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Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-95: Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ.
2. ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο νξίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο
ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά
θαηεγνξία ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-97: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
1. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ 06-302, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ
θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
3. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε έμη (6) κήλεο, κέζα ζην
νπνίν πξέπεη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. Όηαλ ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη θαη ηερληθέο
πξνζθνξέο, ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε δέθα (10) κήλεο.
Δηδηθφηεξα, ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν σο άλσ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο (3)
επηπιένλ κήλεο αληίζηνηρα.
4. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο
πξνζθνξάο, ν αλαζεησλ θνξέαο δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-103: Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ
Πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016 ηζρχνπλ θαη ηα
αθφινπζα:
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73
θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ
άξζξσλ 75, 77 θαη 78 ηνπ Ν. 4412/2016
2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην
νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλαζέησλ θνξέαο δεηήζεη ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.
4412/2016 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
δηαθάλεηαο.
3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε
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πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ 06-104 ηνπ
παξφληνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-302 ηνπ παξφληνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-302 ηνπ παξφληνο θαη
ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 ή
ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε
ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ 06-104 ηνπ παξφληνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-302 ηνπ
παξφληνο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ 06-104 ηνπ παξφληνο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-104 ηνπ παξφληνο ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ
άξζξνπ ΠΣΛΔΤ 06-316 ηνπ παξφληνο.
7. Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-104: Υξόλνο ζπλδξνκήο όξσλ ζπκκεηνρήο-Οςηγελείο κεηαβνιέο
1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-316 ηνπ παξφληνο.
2. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ
δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν
πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016.
3. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα γηα νςηγελείο
κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληηο θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ,
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πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-302 ηνπ
παξφληνο θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-302 ηνπ
παξφληνο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-174: Δπίιπζε ζπκβαηηθώλ δηαθνξώλ
Ο Αλάδνρνο πξηλ πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία Γηαηηεζίαο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ νθείιεη λα
ππνβάιιεη Έλζηαζε. Ζ Έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξψλ, αθφηνπ ν Αλάδνρνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο, πνπ πξνζβάιιεη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ θαη αζθείηαη κε επίδνζε απφ
ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθνχ εγγξάθνπ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Ζ
πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ πξνο απηή επίδνζε ηεο Έλζηαζεο,
λα εθδψζεη θαη θνηλνπνηήζεη πξνο ηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε
Έλζηαζε απνξξηθζεί ζην ζχλνιν ηεο ή κεξηθψο ή παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ πξνζεζκία, ν
Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο Γηαηηεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε Έλζηαζεο θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε
Απφθαζεο επί ηεο Έλζηαζεο, αλαζηέιινπλ ηελ πξνζεζκία πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο
Γηαηηεζίαο. Ζ άζθεζε Έλζηαζεο ή ε δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο δελ αλαζηέιιεη ηελ
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο Έξγνπ.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-176: Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη φιεο νη δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξνχζα ζχκβαζε επηιχνληαη απνθιεηζηηθά θαη ακεηάθιεηα κε δηαηηεζία, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηνπ Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηακεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο
(ΔΟΓΗΓ) απφ ηξεηο δηαηηεηέο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απηφλ.
Σφπνο δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο νξίδεηαη ε Αζήλα, γιψζζα δηεμαγσγήο ε ειιεληθή θαη
εθαξκνζηέν δίθαην γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο νξίδεηαη ην ειιεληθφ.
Ζ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία Γηαηηεζίαο δελ αίξεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κεξψλ λα επηδηψμνπλ
παξαιιήισο ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο, ρσξίο απηέο νη πξνζπάζεηεο
επίιπζεο λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ή ησλ πξνζεζκηψλ ηεο,
εθηφο ξεηήο αληίζεηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-182: Τπνγξαθή ηεο ύκβαζεο
1. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ 06-316 ηνπ παξφληνο
ηεχρνπο.
2. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
αξρίδνπλ νη πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο.
3. Αλ δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-316 ηνπ παξφληνο κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο, εθηφο αλ επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη
έιιεηςε ππαηηηφηεηαο. Καηά ηεο απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ε νπνία αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
απφθαζεο. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη ξεηά ε Πξντζηακέλε Αξρή κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί,
νξηζηηθνπνηείηαη ε έθπησζε θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ
ηνπ έξγνπ κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ.
