Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων
Συμβάσεων, Έργων, Μελετών, Τεχνικών και
λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
(μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016)
ΕΕΤΑΑ – 22 Μαρτίου 2018

Εκτέλεση σύμβασης

Εισηγητής: Γεώργιος Περδικάκης
Πολιτικός Μηχανικός
τ.Υπάλληλος Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προϊσχύσαν εθνικό πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων έργων και μελετών
Πολυδιάσπαση διατάξεων σε διάφορα σημεία της νομοθεσίας:


Εργα –Μελέτες : ν. 3669/2008, 3316/2005, ν.4270/2014, π.δ.
171/87



Προμήθειες : ν.2286/1995, π.δ. 118/07 , ΕΚΠΟΤΑ



Υπηρεσίες: (ανάλογη εφαρμογή) π.δ. 118/07, 28/80



Αλλες επιμέρους διαταξεις: π.χ. ν.3463/2006,



Κανονισμοι Δ.Σ. για ΝΠΙΔ και ΑΕ



ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια
κτλ
2

Εθνικό πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
έργων και μελετών
Ο νόμος 4412/2016 περιλαμβάνει τόσο κοινούς κανόνες για

την εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων όσο και ειδικούς
ανά είδος συμβάσης:


κοινούς κανόνες για όλες τις συμβάσεις (άρθρα 129 ως 133)



συμπληρωματικά ως προς τους γενικούς, ειδικούς κανόνες
για τις συμβάσεις μελετών και λοιπών συναφών υπηρεσιών
(άρθρα 182 ως 199)



συμπληρωματικά ως προς τους γενικούς, ειδικους κανόνες

για τις συμβάσεις δημοσίων έργων (άρθρα 136 εως 176)
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Καταργούμενες διατάξεις

Ο νόμος 4412/2016 καταργεί :


Κανονισμούς ανάθεσης ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, ΑΕ κτλ



ν.3669/2008

πλην των

άρθρων 80-110,

μέχρι

την έκδοση του π.δ. του αρ. 38




ν.3316/2005 πλην των άρθρων 2 Α , 11.2, 39 και 40,
μέχρι την έκδοση του π.δ. του αρ. 83
Αρθρα του π.δ. 171/1987

 ΕΚΠΟΤΑ

 π.δ. 28/80
 Αρθρα του Κ.Δ.Κ. (ν.3463/2005)

 κλπ

Τελικές -Μεταβατικές Διατάξεις του ν. 4412/2016








Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες
συμβάσεις, μετά τις 8-8-2016
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει
πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά
το χρόνο έναρξής τους,
Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του ν. 4412/2016, εκτελούνται, σύμφωνα με
το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους.
Χρόνος έναρξης συμβασης




Για συμβάσεις ανω των οριών  δημοσίευση προκηρυξης ή
προσκλησης στην εφημερίδα της Ε.Ε.
Για συμβασεις κατω των ορίων  αρθρο 120
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Γενικοί κανόνες εκτέλεσης της σύμβασης
Άρθρα 126 έως 133

• Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση της σύμβασης

• Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
• Υπεργολαβία (νομική φύση, υποχρεώσεις του αναδόχου,

επαλήθευση λόγων αποκλεισμού)
• Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους / Έννοια

«ουσιώδους τροποποίησης» της σύμβασης
• Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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Γενικοί κανόνες


Στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:

α) οι διατάξεις του ν.4412/2016,
β) οι όροι της σύμβασης και

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
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Γενικοί κανόνες
Η αναθέτουσα αρχή επιβάλει στον ανάδοχο να τηρεί
το
περιβαλλοντικό, κοινωνικοασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο
(Οριζόντια ρήτρα του αρ. 18 παρ. 2 ):
«ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α`»




Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς
όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, επισημαίνονται στην
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι
μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές
παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την
απασχόληση.
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Γενικοί κανόνες






Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:

την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες «κατά
την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216)»,
τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,



την καταπολέμηση των διακρίσεων



την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
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Υπεργολαβία (Άρθρο 131)

(άρθρο 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)






Κατευθυντήρια Οδηγία 10 της ΕΑΑΔΗΣΥ (προ του ν. 4412/2016) “Θέματα
που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής
της”
Έννοια σύμβασης υπεργολαβίας: σύμβαση μίσθωσης έργου, εξ επαχθούς
αιτίας, με την οποία ο ανάδοχος σύμβασης αναλαμβάνει νομικές
δεσμεύσεις έναντι άλλων τρίτων (Ν.Π. ή Φ.Π), μη συνδεόμενων με τον
εργοδότη με νομικό δεσμό, και με σκοπό την εκτέλεση μέρους της
σύμβασης από αυτούς (τους τρίτους)
 Συμβατική σχέση μεταξύ αναδόχου σύμβασης (εργολάβου) – εργοδότη
 Συμβατική σχέση μεταξύ εργολάβου (ανάδοχος) – υπεργολάβου (681 επ
ΑΚ)
 Ο
ανάδοχος (εργολάβος) παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι του
εργοδότη για την εκτέλεση της σύμβασης (ακόμα και για το
εκτελούμενο από τον υπεργολάβο τμήμα της)
Διάκριση:
 α) υπεργολάβου από προμηθευτή δημόσιας σύμβασης
 β) υπεργολαβίας από υποκατάσταση τρίτου
 γ) υπεργολαβίας από δάνεια εμπειρία
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Υπεργολαβία (Άρθρο 131)

(άρθρο 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι νέες οδηγίες και ο νόμος προβάλλουν το ζήτημα της υπεργολαβίας
θέτοντας κανόνες:
 Τήρηση της οριζόντιας ρήτρας του αρ. 18 παρ. 2 και από τους
υπεργολάβους υπόκειται στην παρακολούθηση / έλεγχο των αρμόδιων
εθνικών αρχών (παρ. 1)
 Για πρώτη φορά, δυνατότητα της α.α. για πρόβλεψη απευθείας
πληρωμής του υπεργολάβου από την ίδια (καινοτομία Οδηγίας
2014/24/ΕΕ – ενίσχυση συμμετοχής ΜΜΕ) (παρ. 2):

στη διακριτική ευχέρεια της α.α.

κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου

εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει
Στην ως άνω περίπτωση, προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης:

η δυνατότητα απευθείας πληρωμής του υπεργολάβου

οι ειδικότεροι όροι/ρυθμίσεις πληρωμής

ο μηχανισμός έγερσης αντιρρήσεων, εκ μέρους του αναδόχου, για
αδικαιολόγητες πληρωμές της α.α. προς τον υπεργολάβο
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τα παραπάνω σημεία, η ευθύνη του αναδόχου (έναντι της
α.α.) δεν αίρεται (παρ. 3)
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Υπεργολαβία (Άρθρο 131)

(άρθρο 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
 Υποχρεώσεις
του αναδόχου μετά την ανάθεση της σύμβασης και το
αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσης (παρ. 4 εδάφια α’ , β’ και γ'):
 -Εφαρμόζεται για συμβάσεις έργων και όσον αφορά στις υπηρεσίες που
πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της
α.α.
 - Δεν αφορά σε προμηθευτές στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων έργων ή
υπηρεσιών
 Ενημέρωση της α.α.: αναφέρει στην α.α. το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων [-->
προσοχή: αρ. 58 του ν. 4412* – πριν την ανάθεση: τι περιλαμβάνει η προσφορά]
 Γνωστοποίηση στην α.α.: κάθε αλλαγής των ανωτέρω πληροφοριών, κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, που ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στις εν λόγω συμβάσεις

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στους υπεργολάβους των υπεργολάβων και
σε όλη την αλυσίδα της υπεργολαβίας
* «Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην
προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει»
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Υπεργολαβία (Άρθρο 131)

(άρθρο 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Έλεγχος της συνδρομής υποχρεωτικών και δυνητικών λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, ως προς τους υπεργολάβους
(παρ. 5):

Γενικά είναι στη διακριτική ευχέρεια της α.α. (“μπορεί”) και στην
περίπτωση αυτή, η α.α.:

απαιτεί από τον ο.φ. να αντικαταστήσει υπεργολάβο, όταν
συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και

