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ΘΕΜΑ:  Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος και πριμ έγκαιρης παράδοσης 
έργου (Άρθρα 153 & 154, Ν. 4938/22). 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 
Το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 προβλέπει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του 
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης και το άρθρο 154 την πρόσθετη 
καταβολή (πριμ) σε συμβάσεις έργων που δεν επικαλούνται την περ. α της παρ. 1 
του άρθρου 153 του Ν. 4938/22 και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 
Στην ανωτέρω διατύπωση δεν προσδιορίζεται ο χρόνος υπογραφής της 
εκτελούμενης Σύμβασης. 
 
Θεωρούμε ότι αυτονόητη πρόθεση του νομοθέτη πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
εκτέλεσης των συμβάσεων κατά την κοστολόγηση των οποίων δεν ήταν γνωστές 
και κατά συνέπεια δεν συμπεριελήφθησαν στην Προσφορά των υποψηφίων 
Αναδόχων, οι επιπτώσεις στις παραδόσεις υλικών και στο κόστος των εργασιών 
που έχει η σύρραξη στην Ουκρανία, οι οποίες προστίθενται στο επιπλέον κόστος 
τόσον της παραγωγής υλικών και εξοπλισμού όσον και του μεταφορικού κόστους 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. 
 
Για να υλοποιηθεί η ανωτέρω ενίσχυση θα πρέπει το δικαίωμα της επιμήκυνσης του 
χρονοδιαγράμματος ή του πριμ έγκαιρης παράδοσης να ισχύει και για συμβάσεις 
που υπογράφηκαν ή θα υπογραφούν μετά τη δημοσίευση του Ν.4938/22 και 
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αφορούν προσφορές που υποβλήθηκαν σε διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν πριν 
από την 24η Φεβρουαρίου 2022. 
 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι είναι εξόχως άδικο: 
 
α) για δύο έργα των οποίων ο διαγωνισμός έγινε στον ίδιο χρόνο (π.χ. τον 
Δεκέμβριο του 2021) το ένα να μην δικαιούται της επιμήκυνσης ή του πριμ επειδή 
καθυστέρησε λόγω διαφόρων λόγων (προσφυγές, ενστάσεις, καθυστερήσεις της 
επιτροπής διαγωνισμού ή αποφάσεων της προϊσταμένης αρχής, κλπ.) η υπογραφή 
της σύμβασης, ενώ να δικαιούται της επιμήκυνσης ή του πριμ το δεύτερο του 
οποίου η υπογραφή της σύμβασης δεν καθυστέρησε και έγινε πριν από τη 
δημοσίευση του Ν. 4938/22. 
 
β) ένα έργο του οποίου ο διαγωνισμός έγινε 10 ή 12 μήνες πριν τη δημοσίευση του 
Ν.4938/22 να μην δικαιούται της επιμήκυνσης ή του πριμ επειδή καθυστέρησε 
λόγω διαφόρων λόγων η υπογραφή της σύμβασης, ενώ να τα δικαιούται ένα άλλο 
του οποίου ο διαγωνισμός έγινε 3 μήνες πριν την δημοσίευση του Ν. 4938/22 
(ήτοι μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία) και του οποίου η υπογραφή 
της σύμβασης δεν καθυστέρησε και έγινε πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4938/22. 
Σημειώνουμε ότι στις περισσότερες διακηρύξεις ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 12-13 μήνες και ότι το πρώτο έργο δεν δικαιούται ούτε το πριμ ενωρίτερης 
παράδοσης του άρθρου 149, Ν. 4412/2016. 

 
Παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψιν τα ανωτέρω κατά τη σύνταξη των 
διευκρινιστικών εγκυκλίων και να ορισθεί ότι δικαιούχοι της επιμήκυνσης του 
χρονοδιαγράμματος ή του πριμ είναι ανάδοχοι συμβάσεων των οποίων οι 
διαγωνισμοί έγιναν πριν από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ανεξαρτήτως του χρόνου 
υπογραφής της Σύμβασης. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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