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο, σο έδξα ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη ε έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ
ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηελ
αιιαγή ηεο έδξαο ηνπ. Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζεσξνχληαη ηζρπξέο νη θνηλνπνηήζεηο ησλ
εγγξάθσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ πξνεγνχκελε έδξα.
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5. Αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο θαη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ κε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο
ζχκβαζεο ή ππνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν. Αληίθιεηνο δελ απνθιείεηαη λα είλαη θαη ν
εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηνλ
αληίθιεην γίλνληαη λφκηκα, αληί ηνπ αλαδφρνπ, νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο. Ο
αλάδνρνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, κέρξη φκσο ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο
δήισζεο κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη, νη θνηλνπνηήζεηο λνκίκσο γίλνληαη ζηνλ αληίθιεην. Ζ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
αληηθιήηνπ, αλ ν ηειεπηαίνο δελ παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ αλάδνρν.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ακέζσο ζηελ απαίηεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-183: Γηνίθεζε ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ ππεξεζηώλ
1. Ζ δηνίθεζε ηεο ζχκβαζεο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρφο ηεο αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα
ηερληθή ππεξεζία ηνπ εξγνδφηε (Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) θαη απνζθνπνχλ ζηελ πηζηή εθπιήξσζε
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο
ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ αίξεη, νχηε κεηψλεη ηηο
λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.
2. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο ηεο,
θαηφρνπο ηίηινπ ζπνπδψλ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, πνπ
έρνπλ ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα λα επηβιέςνπλ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζηειέρσζε, ηηο
αλάγθεο ηεο θαη ηηο ελ γέλεη δπζρέξεηεο ηεο επίβιεςεο. Καη` εμαίξεζε θαη εθφζνλ δελ πθίζηαηαη
επαξθέο πξνζσπηθφ, θαζήθνληα επηβιέπνληα κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Τ. Αλ
νξηζζεί νκάδα επηβιεπφλησλ γηα ηελ επίβιεςε, ππνρξεσηηθά νξίδεηαη έλαο εμ απηψλ ζπληνληζηήο.
3. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ επηβιεπφλησλ είλαη ηδίσο:
α) Ζ δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε ρνξήγεζε νδεγηψλ πξνο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ
έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ε κέξηκλα γηα ηε ζπκκφξθσζε
ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
β) Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ, θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο, ν έιεγρνο θαη ζεψξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ,
ε ζχληαμε θαη ν έιεγρνο ησλ πγθξηηηθψλ Πηλάθσλ, ε ζχληαμε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη ε εηζήγεζε ζηα αηηήκαηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αιιαγή ζπκβαηηθψλ
φξσλ, ρνξήγεζε παξαηάζεσλ, θαηαβνιή απνδεκίσζεο είηε ιφγσ ππεξεκεξίαο εξγνδφηε είηε γηα
άιιε αηηία.
γ) Ζ ηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Φαθέινπ χκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη ηδίσο: ην ρξνλνδηάγξακκα, νη παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ, νη
εθζέζεηο πξνφδνπ, νη ινγαξηαζκνί, ε αιιεινγξαθία κε ηνλ αλάδνρν, ε βεβαίσζε πεξαίσζεο
εξγαζηψλ, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο.
4. Ζ επίβιεςε αζθείηαη θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ αζθνχλησλ
ηελ επίβιεςε. Ο ζπληνληζηήο ή άιινο εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ
έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο επηβιέπνληεο ζηνπο ρψξνπο εθπφλεζεο ηεο
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.
5. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ελεκεξψλεη ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη
θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, γηα ηελ πνξεία εθπφλεζεο ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη
εηζεγείηαη γηα ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ.
6. Σα αλσηέξσ νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνλ αλάδνρν
παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνπ αλαηεζνχλ θαζήθνληα επίβιεςεο. Ο
αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν
νη δηνηθνχληεο θαη ππάιιεινί ηνπ ππέρνπλ, θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, πνηληθή επζχλε δεκφζηνπ ππαιιήινπ.
7. Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα απνηεινχλ:
α) ε παξάιεηςε ελεκέξσζεο απφ ηνλ επηβιέπνληα, θαζψο θαη ε ππαίηηα εθ κέξνπο ηνπ, πέξαλ ηνπ
εχινγνπ ρξφλνπ θαζπζηέξεζε, ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο
ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ελίδα 7

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΚΠΥΣ)

γηα ηελ παξαβίαζε πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ,
β) ε παξάιεηςε θίλεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, παξά ηε ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ, ε
παξάιεηςε έγθαηξεο έγθξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ζχκβαζεο απφ απηφλ θαη ε ρνξήγεζε απφ
απηφλ εληνιψλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ή εγθεθξηκέλε
ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε,
γ) ε παξάιεηςε έγθαηξεο έθδνζεο απφθαζεο επί ησλ πγθξηηηθψλ Πηλάθσλ θαη παξαιαβήο ησλ
ππεξεζηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν θαη ηα φξγαλα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε ρνξήγεζε απφ απηνχο
παξάηαζεο πξνζεζκίαο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη ε παξάιεηςή ηνπο λα
εθδψζνπλ απφθαζε ζε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά απφθαζεο θήξπμεο έθπησζεο, εληφο ηεο
δίκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-191 ηνπ παξφληνο.
8. Σα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηεινχλ παξαιείςεηο νθεηιφκελεο
λφκηκεο ελέξγεηαο γηα ηα νπνία ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ή ην αξκφδην φξγαλν ησλ
άιισλ θνξέσλ πνπ εθηεινχλ ζπκβάζεηο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ είηε επηβάιιεη εηο βάξνο ησλ ππαηηίσλ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο, ηελ πεηζαξρηθή
πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη πνζνχ αληηζηνίρνπ ηνπ κηζζνχ ησλ έμη (6) κελψλ είηε ηνπο παξαπέκπεη
ζην νηθείν πεηζαξρηθφ φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνβιεπφκελσλ
θαηά πεξίπησζε πεηζαξρηθψλ πνηλψλ.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-184: Πξνζεζκίεο
1. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (ΠΣΛΔΤ) θαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη, νξίδεηαη ζπλνιηθή
πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη επηπιένλ, νξίδνληαη ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε επη κέξνπο εξγαζίαο πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ν αλάδνρνο.
Ωο ζπλνιηθή πξνζεζκία λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ή απφ
κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εθφζνλ ηνχην νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
2. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 60 εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ.
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,
κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο.
3. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Σεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 3 ηεο
.Τ), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα ππνβάιιεη Στέδιο για ηην Διοίκηζη και ηο Σσνηονιζμό ηοσ
Έργοσ αποτέηεσζης πνπ ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη, αλάιπζε ππνέξγωλ, ζρέδην δηαρείξηζεο
εκπιεθνκέλωλ, ρξνλνδηάγξακκα θαη πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ ηνπ έξγνπ, νξγαλόγξακκα έξγνπ,
ζρέδην δηαρείξηζεο επηθνηλωληώλ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλωλ, ζρέδηα δηαρείξηζεο αηηεκάηωλ αιιαγώλ
θαζώο θαη ζρέδην ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη πιεξνθόξεζεο. Το Στέδιο Διοίκηζης και
Σσνηονιζμού ηοσ έργοσ εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ζα απνηειεί ζπκβαηηθό ζηνηρείν.
4. ύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην Σεύρνο Σερληθώλ Δεδνκέλωλ ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 8) ηζρύνπλ
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα θάζε επη κέξνπο εξγαζία πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ν αλάδνρνο ωο
αθνινύζωο:
♦ Οη κεληαίεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέζα ζηηο πξώηεο δέθα εκέξεο ηνπ επόκελνπ κήλα.
♦ Οη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέζα ζηηο πξώηεο δέθα εκέξεο ηνπ επόκελνπ κήλα
από ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ.
♦ Οη εηήζηεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέρξη 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο.
♦ Οη έθηαθηεο εθζέζεηο, ζα ππνβάιινληαη ζύκθωλα κε ηα όζα ζα νξίδνληαη ζηελ εληνιή ηεο
Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο.
