εξειδικευμένης πίστωσης, προορισμένης για το έργο αυτό.

2. Εκπόνηση  τεχνικής  μελέτης  αυτεπιστασίας  από  την  αρμόδια  τεχνική  υπηρεσία  -και 

προσδιορισμός του αναγκαίου προσωπικού και των απαραίτητων υλικών και μηχανημάτων. Η 

συντασσόμενη μελέτη περιλαμβάνει πέραν του τεχνικού μέρους και τα παρακάτω:

α.  Προμέτρηση  υλικών  και  υπηρεσιών,  καθώς  και  περιγραφή  των  εργασιών   που  θα 

εκτελεστούν.

β. Τεχνική έκθεση αυτεπιστασίας.

γ. Τεχνικό Δελτίο έργου.

δ. Πίνακας Υλικών.

ε. Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο Μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν περιλαμβάνει 

τα γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, ποσό το οποίο στη περίπτωση εκτέλεσης έργου με 

αυτεπιστασία δεν αναγνωρίζεται. 

στ.Πίνακας με τον αριθμό, την ειδικότητα και τη διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και προϋπολογισμός κόστους αυτών.

ζ.  Πίνακας  με  τον  αριθμό,  το  είδος  και  τη  διάρκεια  χρησιμοποίησης  του  απαιτούμενου 

μηχανικού εξοπλισμού. 

η. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης δημοτικών έργων

3.  Έγκριση της παραπάνω μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

4. Γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας (και μέχρι τη συγκρότησή 

του από το αρμόδιο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων) όταν η δαπάνη του έργου, όπως 

αυτή  έχει  προϋπολογισθεί  από  τη  σχετική  μελέτη,  ανέρχεται  σε  ποσό  μεγαλύτερο  από 
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23477,62€ (ισόποσο 8.000.000 δρχ.) για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

και 11738,81€ (ισόποσο 4.000.000 δρχ.) για τους λοιπούς Δήμους

5.  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  μετά  από  εισήγηση  του  Δημάρχου  με  την  οποία 

καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία και η οποία θα συνοδεύεται από 

σχετική αιτιολόγηση στην περίπτωση κατά την οποία ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει 

το  ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 

του ν.1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει και το οποίο σήμερα έχει διαμορφωθεί για μεν τους 

Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης σε 14.673,51€ (ισόποσο 5.000.000δρχ.) και για 

δε τους υπόλοιπους δήμους της χώρας σε 10.271,46€ (ισόποσο 3.500.000 δρχ.). Επισημαίνεται 

ότι η γνωμοδότηση του σημείου (4) καθώς και η εν λόγω αιτιολόγηση παρέλκουν σύμφωνα τη 

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του π.δ/τος 171/1987, εφόσον πρόκειται για έργο 

που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου ή τα Ταμεία  των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον όρο ότι θα εκτελεστεί  από τον 

εργοδότη μόνο με αυτεπιστασία. Σημειώνεται ότι τα έργα που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του 

ανωτέρω προγράμματος εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. 

Γ. Στη φάση της κατασκευής του έργου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα :

1. Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ορίζει  τεχνικό  υπάλληλο  ως  επιβλέποντα,  καθώς  και  άλλους 

υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται  και  στη συνέχεια  προβαίνει  στις  παρακάτω 

άμεσες ενέργειες.

• Σύνταξη  χρονοδιαγράμματος  και  αναλυτικού  προγράμματος  κατασκευής,  όπου 

αναφέρεται  ο χρόνος κατασκευής και  ολοκλήρωσης του έργου σε μηνιαία  βάση ανά 

εργασία. 

• Έλεγχος  και  επικαιροποίηση  της  προμέτρησης  των  απαιτούμενων  υλικών  και 

προγραμματισμός της προμήθειάς τους.

• Προγραμματισμός  του  αριθμού,  της  ειδικότητας,  της  διάρκειας  και  της  χρονικής 

περιόδου  απασχόλησης  ενός  εκάστου  από  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  και  του 

μηχανικού εξοπλισμού  

2. Μετά την έναρξη των εργασιών τηρείται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ημερολόγιο για 

την απολογιστική εκτέλεσή τους.

3. Σύνταξη  των  απαιτούμενων  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Έργου  (Α.Π.Ε.)  και  Πρωτοκόλλων 

Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  για  τυχόν  τροποποιήσεις  της 

μελέτης. 
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4. Μετά  την  αποπεράτωση του  έργου  σύνταξη επιμέτρησης  των  εκτελεσθεισών εργασιών  και 

απολογισμός της δαπάνης. Ο απολογισμός συντάσσεται με τις μονάδες εργασιών της τελικής 

επιμέτρησης  επί  τις  τιμές  της  μελέτης  ή  του  τελευταίου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  που 

προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων περί αναθεωρήσεως, 

χωρίς  εργολαβικό  όφελος,  προστιθέμενων  βάσει  αποδείξεων  και  των  τυχόν  δαπανών 

επιστασίας, καθώς επίσης και της αξίας των υλικών που δικαιολογημένα πλεόνασαν. Το ολικό 

άθροισμα  των  ανωτέρω  αποτελεί  την  αξία  του  εκτελεσθέντος  έργου.  Στον  απολογισμό 

αναγράφεται  η  δαπάνη  που  πραγματοποιήθηκε  για  το  έργο  με  βάση  τα  παραπάνω 

δικαιολογητικά πληρωμών, που τηρούνται στο φάκελο του έργου ή με βάση τις εγγραφές στο 

βιβλίο πληρωμών.

5.  Για  την  παραλαβή  των  εκτελεσθεισών  εργασιών  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις  των 

άρθρων 73 και 75 του ν.3669/2008.

6.  Σε  όλες τις  περιπτώσεις  εκτέλεσης  του έργου με αυτεπιστασία  και  με  την επιφύλαξη των 

διατάξεων  περί  συντάξεων  Πρωτοκόλλου  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  (ΠΚΤΜΝΕ)  και 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργων (Α.Π.Ε.) και τυχόν αναθεωρήσεως τιμών, εφόσον κατά τον 

έλεγχο απολογισμού που θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου διαπιστωθεί ότι η 

δαπάνη κατασκευής αυτού είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη από τη  σχετική μελέτη, για 

την  ευθύνη του Δημάρχου και  των  λοιπών αιρετών οργάνων του Δήμου,  εφαρμόζονται  οι 

διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε  το ταχύτερο δυνατό τη παρούσα στις υπηρεσίες  σας,  οι 

οποίες  ασχολούνται  με  τα  ζητήματα  αυτά,  καθώς  και  στους  Δήμους  αρμοδιότητάς  σας  για 

ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας : 

www.ypes.gr
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106 73 ΑΘΗΝΑ                                                                        Π.ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ          
                                                                                        
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ      
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα             
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5. Γεν. Δ/νσεις του Υπουργείου
6. Δ/νσεις του Υπουργείου
    (με την παράκληση προς τη Δ/νση
    Μηχ/σης και ΗΕΣ να την αναρτήσει
    στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.)
7. Δ.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’
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