μπορεί να απαιτήσει από τον ο.φ. να αντικαταστήσει υπεργολάβο,
όταν συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του

Υποχρέωση ελέγχου από την α.α. της συνδρομής υποχρεωτικών και
δυνητικών λόγων αποκλεισμού ως προς τον υπεργολάβο (παρέκκλιση
από τον προηγούμενο κανόνα) (παρ. 6):

όταν το τμήμα/τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ο
ανάδοχος σε υπεργολάβο υπερβαίνει το 30% συνολικής αξίας της
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης και τυχόν τροποποίησής της
κατά το άρθρο 132)

Στην περίπτωση αυτή, η α.α. απαιτεί από τον ο.φ. να αντικαταστήσει
έναν υπεργολάβο, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του είτε
υποχρεωτικός είτε δυνητικός λόγος αποκλεισμού
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Υπεργολαβία (Άρθρο 131)

(άρθρο 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Πώς γίνεται η επαλήθευση από την α.α. των λόγων αποκλεισμού ως
προς τουςυπεργολάβους (παρ. 7):

Χωριστό ΕΕΕΣ για τον υπεργολάβο (για συμβάσεις άνω των ορίων) ή
Τ.Ε.Υ.Δ. (για συμβάσεις κάτω των ορίων), εάν ο ο.φ. δηλώσει τους
υπεργολάβους εξαρχής στην προσφορά του (αρ. 58)

Προσκόμιση
απευθείας
πιστοποιητικών/λοιπών
σχετικών
δικαιολογητικών από τους υπεργολάβους, εάν παρουσιάζονται μετά την
ανάθεση της σύμβασης (κατά την έναρξη εκτέλεσης ή κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης)
Ειδικές ρυθμίσεις για την υπεργολαβία στα δημόσια έργα: Άρθρα 165166

Εγκεκριμένη Υπεργολαβία Δ.Ε. Προϋποθέσεις:

α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του
έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου,
αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης μίσθωσης έργου και
β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο
έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη
σύμβαση υπεργολαβίας.
Ο αναδοχος υποχρεωτικά 70% της συμβασης (αρχικής & τυχόν συμπληρ.)
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(άρθρο 72 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)





Προσαρμογή στη νομολογία του Δ.Ε.Ε. --> Σκοπός: ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός και η τήρηση των αρχών ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας να
διέπουν και το στάδιο της εκτέλεσης
Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται, ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, στις
ακόλουθες περιπτώσεις (παρ. 1):

α) Οι τροποποιήσεις προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες
αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης:

σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή
προαιρέσεις

ανεξαρτήτως χρηματικής αξίας της τροποποίησης

σαφής αναφορά σε αυτές του αντικειμένου και της φύσης των
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων και των όρων υπό τους οποίους μπορούν
να ενεργοποιηθούν
Προσοχή: οι ρήτρες αυτές δεν πρέπει να προβλέπουν τροποποιήσεις ή
προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(συνέχεια)

β) Για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο:

Σωρευτικές προϋποθέσεις:


κατέστησαν αναγκαία



δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και



τυχόν αλλαγή του αναδόχου:

•

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό,
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την αρχική σύμβαση και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη
δαπανών (πχ. “ουσιαστική” πρόκληση περαιτέρω δαπανών) για την α.α.
ΠΡΟΣΟΧΗ!







Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας
της αρχικής σύμβασης
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή
εφαρμογής του Βιβλίου Ι
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(συνέχεια)

γ) Όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή α.α.
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της
αρχικής σύμβασης, Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%
της αξίας της αρχικής σύμβασης
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή
εφαρμογής του Βιβλίου Ι


Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις
περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ δημοσιεύουν σχετική
γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. (Για
συμβάσεις άνω των ορίων)
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(συνέχεια)

δ) Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου από νέο ανάδοχο, συνεπεία
(διαζευκτικα):
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης (σύμφωνης με τα αναφερόμενα
στην προαναφερόμενη υπό α' περίπτωση),
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου από άλλον ο.φ., λόγω
εταιρικής αναδιάρθρωσης (πχ. εξαγορά, απορρόφηση, συγχώνευση,
πτωχευτικές διαδικασίες) Και υπό τους όρους ότι:

Η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις και δεν έχει
σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής διατάξεων του Βιβλίου Ι

Ο διάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν
αρχικά (στα έγγραφα της σύμβασης)
γγ) όταν η α.α. αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι των
υπεργολάβων του
Ειδικές ρυθμίσεις για υποκατάσταση:
o άρθρο 164 για συμβάσεις έργων
o άρθρο 195 για συμβάσεις μελετών
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(συνέχεια)

ε) Όταν οι τροποποιήσεις της σύμβασης, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν
είναι ουσιώδεις:
Ουσιώδης τροποποίηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης = την καθιστά
ουσιωδώς διαφορετική από την αρχικώς συναφθείσα, ως προς τον χαρακτήρα
της (παρ. 4)
ΠΟΤΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ (παρ. 4)(διαζευκτικά):
αα) όταν εισάγει όρους που, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην
αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
ββ) όταν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση
γγ) όταν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης
δδ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η
σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές της περ. δ` της παρ. 1 του
άρθρου 132 [περ. δ) «Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου από νέο ανάδοχο»
στην προηγούμενη διαφάνεια]
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(συνέχεια)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (παρ. 2):
Συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται:
•
χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης
•
και χωρίς επαλήθευση των προϋποθέσεων της “ουσιώδους
τροποποίησης” (κατά την παρ. 4),
ΕΦΟΣΟΝ:
Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη, αμφότερων των ακόλουθων
τιμών:
α) των κοινοτικών ορίων (των κατώτατων ορίων του άρθρου 5) και
β) για μεν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του 10 % της αξίας της
αρχικής σύμβασης, για δε συμβάσεις έργων του 15% της αξίας της αρχικής
σύμβασης
Προσοχή:
- Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της
καθαρής σωρευτικής αξίας αυτών
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Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132)
(συνέχεια)



ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για
τροποποιήσεις διατάξεων σύμβασης κατά τη διάρκειά της:

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (ως αναφέρθηκαν ανωτέρω):

των περιπτώσεων α' έως ε',

καθώς και του γενικού κανόνα (της παρ. 2)

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ή τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του αρ. 32
για την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης


Ειδικές ρυθμίσεις για τροποποίηση συμβάσεων:

- άρθρο 156 κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργων




- άρθρο 186 κατά την εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
- άρθρο 201 κατά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών
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Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Άρθρο 133)
(άρθρο 73 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:






Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132*,
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 άρθρο 73**
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της
σύναψης σύμβασης,
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου
258 της ΣΛΕΕ
*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, ** Λόγοι αποκλεισμού,

Ειδικοί κανόνες εκτέλεσης ανά είδος σύμβασης
Άρθρα 134 έως 220
Γενικές Παρατηρήσεις
Το Μέρος Β’ του Βιβλίου Ι τιτλοφορείται ''Κανόνες Εκτέλεσης'', το δε Κεφάλαιο ΙΙ
τιτλοφορείται ''Ειδικοί κανόνες ανά είδος σύμβασης”
Ειδικότερα:
 Τα άρθρα 134 έως 181  ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων

 Τα άρθρα 182 έως 199  ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 Τα άρθρα 200 έως 220  ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (για τις τελευταίες, ρητές
ρυθμίσεις για πρώτη φορά)
 Τα άρθρα 200 έως 205 κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
 Τα άρθρα 206 έως 215 εφαρμόζονται μόνο στις συμβάσεις προμηθειών

 Τα άρθρα 216 έως 220 εφαρμόζονται μόνο στις συμβάσεις παροχής

γενικών υπηρεσιών
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Τρόπος Κατασκευής- Υπογραφή Σύμβασης (Άρθρα 134-135)




•

•
•

Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:

Είτε με δημόσια σύμβαση από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς

Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία
ανάδοχος δεν προσέλθει στην προθεσμία των 20 ημερών που του έχει
τεθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διευθυνούσης Υπηρεσίας
και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10)
ημερών από την παραλαβή της. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης
αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως
αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει :
•
Την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του.
•
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (αντίκλητο) της εγκρίσεως της
υπηρεσίας στην έδρα της
Οφείλει πάντα να επικαιροποιεί τα παραπάνω στοιχεία
Κατά
την
υπογραφή
της
σύμβασης
κατασκευής
έργου,
επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες
δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και
γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.
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Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη (Άρθρο 136)

















Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την
αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή
επιβλέπουσα υπηρεσία)
Στόχος η πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και κατασκευή
του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ώστε να ανταποκρίνεται στον
προορισμό του
Δευτερογενής χαρακτήρας της επίβλεψης αφού πρωτογενώς ο ανάδοχος
κατασκευάζει το έργο
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς τεχνικούς
υπάλληλους (ειδικότητα, υπηρεσιακές ανάγκες, διαθέσιμο προσωπικό, αξιολόγηση
του έργου).
Ομάδα επίβλεψης (συντονιστής, επιβλέποντες , βοηθούς )
Επίβλεψη και από τον προϊστάμενο της Δ.Υ.
Επιτροπή Παρ. Αφ. Εργασιών τριμελής ή 2 μέλη και επιβλέπων
Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων, η επίβλεψη μπορεί να γίνει με
κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, επικεφαλής ΠΕ τεχνικός, στην έδρα ή με
Υ.Α. επιτόπου του έργου
Υποχρεωτική συμμετοχή βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητές
Τρίμηνη ενημέρωση της Π.Α. από την Δ.Υ. με συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές
εκθέσεις για πορεία έργου, σημαντικά προβλήματα , εντοπισμό σφαλμάτων της
προμέτρησης ,απρόβλεπτες περιστάσεις, κόστος συμπληρωματικών εργασιών*

* Αντίστοιχη υποχρέωση έχει και ο ανάδοχος . «Οι εκθέσεις αυτές να θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου,
ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174.» (παρ.15 άρθρου 138)
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Υπερημερία κυρίου του έργου (Άρθρο 137)













Συνήθεις αιτίες της υπερημερίας οι καθυστερήσεις:

στην απόδοση του χώρου που θα εκτελεστεί το έργο λόγω μη έγκαιρης
συντέλεσης απαλλοτριώσεων

στις πληρωμές του αναδόχου

στην παράδοση των αναγκαίων μελετών

στις απαιτούμενες εγκριτικές αποφάσεις
Με νέες διατάξεις ρυθμίζεται εξαντλητικά η τυχόν υπερημερία του κυρίου του
έργου:
Έγγραφη όχληση:

Χρόνος υποβολής: μετά την έναρξη της υπερημερίας άλλως είναι πρόωρη
και χωρίς τα έννομα αποτελέσματα,

Περιεχόμενο : τα πραγματικά περιστατικά, θετικές ζημιές, την ημερήσια
αποζημίωση άλλως δεν επιφέρει έννομες συνέπειες.
Θετικές ζημιές* (ιδίως) : δαπάνη εγκαταστάσεων, εξυπηρέτηση εγγυητικών,
ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου, σταλίας του προβλεπόμενου από το
οργανόγραμμα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και
ενδεχόμενων τόκων προκαταβολής
καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το
μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.
Τίθενται προϋποθέσεις για τις θετικές ζημίες από σταλιές κυρίως σε σχέση με
το χρονοδιάγραμμα, ιδιοκτησία κλπ
* Θετική ζημιά = η μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του αναδόχου
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Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου (Άρθρο 138)

















Η κατασκευή του έργου κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς
αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου
Η τήρηση των διατάξεων, διαστάσεων και της μορφής των μερών του έργου
σύμφωνα με τα σχέδια, τεύχη και λοιπά στοιχεία της μελέτης
Έγγραφες εντολές της επίβλεψης για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των
στοιχείων της μελέτης, συμπληρωματικές εργασίες. Προφορικές με εγγραφή στο
ημερολόγιο. Εντός 3 ημερών οι έγγραφες
Η διάθεση προσωπικού, υλικών μέσων, μηχανημάτων, χώρων απαραίτητων για
την ολοκλήρωση του έργου
Να αποδίδει μισθούς και ημερομίσθια, εργοδοτικές επιβαρύνσεις, φόρους, τέλη,
δασμούς, ασφαλιστικές κρατήσεις, επιβαρύνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κτλ
Να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομ., της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων
και την λήψη μέτρων ασφαλείας (σχετικές μελέτες). Ευθύνεται για κάθε ζημία
που προκαλείται προς οιονδήποτε και υπόχρεος αποζημιώσεων.
Καθυστέρηση πληρωμών προσωπικού. Εντολή επίβλεψης εντός 15 ημερών για
απόδοση μετά από εγράφη όχληση, σε περίπτωση μη πληρωμής από τον ανάδοχο
πληρωμή απευθείας από το έργο εφόσον υπάρχει οφειλή από λογαριασμό.
Αφορά οφειλές τελευταίων (3) μηνών από την όχληση.
Να εξασφαλίσει την άσκηση της επίβλεψης σε όλους τους χώρους που κρίνει
απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία
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Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου (Άρθρο 138) (συνέχεια) –
Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου (Άρθρο 139)
Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας (Άρθρο 140)





















Διευκόλυνση άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
Τρίμηνη ενημέρωση της Δ.Υ. με εκθέσεις
Τήρηση ημερολογίου του έργου.
Συντήρηση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή
Πλημμελής κατασκευή - επανόρθωση ελαττωμάτων (ουσιωδών, επουσιωδών)
Συνέχιση της κατασκευής κατά την οριακή προθεσμία (10 1/3 της συμβατικής) ή σε
κάθε περίπτωση 3 μήνες
Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου
Από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα /αποδεκτοί από την Δ.Υ.
Ελάχιστη στελέχωση στην διακήρυξη
Για εργα >3.000.000 € τουλάχιστον 3 (ένας (1 ) Α.Ε.Ι, ένας (1 ) Α.Τ.Ε.Ι)
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, με αναγραφή χρόνου ασφάλισης των εργαζομένων
πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους
της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας
Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας
τα μέλη της ευθύνονται εξ ολοκλήρου απέναντι στον ΚτΕ, οι δε εγγυητικές είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της
Ορισμός κοινού εκπροσώπου όλων (φυσικό πρόσωπο) από τα μέλη ή τους νομίμους
εκπροσώπους κοινοπρακτουσών εταιρειών
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Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων (Άρθρο 141)
Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις:


Για τους επιβλέποντες η καθυστέρηση ενημέρωσης της Δ.Υ. :







Για τον προϊστάμενο της Δ.Υ. :









Για προφορικές εντολές με εγγραφή τους στο ημερολόγιο του έργου,
παραβίαση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής
κατασκευή ελαττωματικών εργασιών
την μη τήρηση μέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
η παράλειψη διαδικασίας έκπτωσης
παρά την ύπαρξη των αναγκαίων
προϋποθέσεων,
η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιμετρήσεων, λογαριασμών και βεβαίωσης
περάτωσης
η παράλειψη κοινοποίησης του εγκεκριμένου λογαριασμού για προσκόμιση των
δικαιολογητικών πληρωμής και
Η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εξωσυμβατικών εργασιών.

Για όργανα της προϊσταμένης αρχής




η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης Α.Π.Ε., Πρωτ. Προσ. και Οριστ. παραλαβής,
η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις
η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης,
εντός δίμηνου

Το αρμόδιο όργανο της Α.Α./Α.Φ. επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων:



πρόστιμο μέχρι ποσού αντίστοιχου του μισθού των έξι (6) μηνών
είτε τους παραπέμπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο
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Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση (Άρθρο 143)








Η επικοινωνία με τον ανάδοχο συντελείται (διαζευκτικά)
α) με τηλεομοιοτυπία,
β) με όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο
γ) με δικαστικό επιμελητή,
δ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, απόφασης έκπτωσης*,
ειδικής διαταγής** γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις β΄
και γ΄ με αποδεικτικό επιδόσεως.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Δ.Υ. τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή
τους πληρεξούσιους.
Πληρεξούσιος ή εκπροσωπος (αποκλειστικά τεχνικός) υπογράφει:

χρονοδιαγράμμα

Επιμετρήσεις, Π.Π.Α.Ε.