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♦ Οη εθζέζεηο θαη ηα ζεκεηώκαηα αμηνιόγεζεο ζα ππνβάιινληαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη
από ηελ ζρεηηθή εληνιή ηεο Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. Ελδεηθηηθά, πιελ όκωο όρη πεξηνξηζηηθά θαη
εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζρεηηθή εληνιή αλαθέξεηαη όηη,
• ν ρξόλνο γηα ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο από ηνλ Σ νξίδεηαη ζε 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
όηαλ αθνξά έιεγρν πιεξόηεηαο κειεηώλ θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζε πεξίπηωζε
επαλππνβνιήο γηα ελζωκάηωζε παξαηεξήζεωλ θαη αιιαγώλ.
• ν ρξόλνο γηα ηηο εθζέζεηο ή ζεκεηώκαηα αμηνιόγεζεο ζηνηρείωλ πνπ αθνξνύλ ζε νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηωλ εξγνιαβηώλ (πηζηνπνηήζεηο, αλαθεθαιαηωηηθνί πίλαθεο θιπ.) ή ζε ζηνηρεία
θπζηθήο πξνόδνπ, ή επίιπζεο ηερληθώλ ζεκάηωλ εξγνιαβηώλ, ή θαη ζπγθξίζεηο κε ηα
αξρηθώο πξνγξακκαηηζζέληα νξίδεηαη ζε 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπο
από ηνλ Σ.
5. Οη πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο
ή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, εθφζνλ νη θαζπζηεξήζεηο πεξί ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο δελ νθείινληαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο ελ ησ κεηαμχ ρνξεγεζείζεο
παξαηάζεηο, πνπ ρνξεγήζεθαλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ ή ζπλαίλεζε ηνπ θαη γηα φζν δηαξθεί ε
νξηαθή πξνζεζκία ηεο ζχκβαζεο. Ωο νξηαθή πξνζεζκία λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
αλέξρεηαη ζε έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3)
κελψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ρνξεγνχληαη παξαηάζεηο θαη ρσξίο αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. Γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο, ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ππνινγίδνληαη θαη νη
παξαηάζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ κεηά απφ αίηεζε ή ζπλαίλεζε ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο λα νθείινληαη ζε
απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηά ηνπ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-186 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-185: Πνηληθέο ξήηξεο
1. Αλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη εηο
βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ εξγνδφηε ην δηθαίσκα
λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
2. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) απηήο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί
ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη αθφκα δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο
κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί
πέξαλ ηνπ «ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)» ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο.
3. Ζ κέζε εκεξήζηα αμία ηεο ζχκβαζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο κε ηνλ
αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ
ΠΣΛΔΤ 06-184 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
4. Αλ ζπλαθζεί ζπκπιεξσκαηηθή/ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ε κέζε εκεξήζηα αμία ηεο πξνθχπηεη
απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηήλ κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ
ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε
νξίδεη αλ παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη αλ αίξνληαη, θαζ’ νινθιεξίαλ ή
κεξηθά, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο.
5. Αλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηε ζχκβαζε φηη
επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο αλ ν αλάδνρνο ηηο ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ. Με ηε ζχκβαζε
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νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηκεκαηηθψλ ξεηξψλ γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο θαη ν ζπλνιηθφο
ρξφλνο επηβνιήο. Οη ηκεκαηηθέο ξήηξεο ζπλνιηθά δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην δχν ηνηο
εθαηφ (2%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, αλ ε ζχκβαζε πεξαησζεί
κέζα ζηνλ νξηδφκελν ζπκβαηηθφ ρξφλν θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηνπ.
6. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ εηζπξάηηεηαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο, πνπ εθδίδεηαη ακέζσο
κεηά ηελ επηβνιή ηνπο, ελψ αλ θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο ηνπο αζθεζεί εκπξφζεζκε έλζηαζε,
κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ απφξξηςή ηεο κε ξεηή απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-186: Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
1. Οη ζπκβάζεηο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 337 ηνπ Ν. 4412/2016. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο αθνξά
ην θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ αληηθείκελν απηήο, ζπληάζζεηαη πγθξηηηθφο Πίλαθαο, ζηνλ νπνίν
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη θαηά ζπγθξίζηκν ηξφπν νη θαηαβιεηέεο ακνηβέο πξηλ θαη κεηά απφ
απηφλ θαη νη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ζην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ππνγξάθεηαη
ζπκπιεξσκαηηθή/ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. Αλ ν αλάδνρνο δελ θαιχπηεη ηηο
θαηεγνξίεο ή θαη ηηο ειάρηζηεο ηάμεηο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ππνρξεψλεηαη λα
ζπκπξάμεη κε άιινλ ή άιινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ε
ζπκπιεξσκαηηθή / ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κε ηε ζχκπξαμε ζηε λέα ηεο κνξθή. Γελ
απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο/ ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3 θαη 4.
2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε θαηά ην είδνο ηνπο, ζπληάζζεηαη πγθξηηηθφο Πίλαθαο (.Π.) θαη Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ
Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.). Οη ηηκέο ησλ λέσλ εξγαζηψλ θαλνλίδνληαη κε
βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο πεξίπησζεο δ΄
ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016 πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ην ιφγν ηεο κέζεο
ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα νκνεηδείο εξγαζίεο, πξνο ηε κέζε
ηηκή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο ίδηεο εξγαζίεο. Δθφζνλ ζηνλ αλσηέξσ Καλνληζκφ δελ πεξηέρνληαη
ηηκέο κνλάδαο, ε ακνηβή γηα ηηο λέεο εξγαζίεο πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο, «κε βάζε
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ακνηβέο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ». Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαηά ην κέγεζνο, ε ακνηβή ηνπο ζην .Π. ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
3. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 337 ηνπ Ν. 4412/2016 επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ή απμνκείσζε ησλ επηκέξνπο ζπκβαηηθψλ ακνηβψλ απφ θαηεγνξία
ζε θαηεγνξία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% θάζε θαηεγνξίαο θαη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο
ακνηβήο, (ρσξίο ηνλ ΦΠΑ θαη αλαζεψξεζε ηηκψλ), κε ηε ζχληαμε θαη έγθξηζε πγθξηηηθνχ Πίλαθα
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: i) δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηεο πξνθήξπμεο νχηε νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νχηε θαηαξγείηαη
θαηεγνξία ππεξεζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ii) δελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη
κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία θαηεγνξία ππεξεζηψλ ζε άιιε.
4. Ζ δηάζεζε ηνπ πνζνχ γηα ηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθηηκψκελε αμία
ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ
Ν. 4412/2016 γίλεηαη κε ζχληαμε πγθξηηηθνχ Πίλαθα. Με ην πνζφ απηφ θαιχπηνληαη αιιαγέο πνπ
πξνθχπηνπλ ηδίσο απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ, θαλφλσλ, πξνδηαγξαθψλ θ.ιπ., πνπ
θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη ιφγσ
απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη γεληθφηεξα ε αξηηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
πινπνηεζηκφηεηα ηνπ κειεηνχκελνπ έξγνπ. Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ
επαλαυπνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε.
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5. Ο .Π. θαη ηα θαηά πεξίπησζε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο
εγθξίλνληαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ
6. Γηα ηε ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ θαη πγθξηηηθνχ
Πίλαθα, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζρέδην ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη πξφηαζε, εθφζνλ
απαηηείηαη, γηα ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα ζηνηρεία απηά κε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληα, ζπλνδεχνληάο
ηα κε αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε θαηά ην λφκν ζχληαμή ηνπο.
Ο .Π. θαη ην Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ηνλ ζπλνδεχεη θνηλνπνηνχληαη λνκίκσο ζηνλ αλάδνρν, πνπ
ππνγξάθεη κε ή ρσξίο επηθχιαμε. Δθφζνλ ν αλάδνρνο ππνγξάςεη κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-174 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
7. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνβάιιεη ην πγθξηηηθφ Πίλαθα καδί κε ην Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., ηελ έλζηαζε
ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο απφςεηο ηεο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία εθδηθάδεη ηελ έλζηαζε θαη ηνλ
εγθξίλεη, φπσο ππνβιήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε, κεηά απφ γλψκε ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ ν
.Π. πεξηέρεη αζάθεηεο, αλαθξίβεηεο θαη ιάζε πνπ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δπζρεξή ηε δηφξζσζή ηνπ, ε
Πξντζηακέλε Αξρή ηνλ επηζηξέθεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα.