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., Α.Π.Ε., συμπληρωματικες συμβάσεις,

πιστοποιήσεις και

Τα της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης
κατασκευής του έργου, .
* του άρθρου 160
** του άρθρου 159
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Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή
Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη (Άρθρο 144)













Έγγραφη ειδοποίηση από την Δ.Υ. του ιδιώτη μελετητή για την έναρξη
του έργου
Τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου Επιτρέπεται μόνο για διόρθωση σφαλμάτων,
συμπλήρωση ή για απρόβλεπτες περιστάσεις.
Διαδικασία: Πρόταση Δ.Υ. στη Π.Α. η οποία αποφασίζει μετά γνώμη
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών.
Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της
μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη
μελέτη, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη,
άλλως την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε
συνεργασία με μελετητή με νόμιμα προσόντα
Προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Τ.Σ.:

η τροποποιητική μελέτη σε στάδιο αντίστοιχο με την προς
τροποποίηση

Έγγραφη γνώμη αρχικού μελετητή
Στην συζήτηση καλούνται ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του
έργου και η υπηρεσία που ενέκρινε την αρχική μελέτη, (με γραπτά
υπομνήματα)
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Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή
Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη (Άρθρο 144)(συνέχεια)

Εξετάζεται και η ευθύνη του αρχικού μελετητή
 Η Π.Α. εκδίδει την απόφαση σε τριάντα (30) ημερών από την γνώμη
 Η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων,
αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή της τροποποιητικής μελέτης
 Ο μελετητής μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας που αναστέλλει τις εις
βάρος του οικονομικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής
διαδικασίας, όχι όμως την εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης
 Αν δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις κατά του μελετητή αυτός υποχρεούται
να τροποποιήσει την μελέτη* και φέρει την ευθύνη της κατά την κατασκευή.
 Υποχρεωτική
ασφάλιση μελετών, έργων και υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων
ζημιών από ανωτέρα βία από τους αντίστοιχους αναδόχους.
 Προβλέπεται απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ για να ρυθμίσει τα ζητήματα της
ασφάλισης

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα προϋπολογισμού
χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό 500.000 ευρώ ασφαλίζονται
υποχρεωτικά.


* άρθρο 188 παρ. 5
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Χρονοδιάγραμμα κατασκευής (Άρθρο 145)

















Σύνταξη και υποβολή εντός 15-30 ημερών* από την υπογραφή της
σύμβασης
Έγκριση από την Δ.Υ εντός 15 ημερών άλλως θεωρείται εγκεκριμένο
Έναρξη των εργασιών του έργου εντός 30 ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης
Η μη τήρηση των προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου
συνεπάγεται, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα
αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό
αδίκημα
Αναπροσαρμογές εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών
Αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου
Μορφή τετραγωνικού πίνακα
Αναλύει ανά μονάδα χρόνου* και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο,
τις ποσότητες ανά εργασία ή ομάδα εργασιών
Συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση
Σε έργα προϋπολογισμού >1.000.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η
σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής
ανάλυσης
*καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
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Ημερολόγιο του έργου (Άρθρο 146)













Με μέριμνα του αναδόχου σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα.
Καθημερινές Εγγραφές ιδίως: καιρός, απασχολούμενο προσωπικό, και
μηχανήματα, περιγραφή εργασιών, καθυστερήσεις, εντολές, έκτακτα
περιστατικά κλπ
Υπογράφεται εκπρόσωπο του αναδόχου και από όργανο της επίβλεψης
όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο.
Το ένα φύλλο περιέρχεται στη Δ.Υ. εντός 7ημερών, μέριμνα του οργάνου της
επίβλεψης
Η Δ.Υ. μπορεί να ορίζει εγγραφή στοιχείων που προσιδιάζουν στο
συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με
σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους
καταγραφής οπτικών μέσων
Σε μικρά έργα Δ.Υ. μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο
συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό
διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
Πρόβλεψη ειδικής ποινικής ρήτρας στα συμβατικά τεύχη >100 και <500
€/ανα ημέρα παράλειψης τήρησης,. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από
τη Δ.Υ. από ειδική πρόσκληση, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως
την παράλειψη τήρησης.
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Προθεσμίες (Άρθρο 147)










Συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν περαιωθεί όλες οι επιμέρους
εργασίες και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη
σύμβαση δοκιμές.
Τμηματικές προθεσμίες
 Αποκλειστικές (παράδοση τμημάτων , κλπ σημαντικές για
την Α.Α.)
πρέπει να ορίζονται σαν τέτοιες στην σύμβαση άλλως ενδεικτικές
 Ενδεικτικές (σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου)
Υποχρεωτικά ορίζονται στα τεύχη ενδεικτικές προθεσμίες για την
περίοδο έναρξης των εργασιών ανά ένα έως δύο μήνες ανάλογα με το
μέγεθος και τις συνθήκες εκτέλεσης μέχρι το πέρας του ¼ της
συνολικής προθεσμίας και > 6 μήνες.
Προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της
σύμβασης, εκτός αν στα συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου
για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο με το 1/3
της συμβατικής (αρχική μαζί με τυχόν παρατάσεις της)-όχι μικρότερη
των 3 μηνών (οριακή προθεσμία)
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Προθεσμίες (Άρθρο 147) (συνέχεια)






Έγκριση παράτασης της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών
 Με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει
από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου
 Χωρίς Αναθεώρηση για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων
εργασιών όταν κρίνεται για το συμφέρον του έργου έστω και αν η
καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
με επιβολή ποινικών ρητρών
Για την έγκριση των παρατάσεων
 Αίτημα του αναδόχου στην Δ.Υ. τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη συν.
προθεσμία
 Διατύπωση γνώμης της Δ.Υ. προς την Π.Α.
 Απόφαση Π.Α. σε προθεσμία < 3 μηνών από το αίτημα
Παραβίαση των προθεσμίων για Δ.Υ. Και Π.Α. πειθαρχικές ποινές
παρ.3 άρθρου 141
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Προθεσμίες (Άρθρο 147) (συνέχεια)








Η υπαιτιότητα καθυστέρησης της συνολικής ή των τμηματικών
προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται για το σύνολο ή για μέρος των
έργων ή κατά κονδύλια εργασιών χωρίς να επηρεάζουν την κατάπτωση
των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.

Σε παράταση «χωρίς αναθεώρηση» κατάρτιση πίνακα διαχωρισμού
των εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε
και έπρεπε να εκτελεσθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος
δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού, μόνο αν
τον υπογράψει με επιφύλαξη.
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να
υπογράψει τον πίνακα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 7
άρθρου 156.  επιδοση, διαδικασια ενστασης
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Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου
(Άρθρο 148)










Oι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν όταν παραβιάζονται οι προθεσμίες του
έργου (συνολική, τμηματικές) υπαιτιότητα του αναδόχου.
Παρακρατούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. στον επόμενο
λογαριασμό.
Χωρεί ανάκληση μόνο τμηματικών αν δεν παραβιασθεί η συνολική
προθεσμία.
Ποινική Ρήτρα = 15% της μέσης ημερήσιας αξίας (Μ.Η.Α.) του έργου και
για αριθμό ημερών έως το 20% της αρχικής συνολικής συμβατικής
προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες και έως 15% ορίζεται αυτή 20% της
(Μ.Η.Α.) του έργου (Μ.Η.Α. = Αξία αρχικής & συμπλ. συμβάσεων*
/συνολικής προθεσμίας) και μεχρι το 6% της αξίας της σύμβασης*, για
υπέρβαση συνολικής προθεσμίας
Για τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά το ποσοστό των
ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος
για την επιβολή τους και μέχρι το 3% της αξίας της σύμβασης*, για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών
*χωρίς Φ.Π.Α.
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Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου
(Άρθρο 148) (συνέχεια)






Όταν κριτήριο ανάθεσης ο χρόνος περαίωσης**, οι ποινικές ρήτρες των
τμηματικών προθεσμιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό «αxεχ», επί
της αξίας της σύμβασης*, και οπωσδήποτε >3%, όπου:

«εχ»: χρονική έκπτωση της προσφοράς και

«α» : συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης.
Όταν η περαίωση είναι σημαντική μπορεί να προβλέπεται μείωση του
χρόνου της ποινικών ρητρών μέχρι 50% με ανάλογη αύξηση του
ποσοστού, διατηρουμένου 6/3%
Όταν κριτήριο ανάθεσης ο χρόνος περαίωσης**, μείωση του χρόνου της
ποινικών ρητρών μέχρι 50% , τριπλασιασμός του ποσοστού , σύνολο
ποινικών ρητρών<9%

*χωρίς Φ.Π.Α. ** περ. δ’ παρ.2 άρθρο 86
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Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
(Άρθρο 149)















Εντολή επιτάχυνσης εργασιών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση όταν υπαίτια
καθυστερεί ο ανάδοχος
Σε ανάγκη νωρίτερης περαίωσης του έργου ή τμημάτων προβλέπεται
στα τεύχη της σύμβασης η πρόσθετη καταβολή (πριμ), οι
προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής, κατόπιν απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ
μετά γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της Γ.Γ.Υ.
Το πριμ έως 5% της αρχικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό
αντάλλαγμα,
Εγκρίνεται ως τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α΄, παρ. 1,
άρθρου 132
Περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του έργου, με Φ.Π.Α. μετά από
βεβαίωση της Δ.Υ. που υπολογίζει και αναγνωρίζει την δαπάνη μετά από
αίτηση του αναδόχου
Αν προβλέπεται οι αποφάσεις παρατάσεως ρυθμίζουν πάντοτε κάθε
θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή
Στις συμβάσεις του άρθρου 50 δεν επιτρέπεται η πρόβλεψη στη σύμβαση
ρήτρας περί πρόσθετης καταβολής
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Επιμετρήσεις (Άρθρο 151)
Επιμετρήσεις










Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού (ανάδοχο,
επιβλέποντα), σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν , υπογράφονται και
καθείς λαμβάνει αντίγραφο
Παραλαβή φυσικού εδάφους από επιτροπή (μέλη προϊστάμενος Δ.Υ. ,
επιβλέπων)

Τμηματικές επιμετρήσεις
κατά διακριτά τμήματα του έργου
συντάσσονται μετά το πέρας έκαστου μηνός. Υποβάλλονται εντός 20
ημερών μετά το πέρας του επομένου μηνός.
Με μέριμνα του αναδόχου και συνοδεύονται από επιμεριστικά σχέδια,
στοιχεία και διαγράμματα και τα ΠΠΑΕ.



Ελέγχονται, διορθώνονται και εγκρίνονται από την Δ.Υ εντός 45 ημερών



Κοινοποιούνται στον ανάδοχο, επιδεχόμενα ενστάσεως





Έλλειψη στοιχείων επιστρέφονται εντός των 45 ημερών με επισήμανση
των στοιχείων
Επανυποβολή από τον ανάδοχο εντός ενός μηνός, έγκριση από Δ.Υ. εντός
1 μηνός
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Επιμετρήσεις (Άρθρο 151) (συνέχεια)








Αυτοδίκαια εγκεκριμένες αν παραβιαστούν από την Δ.Υ. οι παραπάνω
προθεσμίες υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενο
λογαριασμό
Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται σε έλεγχο της Δ.Υ
σε επόμενο λογαριασμό ή από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής.
ΠΠΑΕ, επιτροπή, ζύγιση κλήση  σε 1 μέρα, λήψη στοιχείων εδάφους 5
ημέρες, δεν προσβάλλονται αυτοτελώς αλλά μέσω των επιμετρήσεων
Χαρακτηρισμός εδάφους επιτροπή 2 τουλάχιστον υπαλλήλων
Τελική επιμέτρηση









Υποχρέωση του αναδόχου εντός 2 μηνών από την βεβαίωση περαίωσης
Ανακεφαλαίωση των τμηματικών επιμετρήσεων και των ΠΠΑΕ όπως
εγκρίθηκαν και των μη εισέτι ελεγμένων από την Δ.Υ.
Η Τ.Ε. δεν αποτελεί παραίτηση από τις τυχόν ενστάσεις ή αιτήσεις
θεραπείας του αναδόχου που εκκρεμούν ούτε αφετηρία για νέες.
Η Δ.Υ. ελέγχει, διορθώνει και κοινοποιεί την Τ.Ε. εντός 2 μηνών στο
ανάδοχο. Ισχύει ότι και για τις επιμετρήσεις.
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Επιμετρήσεις (Άρθρο 151) (συνέχεια)









Μη υποβολή Τ.Ε. εντός της προθεσμίας των 2 μηνών συνεπάγεται ειδική
ποινική ρήτρα για τον ανάδοχο ίση με το 2% του συνολικού πόσου που
έχει καταβληθεί σε αυτόν από την σύμβαση ανά συμπληρωμένο μήνα
καθυστέρησης και έως 6 μήνες
Σε μη υποβολή και ανεξάρτητα της ποινικής ρήτρας η Δ.Υ. συντάσσει με
ίδια μέσα ή ιδιώτες την Τ.Ε. και την κοινοποιεί στον ανάδοχο που
επιβαρύνεται με τις τυχόν δαπάνες.

Με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε
άλλο αίτημά του που σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της
σύμβασης.
Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος μπορεί να
εγείρει σχετικές απαιτήσεις μόνο για οψιγενείς αιτίες.
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Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις (Άρθρο 152)
Τμηματική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, με βάση τους
λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις των εργασιών μέσα στα όρια του
χρονοδιαγράμματος εργασιών.









Δυνατότητα άρνησης πληρωμής πρωθύστερων
χρονοδιαγράμματος , εκτός της περίπτωσης πριμ

εργασιών

βάσει

Σύνταξη λογαριασμών μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής
περιόδου που ορίζει η σύμβαση
Συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά
Περιλαμβάνονται στον λογαριασμό:












Μόνο επιμετρημένες εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ εξαίρεση
βάσει προσωρινών επιμετρήσεων <20% του λογαριασμού

Ημιτελείς εργασίες σε χωριστό μέρος με προσωρινή τιμή όταν, ενδεχόμενη
διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία.
Προσκομισθέντα υλικά με έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε
αποθήκες σε χωριστό μέρος με τιμές < πρακτικού ΕΔΤΔΕ χωρίς ΓΕ+ΟΕ

Αναθεώρηση τιμών, εγκεκριμένες αποζημιώσεις, απολογιστικά και κάθε
άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο
ΓΕ+Ο.Ε αν δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές
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Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις (Άρθρο 152)
Αφαιρούνται από τον λογαριασμό















Η έκπτωση

Ποινικές ρήτρες, περικοπές λόγω κακοτεχνιών, κρατήσεις εγγύησης (αντί
εγγυητικής επιστολής), απόσβεση προκαταβολών,, πληρωμές που έγιναν
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του
εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.
Για την υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού δεν
απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών πληρωμής
Υποβάλλονται στη Δ.Υ. ελέγχει, διορθώνει και εγκρίνει εντός μηνός
Σε περίπτωση ασαφειών ή ανακριβειών ζητιέται ανασύνταξη και
επανυποβολή
Ο μη εμπρόθεσμος έλεγχος και έγκριση του λογαριασμού πειθαρχικά
παραπτώματα για τα αρμόδια όργανα της Δ.Υ.
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Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις (Άρθρο 152) (συνέχεια)





Προϋπόθεσεις πληρωμής της πιστοποίησης
η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών πληρωμής .
Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την
είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.



Πλασματική έγκριση. Έλεγχος από Δ.Υ. εντός 3 μηνών



Έγκριση λογαριασμού και χωρίς υπογραφή του επιβλέποντος.