8. Ο εγθεθξηκέλνο .Π. θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη, φηαλ απαηηείηαη απφ ην
λφκν, λα ππνγξάςεη ζπκπιεξσκαηηθή / ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε, ζε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε θαη λα εθηειέζεη ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο. Αλ ν αλάδνρνο, παξά ηε λφκηκε έγθξηζε ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα,
αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή / ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε, ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί
λα δηαιχζεη αδεκίσο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηε ζχκβαζε εθφζνλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο
θξίλεη φηη ε αξρηθή ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ρσξίο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο /ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο.
9. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ .Π. αξρίδεη
κε ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ αλάδνρν θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαγελέζηεξε ππνγξαθή ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο / ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-187: Καηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ
1. Ζ ακνηβή γηα ηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ
πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε ζχκβαζε βάζεη ηηκήο αλά εκέξα ή κήλα απαζρφιεζεο γηα θάζε θαηεγνξία
επηζηήκνλα, θαηαβάιιεηαη κε κεληαίεο πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ππνβάιιεη
αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο. Οη ινγαξηαζκνί βαζίδνληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ
επηζηεκφλσλ θαη ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο κνλάδαο (αλζξσπνεκέξα ή αλζξσπνκήλα) γηα θάζε
θαηεγνξία. Αλ ν ρξφλνο απαζρφιεζεο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ κελφο, ε ακνηβή είλαη αλάινγε κε ην
ρξφλν απηφλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ζεσξείηαη φηη ν κήλαο πεξηιακβάλεη είθνζη δχν (22)
εξγάζηκεο εκέξεο, αζρέησο ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ εξγάζηκσλ εκεξψλ.
2. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη νη ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
εθηειέζζεθαλ θαη επηκεηξήζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία.
Ζ έγθξηζε ηεο επηκέηξεζεο νινθιεξψλεηαη ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Οη ινγαξηαζκνί δηαθξίλνπλ επίζεο ηηο ακνηβέο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηελ αξρηθή θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο θαη ζπληάζζνληαη
αλαθεθαιαησηηθά, δειαδή πεξηιακβάλνπλ ηελ ακνηβή πνπ ζπλνιηθά νθείιεηαη κέρξη ηε ζχληαμε θαη
ππνβνιή ηνπο, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηνπο
ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη πνζά κφλν γηα εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (αξρηθή
θαη ζπκπιεξσκαηηθέο) ή ζε εγθεθξηκέλνπο πγθξηηηθνχο Πίλαθεο θαη απνδεκηψζεηο ιφγσ
ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε.
3. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ πνζψλ, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία απηή ζηεξίδεηαη, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ
ινγαξηαζκνχ θαη ην πιεξσηέν πνζφ. Μεηά απφ έιεγρν θαη πξνζππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληα, ν
νπνίνο βεβαηψλεη ηε ζχληαμή ηνπο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε ζχκβαζε, νη ινγαξηαζκνί
εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη
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απνηεινχλ ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. Αλ νη ινγαξηαζκνί πεξηέρνπλ
αζάθεηεο ή ζθάικαηα, ζε βαζκφ πνπ ε δηφξζσζή ηνπο λα θαζίζηαηαη αλέθηθηε, επηζηξέθνληαη
ζηνλ αλάδνρν γηα επαλαζχληαμε κέζα ζηελ πξνζεζκία έγθξηζήο ηνπο. Αλ νη αζάθεηεο θαη ηα
ζθάικαηα αθνξνχλ δηαθξηηά θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ, εγθξίλνληαη θαηά ην κε ακθηζβεηνχκελν
κέξνο θαη θαηά ην ππφινηπν επηζηξέθνληαη γηα επαλαζχληαμε. Ζ κεληαία πξνο έγθξηζε πξνζεζκία
αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ επαλαζπληαγκέλνπ ινγαξηαζκνχ.
4. Αλ ε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξαλ ηνπ ελφο
κελφο, κεηά ηε ξεηή έγθξηζε, ηνπ νθείιεηαη ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄107). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηνπ
ινγαξηαζκνπ είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ
ηνπ ινγαξηαζκνχ. Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη αθφκα λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ
θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ, χζηεξα απφ θνηλνπνίεζε εηδηθήο έγγξαθεο δήισζεο πεξί δηαθνπήο
ησλ εξγαζηψλ, πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη ηζφρξνλε
παξάηαζε. Τπαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε κε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ππάξρεη κφλν ζε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεδεηγκέλα θιήζεθε εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη αδξάλεζε ή παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ.
5.Ζ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη.
6. Ο πίλαθαο θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ
πξνζθνξά, θαηά ην άξζξν 254 ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-188: Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
1. Ο αλάδνρνο εθηειεί ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη
ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ηνπ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκεινχο
εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ παξαγξάθνληαη κε ηε ιχζε ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο, αλ ηνχην
νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή, αζαθή ή γεληθψο αλεπαξθή θαη επεξεάδνπλ
ηελ αξηηφηεηα ή ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ην
δηαπηζηψζεη, εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνλ εξγνδφηε.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ
δήισζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη ακέζσο ηελ απνρψξεζε
νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ζ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εξεπλά ηνπο ιφγνπο ηεο απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ
αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο πνπ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα ίδηα πξνζφληα, αλ ε
απνρψξεζε νθείιεηαη ζε ζπνπδαίν ιφγν.
Ζ απνρψξεζε κέινπο απφ ηελ νκάδα ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ζπληζηά ζνβαξή πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 4
πεξίπησζε ζη΄ θαη επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ κέινπο πνπ απνρψξεζε απφ δηαγσληζκνχο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Τ. πεξί ηεο αλαπιήξσζήο
ηνπ. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ
πνηλή ηεο έθπησζεο.
5. Διαηηψκαηα ή ειιείςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζήο ηεο, αιιά θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο θαη κέρξη ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ
ηνπ εξγνδφηε, απνθαζηζηψληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Αλ δηαπηζησζνχλ
ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαιεί ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο λα δηνξζψζεη
ηα ειαηηψκαηα ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο θαη εθφζνλ απηφο δελ ζπκκνξθσζεί εθδίδεη θαη
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν πξφζθιεζε ζηελ νπνία: α) γίλεηαη κλεία φηη θηλείηαη ε δηαδηθαζία
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εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, β) πεξηγξάθνληαη ηα ειαηηψκαηα θαη νη ειιείςεηο ηεο ηεο
ππεξεζίαο, γ) ρνξεγείηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε, δ) επηζεκαίλεηαη φηη ε
πξφζθιεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη κέζα ζηε
λφκηκε πξνζεζκία. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζήο ηνπ
ζηελ πξφζθιεζε. Αλ απνδεηρζεί φηη ν αλάδνρνο δελ επζχλεηαη, ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ησλ
ειιείςεσλ ή ειαηησκάησλ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί λα απνθαηαζηήζεη ην ειάηησκα ή ηελ έιιεηςε κέζα ζηελ ηαρζείζα
πξνζεζκία, ην ειάηησκα ή ε έιιεηςε απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ, κε απεπζείαο αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ πνπ
έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-190 Απνδεκίσζε ηνπ αλαδόρνπ ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδόηε
ρσξίο ιύζε ηεο ζύκβαζεο
1. Αλ ν εξγνδφηεο πεξηέιζεη ζε ππεξεκεξία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή λφκηκσλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηηο ζεηηθέο δεκίεο πνπ
πθίζηαηαη θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ππνβνιή έγγξαθεο φριεζεο, έσο ηελ άξζε ηεο
ππεξεκεξίαο. Ζ φριεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ νξγάλσλ ηνπ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αηηία ηεο ππεξεκεξίαο θαη ηελ
αηηία ηεο δεκίαο θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηεο δεκίαο, αλά εκέξα
ππεξεκεξίαο.
2. Μέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο φριεζεο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
ζπγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή ηερληθψλ ππαιιήισλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη απαξαίηεηα ν
επηβιέπσλ, εθηφο αλ δελ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ, γηα ζνβαξή αηηία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ
απφθαζε ζπγθξφηεζεο. Ζ επηηξνπή δηαπηζηψλεη αλ πθίζηαηαη ππεξεκεξία, ηα αίηηά ηεο θαη ην χςνο
ησλ δεκηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα θάζε εκέξα θαηά πξνζέγγηζε, ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο γηα έγθξηζε. Σν εγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφδεημε θαη
κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε.