Αρνητικός λογαριασμός  Εντός μηνός η καταβολή από το ανάδοχο
άλλως ισόποσα κατάπτωση εγγυητικών
Καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 2 μηνών, τόκοι υπερημερίας,
δυνητική διακοπή εργασιών



Κρατήσεις εγγυήσεων 5% εργασίες

10% υλικά



Προσωρινή παραλαβή προτελικός λογαριασμός



Οριστική παραλαβή  τελικός λογαριασμός
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Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες (Άρθρο 156)
Συμπληρωματική σύμβαση συνάπτεται για συμπληρωματικές εργασίες
που ολοκληρωνουν την αρχική σύμβαση














Προϋποθέσεις
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων
δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια
σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις
αναθέτουσες αρχές ή
αυτές οι εργασίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική
σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να
μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Περιορισμός: σύνολο δαπάνης Σ.Σ.<50% αρχικής σύμβασης χωρίς αναθ.
& Φ.Π.Α.
Δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης αν:
o δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών <15% αρχικής σύμβασης
o Ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις
o δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών < κατωφλίων
Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον
ανάδοχο
Συνάπτεται κατόπιν (απλής) γνώμης του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου
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Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες (Άρθρο 156) (συνέχεια)
Ανακεφαλαιωτικός Πινάκας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Συνάσσεται:
 Σε περίπτωση σύναψης Σ.Σ.
 Σε περιπτώσεις τροποποίησης σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της

Με αναπροσαρμογή του κονδυλίου των απροβλέπτων

Με χρήση της επί έλασσον δαπάνης

Τα απρόβλεπτα καλύπτουν ιδίως δαπάνες για νέους κανονισμούς,
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή απαιτήσεις της
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα χωρίς να αλλάζουν το «βασικό σχέδιο» (9 και 15%)

Προυποθέσεις χρήσης των επί έλασσον δαπανών :
 Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στα τεύχη της σύμβασης
 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο»
 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.
 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή,
στο Α.Π.Ε., 20% της συμβατικής
δαπάνης εκάστης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά,
10%)της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες

Για χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνη γνώμη αρμοδίου Τ.Σ.

Για την πληρωμή απολογιστικών εργασιών (άρθρο 154) και επειγουσών και
απροβλέπτων εργασιών (άρθρο 155) δεν απαιτείται σύνταξη Α.Π.Ε.
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Έκπτωση αναδόχου (Άρθρο 160)
Έκπτωση αναδόχου λογω :

μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων

μη τήρηση γραπτών εντολών Δ.Υ.

Κινείται υποχρεωτικά όταν (διαζευκτικά):

Καθυστερήσει πέραν του μηνός υπογραφής της σύμβασης, έναρξης των
εργασιών ή υποβολή χρονοδιαγράμματος,

Υπερβεί για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη
σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

Υπερβεί, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική
προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. *

συστηματικά κακοτεχνίες, τα υλικά εκτός προδιαγραφών**

Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει
συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή
προστασίας του περιβάλλοντος.***

Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή

Διαδικασία

επίδοση ειδικής πρόσκλησης της Δ.Υ. με τασσόμενη προθεσμία
συμμόρφωσης >10 και <30 ημερών

Μη συμμόρφωση του αναδόχου εντός της προθεσμίας ο προιστ. Δ.Υ. τον
κηρύσσει έκπτωτο <15 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας

Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από
την Π.Α., η έκπτωση καθίσταται οριστική


* Εξαίρεση 80% συμβ. αξίας ** 1 φορά ειδική διαταγή *** 2 προειδοποιήσεων
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Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης (Άρθρο 161 )

Η σύμβαση διαλύεται-->κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής
του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών
 Ποτε ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α)Καθυστερήση έναρξης των εργασιών >3 μήνες υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του
κυρίου του έργου
β)Διακοπή εργασιων > 3 μήνες κοινοποίηση της διαταγής διακοπής ή από την υποβολή
ειδικής δήλωσης του αναδόχου.
γ)Διακοπή για καθυστέρηση πληρωμών,(>2 μηνων-παρ.9 άρθρου 152,) η διάλυση μετά 2
μήνες από δήλωση διακοπής
δ)Καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή
προθεσμία.
 Ειδική δήλωσης διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο Δ.Υ.-Περιεχόμενο:
α) Καθοριζεται υπαιτιότητα, φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου
β) Κατασκευασθέντα τμήματα του έργου --> αξία
γ) Υπολείπομενο έργο, αιτιολογηση έλλειψη δυνατότητας κατασκευής,
 Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα
 Η Δ.Υ. σε 15 ημέρες εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει τη δήλωση
 Αιτηση διαλυσης της συμβασης με δικαστικό επιμελητή στη Δ.Υ.>3 ή 2 μηνες από ειδική
δήλωση
Αποφαση της Δ.Υ. <2 μηνες (30 ημερες οταν οριακή προθεσμία)--> κοινοποιηση
απόφασης στη. Π.Α.-->συνεχιση εργασιων μεχρι απόφαση η επίλυση διαφοράς.
Μη εκδοση απόφασης --> αυτοδικαια διαλυση --> Βεβαιωση Περαίωσης--> Παραλαβη
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Ματαίωση διάλυσης (Άρθρο 162)







Για ματαιωση --> Αιτηση του αναδοχου στην Δ.Υ., οικοθεν ή μετά
πρόσκλησης της, περιέχει στοιχεία υπολογισμού αποζημίωσης
Η Δ.Υ με εισήγηση --> Π.Α.--> Συγκρότηση επιτροπής για βασιμο
απαιτήσεων και εκτιμηση θετικών ζημιών
Έγκριση Π.Α. για ματαίωση διάλυση και ύψος αποζημίωσης μετά γραπτής
αποδοχής του αναδόχου για το ύψος της αποζημίωσης



Η αποζημίωση =< από την εκτίμηση της επιτροπής



Αν απαιτείται προσαρμογή των προθεσμιών του έργου
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Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
(Άρθρο 163)


Οταν η αξία υλοποιηθέντων εργασιών > 3/4 αρχικού συμβατικού ποσού (χωρίς
αναθεώρηση)--> καμμία αποζημίωση

Σε αντιθετη περιπτωση στον αναδοχο καταβαλεται εκτος της αξιας των
εκτελεσθεισων εργασιών :
α) Η αξία των υλικών που έχουεπι τοπου του έργου ή ή βρίσκονται στο στάδιο
παραγωγής ή προμήθειας, εφοσον ειχε δοθεί εντολή ή προβλεπονταν από
χρονοδιάγραμμα των εργασιών
β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων.
γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος <=5% του αρχικού συνολικού
συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και
ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και
των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή
τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.





Η αποζημίωση προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και
καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του
πρωτοκόλλου παραλαβής.
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Υποκατάσταση (Άρθρο 164)










Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου
του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132.
Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής,
η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κήρυξη εκπτώτου όταν γίνει χωρίς
αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλιου

έγκριση μετά

γνώμη

του

Ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον:

προς τον κύριο του έργου, (Εξαίρεση αν αυτό επιβάλλεται από το
συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία
να περατώσει το έργο μετά από έγκριση)

προς το προσωπικό του έργου και

οποιονδήποτε τρίτο.
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Υποκατάσταση (Άρθρο 164)
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος
της, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας



Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για
να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις.



Επισημάνσεις









Η υποκατάσταση απαγορεύεται κατά την διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης
Η υποκατάσταση του αναδόχου είναι θεσμός του εθνικού δικαίου και η
συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο αμφισβητήθηκε δεδομένου ότι
αποτελεί δεδομένου ότι αποτελεί διαδικασία απ’ευθείας ανάθεσης του
υπολειπόμενου έργου σε νέο ανάδοχο χωρίς τη διαδικασία διαγωνισμού
Ως υποκατάσταση τρίτου δεν νοείται η υπεργολαβία δηλαδή η
ανάθεση με αμοιβή κάποιων εργασιών σε τρίτο ο οποίος δεν συνδέεται με
νομικό δεσμό με τον κύριο του έργου.
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Βεβαίωση περάτωσης (Άρθρο 168)









Αναφορά επιβλέποντος στην Δ.Υ. εντός 10 ημερών από την λήξη
της συμβατικής προθεσμίας των έργων αν αυτά έχουν περατωθεί
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, μέσα σε δέκα (10) από την
παραλαβή της αναφοράς ο προϊστάμενος της Δ.Υ. εκδίδει
βεβαίωση περάτωσης που κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Αυτοδίκαια σε τριάντα (30) ημέρες από έγγραφη όχληση
Επουσιώδεις μόνο ελλείψεις, ο προϊστάμενος της Δ.Υ. με εντολή
αποκατάστασης σε εύλογη προθεσμία. Αν αποκατασταθούν
εκδίδεται εμπρόθεσμη βεβαίωση περάτωσης
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που
διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από
τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών
ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων
159* και 160**.

* Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης
** Έκπτωση αναδόχου
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Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έργου - Χρόνος
υποχρεωτικής συντήρησης των έργων - Απόσβεση
δικαιωμάτων αναδόχου (Άρθρα 170-173)






Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε 6 μήνες από τη βεβαιωμένη
περάτωση του έργου
 Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή
ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Δ.Υ. της
ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη
της τελικής επιμέτρησης
 Επιτροπή 3-7 μέλη. Πρόεδρος εκτός Δ.Υ.
 Στην προσωρινή παραλαβή παραλαμβάνεται το έργο ποσοτικά και
ποιοτικά, ελέγχονται κατά το δυνατόν οι επιμετρήσεις
Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής
συντήρησης και λειτουργίας, και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης,
Ο χρόνος εγγύησης, ορίζεται γενικά σε 15 μήνες σε ειδικές περιπτώσεις
μέχρι 3 έτη. Σε έργα <250.000 μπορεί να ορίζεται και λιγότερο
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Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έργου - Χρόνος
υποχρεωτικής συντήρησης των έργων - Απόσβεση
δικαιωμάτων αναδόχου(Άρθρα 170-173) (συνέχεια)






Η οριστική παραλαβή διενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου
υποχρεωτικής συντήρησης.
 Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο
χρόνος εγγύησης
 Στην οριστική παραλαβή παραλαμβάνεται η καλή κατάσταση των
εργασιών
 Αυτοδίκαια 60 ημέρες μετά από σχετική όχληση
 Η οριστική παραλαβή αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων
του αναδόχου
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή & οριστική παραλαβή κάθε
δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και
οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με
σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 4
μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.
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Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών (Άρθρο 174)
(συνέχεια)
Επισημανσεις
Ο Υπουργός ή το αποφαινόμενο όργανο μπορεί να εκδόσει απάφαση μεσα σε ενα
χρόνο από την κατάθεση της ένστασης
Η απόφαση του Υπουργού ή του αποφαινομένου οργάνου είναι εκτελεστή μόνο
αν την αποδεχθεί αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας εντος μηνός
(ανατρεπτική προθεσμία) και παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ή
προβεί στην κατάργηση της σχετικής δίκης. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν
εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου.
→ Όπου παραπάνω αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
νοούνται και οι άλλες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν επί της ενστάσεως
→ Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης,
αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο.


παρ. 15&16 αρ. 376:“15. Ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί έως την 1.11.2017,
καθώς και αυτές για τις οποίες η προθεσμία άσκησής τους δεν έχει παρέλθει κατά την
ανωτέρω ημερομηνία, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της
προσβαλλόμενης πράξης.16. Κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι εξουσιοδοτικές αυτών
διατάξεις, με τις οποίες συγκροτήθηκαν αποφαινόμενα ή γνωμοδοτικά όργανα επί αιτήσεων
θεραπείας κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων ή μελετών, εξακολουθούν να ισχύουν και τα
όργανα αυτά επιλαμβάνονται εφεξής των προβλεπομένων, στα άρθρα 174 και 198, ενστάσεων.”

ΒΙΒΛΙΟ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι –ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαιτητική επίλυση διαφορών (Άρθρο 176)






Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής
επίλυσης και να καθορίζονται οι όροι της διαιτησίας μετά από γνώμη
του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου
Στην σύμβαση μετά γνώμη του τεχνικού συμβουλίου Η διαιτητική
απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι
οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο
ένδικο μέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύμφωνα
με τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποτελεί
τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά
Δικαστήρια, και τα αντίδικα μέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν
αμέσως με τους όρους της.
Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις
δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών–Κρατών» (Rules on
Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι
διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας
που καθορίζονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
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Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών
(Άρθρο 183)






Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται
από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία)
και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον
ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών, κατά
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης
της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες
του αναδόχου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους
υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική
δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση,
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον
ανάδοχο και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
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Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών
(Άρθρο 183) (συνέχεια)
Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος
και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών
Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης
και ηεισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών
όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω
υπερημερία ς εργοδότη είτε για άλλη αιτία


Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το
χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι
λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε
ενδιάμεσουσταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η
οριστική παραλαβή της σύμβασης.




Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί
να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που
ασκούν την επίβλεψη των μελετών και των έργων
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Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών
(Άρθρο 183) (συνέχεια)
Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος
και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών
Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης
και ηεισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών
όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω
υπερημερία ς εργοδότη είτε για άλλη αιτία


Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το
χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι
λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε
ενδιάμεσουσταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η
οριστική παραλαβή της σύμβασης.


Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί
να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που
ασκούν την επίβλεψη των μελετών και των έργων
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Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 184)








Η συνολική προθεσμία που ορίζεται έγγραφα της σύμβασης συνίσταται στα
εξής επί μέρους χρονικά διαστήματα :
Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς
μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται και
κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Στον καθαρό χρόνο δεν
συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος
Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές
εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή,
τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης,
μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και
εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα
από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη
λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Δ. Υ., εφόσον οι καθυστερήσεις περί
την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου
απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του
τεχνικού συμβουλίου.
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Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Άρθρο 186)






Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη
διάρκειά τους υπό τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις
τροποποίησης συμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το
φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός
Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο
τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι
αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και
υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον
ανάδοχο.
Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υπηρεσιών,
που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος
τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
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Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου(Άρθρο 187)








Η κατ’ αποκοπήν αμοιβή μελέτης καταβάλλεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης μετά την υποβολή της μελέτης και
την παραλαβή της.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων μελέτης η αμοιβή
καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική
προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε
προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και
παραλαβή της μελέτης
Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύμβαση
βάσει τιμής ανά ημέρα ή μήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήμονα,
καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος
υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί βασίζονται στον
πραγματικό χρόνο απασχόλησης των επιστημόνων και στις προσφερόμενες
τιμές μονάδας (ανθρωποημέρα ή ανθρωπομήνα) για κάθε κατηγορία.
Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη
Δ.Υ. λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για
το επιμετρούμενο τμήμα της σύμβασης, όπως ερευνητικές και
υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από τον
ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Δ.Υ.
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Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας
(Άρθρο 188)












Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις
ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
Χρήση των στοιχείων που του παρέχει ο εργοδότης. Ενημέρωση εργοδότη
στην περίπτωση ανεπάρκειας τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού
Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει και να εφαρμόσει
Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (αν περιλαμβάνεται στη ΔΣ)
Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική
παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη,
αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες.
Κατά την κατασκευή του έργου οι βασικοί μελετητές συμμετέχουν
υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι
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Έκπτωση του αναδόχου (Άρθρο 191 )
Έκπτωση αναδόχου λογω :
• μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
• μη τήρηση γραπτών εντολών Δ.Υ.
Κινείται υποχρεωτικά όταν (διαζευκτικά):
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της
παραγράφου 2 του άρθρου 184, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από
το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για
να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί,
τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου
188, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην
έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.
Διαδικασία
• επίδοση ειδικής πρόσκλησης της Δ.Υ. με τασσόμενη προθεσμία
συμμόρφωσης εύλογη και οχι μικρότερη των 15 ημερών
• Μη συμμόρφωση του αναδόχου εντός της προθεσμίας ο προιστ. Δ.Υ. τον
κηρύσσει έκπτωτο σε προθεσμία 30 ημέρων από την λήξη της προθεσμίας
• Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την
Π.Α., η έκπτωση καθίσταται οριστική
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Διάλυση της σύμβασης (Άρθρο 192 )
Η σύμβαση διαλύεται-->περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 χωρις
αποζημίωση. Επίσης:
• Όταν μελέτη εκτελείται σε στάδια → ολοκλήρωση εκτελουμένου σταδίου και
λύση της σύμβασης αζημίως, εφόσον προβλέπεται στην σύμβαση
• Διακοπή σταδίου με καταβολή αποζημίωσης συμφωνα με παρ.2 αρθ.194
• Διακοπή σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αν προβλέπεται στην σύμβαση, είτε
αζημίως ειτε με καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με παρ.3 αρθρου 194
Ποτε ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά
του.
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών με εντολή του
εργοδότη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την
κοινοποίηση της εντολής.
γ)Μη εναρξη ή καθυστέρηση περαν των 3 μηνών την εκτελεση της μελέτης ή την
παροχή των υπηρεσιων. Για την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη
Δ.Υ. Ειδική Δήλωση.
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής
Δήλωσης εκ μέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της
προθεσμίας για την πληρωμή πιστοποίησης.
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Διάλυση της σύμβασης (Άρθρο 192 )
(συνέχεια)
Περ. (γ )--> Ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο Δ.ΥΠεριεχόμενο:
α) μνεία των λόγων της διάλυσης,
β) στοιχεία για περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους,
γ) περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται,
δ) αίτηση περί καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης
ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν
αποζημίωσης
Διαδικασία:
• Η Δ.Υ. σε 15 ημέρες εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει τη δήλωση
• Αιτηση διαλυσης της συμβασης με δικαστικό επιμελητή στη Δ.Υ.>3 ή 2 μηνες
από ειδική δήλωση
• Αποφαση της Π.Α. <1 μηνες κατόπιν εισηγησης της Δ.Υ.-->συνεχιση εργασιων
μεχρι απόφαση η επίλυση διαφοράς.
• Περ. (α) &(β)--> Ειδική δήλωση διακοπής + Αιτηση διαλυσης
• Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται
με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών.
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Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
(Άρθρο 194)
1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη, για τους λόγους που
προβλέπονται την παράγραφο 2 του άρθρου 192 και δεν προβλέπεται διαφορετικά
στη σύμβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις
εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την
ολοκλήρωσή της.
2. Αν η σύμβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, η
αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του
υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπό εκπόνηση σταδίου. Ως προς τα
επόμενα στάδια εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.
Για την αμοιβή των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης που
διακόπτεται συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
3. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, με ανάλυση της αποζημίωσης. Η αποζημίωση
προσδιορίζεται με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και εγκρίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την
υποβολή της αίτησης.
4. Οι αποζημιώσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγουν την οφειλόμενη
αμοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.
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Υποκατάσταση του αναδόχου (Άρθρο 195)
Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου οταν :
ι. Προβλέπεται ρητά στη σύμβαση ή
ιι. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 132
Περιπτώσεις
α) Αναδοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποβιώσει ή διαγραφεί από τα μητρώα ή καταστεί
ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής
του → δυνατοτητα αντικαταστασης του με απόφ. Π.Α.(με γνώμη Τ.Σ.) με αντιστοίχο,
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 2 μηνών κατόπιν αιτήσεως, χωρίς άλλες τροποποιήσεις
της συμβασης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης → αυτοδικαια λυση της συμβασης. Ο
αρχικός μελετητης ή οι κληρονόμοι του ευθύνονται εις ολόκληρο
β) Αναδοχος εταιρεία σε περίπτωση που μέλος της πτωχεύσει, αποβιώσει, διαγραφεί από
τα μητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας συνεχιζεται
η εκπόνηση του σταδίου της μελέτης ήδη εν εξελιξει εφόσον διαθέτει την απαιτούμενη
δυναμικότητα. Εαν οχι → 2 μηνες από την αλλαγή για αντικατασταση των ελλειπόντων
τυπικών προσόντων. Με αποφαση Π.Α.(με γνώμη Τ.Σ) → εκπόνηση και των επομένων
σταδίων
γ) Αναδοχος κοινοπραξία σε περίπτωση που μέλος της πτωχεύσει, αποβιώσει, διαγραφεί
από τα μητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας
συνεχιζεται η εκπόνηση του σταδίου της μελέτης ήδη εν εξελιξει. Σε περιπτωση που
κρίνεται απαραίτητος, υποκαθίσταται με αποφαση Π.Α.(με γνώμη Τ.Σ) και για εκπόνηση
και των επομένων σταδίων
Τα (β) και (γ) ισχύουν αντίστοιχα και για παρόχους υπηρεσιών
Πτώχευση παρόχου παροχής υπηρεσιών → αυτοδίκαιη λυση της σύμβασης
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Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων (Άρθρο 197)




Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων δημόσιων έργων, στις
οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναλαμβάνεται η υποχρέωση
εκπόνησης ή τροποποίησης μελέτης από την εργοληπτική
επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δημόσιο έργο, η μελέτη
αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον
εργοδότη, μόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογραφεί νόμιμα από
πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μελετητή για την εκπόνηση των
μελετών δημόσιων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην
αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς.
Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος μελετητή επιτρέπεται μόνο υπό
τους όρους του άρθρου 132* και κατόπιν ρητής έγκρισης της
αναθέτουσας Αρχής.
*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
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Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών (Άρθρο 198)
Ένσταση χωρεί σε ανατρεπτική προθεσμία 2 μηνών κατά των πράξεων ή παραλείψεων
της ΔΥ και κατα πραξεων της Π.Α. (εαν δεν υφισταται δέσμια αρμοδιότητα της
υπηρεσίας για εκδοση πραξης προηγείται αιτημα του αναδοχου και η ένσταση μπορεί
να ασκηθεί μετά απο 1 μήνα )
• Απευθύνεται στον ΥΠΟΜΕΔΙ ή στο αρμόδιο κατα νομο οργανο με δικαστικό
επιμελητή και κοινοποιείται στην υπηρεσία που την εξέδωσε
• Η Δ.Υ. ή η Π.Α. οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να
μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την
άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή
της,
• Ο Υπουργός ή το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και
κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεση της
ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Τ.Σ.
• Η Δ.Υ. ή η Π.Α., υποχρεούνται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την
άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο Τ.Σ. απόψεις και φάκελο. Η παράλειψη
αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 141.
• Κλήση αναδόχου στην συζήτηση Τ.Σ. Τουλαχιστον 10 ημ. ενωρίτερα
• Εαν παρελθει η 3μηνη προθεσμία χωρίς απόφαση ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει τα
ένδικα μέσα του άρθρου 175
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Διοικητική και δικαστική συμβατικών διαφορών (Άρθρο 198)
(συνέχεια)


•
•

•
•

Επισημανσεις
Ο Υπουργός ή το αποφαινόμενο όργανο μπορεί να εκδόσει απάφαση μεσα σε ενα
χρόνο από την κατάθεση της ένστασης
Η απόφαση του Υπουργού ή του αποφαινομένου οργάνου είναι εκτελεστή μόνο αν
την
αποδεχθεί αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας εντος μηνός
(ανατρεπτική προθεσμία) και παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ή
προβεί στην κατάργηση της σχετικής δίκης. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν
εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου.
Όπου παραπάνω αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
νοούνται και οι άλλες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν επί της ενστάσεως
Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης,
αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο.
(παρ. 15&16 αρ. 376:“15. Ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί έως την 1.11.2017,
καθώς και αυτές για τις οποίες η προθεσμία άσκησής τους δεν έχει παρέλθει κατά την
ανωτέρω ημερομηνία, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της
προσβαλλόμενης πράξης.16. Κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι εξουσιοδοτικές αυτών
διατάξεις, με τις οποίες συγκροτήθηκαν αποφαινόμενα ή γνωμοδοτικά όργανα επί αιτήσεων
θεραπείας κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων ή μελετών, εξακολουθούν να ισχύουν και τα
όργανα αυτά επιλαμβάνονται εφεξής των προβλεπομένων, στα άρθρα 174 και 198, ενστάσεων.”)
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Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών (Άρθρο 198)
(συνέχεια)

Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών, κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 175. Αρμόδιο Δικαστήριο
είναι το διοικητικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία έχει υπογράφει η
σύμβαση.