3. Μεηά ηε ιήμε ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε
ηεο δεκίαο ηνπ πξνζδηνξίδνληαο ην πνζφλ απηήο. Δπί ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεη, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ε Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα
δερζεί ηα πνξίζκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-191 Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
1. Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο.
2.
Ζ
δηαδηθαζία
έθπησζεο
θηλείηαη
ππνρξεσηηθά
εθφζνλ
ν
αλάδνρνο:
α) Τπεξβεί ππαίηηα γηα ρξφλν πέξαλ ηνπ 1/3 ηε ζρεηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ
άξζξνπ
ΠΣΛΔΤ-06-184,
ιακβαλνκέλσλ
ππφςε
ησλ
παξαηάζεσλ.
β) Καζπζηεξεί ππαίηηα ηελ ππνβνιή ζηαδίνπ ΠΣΛΔΤ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο
αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο.
γ) Οη εξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνπλ θαη` επαλάιεςε ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. Γηα λα θεξπρζεί ν
αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-188, γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ ηεο ΠΣΛΔΤ θαη λα κελ έρεη αζθεζεί έλζηαζε ή ε αζθεζείζα λα έρεη
απνξξηθζεί.
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3. Αλ πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφδεημε εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία απαξαηηήησο γίλεηαη κλεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη
λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κέζα ζηελ ηαζζφκελε πξνζεζκία. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα
είλαη εχινγε, δειαδή αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ ή ησλ ελεξγεηψλ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
4. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ απηή ηάζζεη
γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ή ελεξγεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί
ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πθίζηαηαη ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ ππέξβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ.
5. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή πξφζθιεζε παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα
ζπκκνξθσζεί κε ην πεξηερφκελφ ηεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ εθηέιεζε ν αλάδνρνο ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο
πνπ δελ εθηέιεζε θαη ζηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκνξθψζεθε.
6. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθζεί ε έλζηαζε
απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Πξντζηακέλε Αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί
εκπξφζεζκα έλζηαζε αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη
ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο
εθδίδεηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή κέζα
ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη,
κεηαμχ δε ησλ ιφγσλ απνδνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ
ή ηεο πνηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε έγθαηξε θαη
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφθαζε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο,
ελψ θηλείηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-183. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο εθδφζεσο
απνθάζεσο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ εθπφλεζε ν αλάδνρνο. Αλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γίλεη
ηειηθά απνδεθηή κεηά ηελ πάξνδν ησλ δχν (2) κελψλ, δηθαηνχηαη παξάηαζε κε αλαζεψξεζε,
ηζφρξνλε κε ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο, ελψ ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο δελ απνηειεί
ιφγν γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. Οπδεκία εξγαζία εθηεινχκελε κεηά ηελ εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ
ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο ζεηηθήο γηα ηνλ αλάδνρν απνθάζεσο
πηζηνπνηείηαη γηα πιεξσκή. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ γηα ηελ νξηζηηθνπνηεζείζα έθπησζε.
7. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν θαη κέρξη λα θαζνξηζζεί ν ηξφπνο
εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπνλνχκελνπ ζηαδίνπ ηεο
ζχκβαζεο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επεκβαίλεη πξνο απνηξνπή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ
εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ.
8. Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο έθπησζεο, ν αλάδνρνο δηαθφπηεη θάζε
εξγαζία θαη δελ δηθαηνχηαη ακνηβή γηα ην εθπνλνχκελν ζηάδην. Καη` εμαίξεζε κπνξεί ν εξγνδφηεο,
αλ θξίλεη φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ ηνπ ππφ εθπφλεζε ζηαδίνπ είλαη ρξήζηκα, λα
δεηήζεη λα παξαδνζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία,
ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ
εκηηεινχο ζηαδίνπ θαλνλίδεηαη κε Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ.
9. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
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εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα. Αλ επηβιήζεθαλ πνηληθέο ξήηξεο γηα
ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο νη ξήηξεο απηέο
νθείινληαη απφ ηνλ αλάδνρν αζξνηζηηθά, ελψ επηβάιιεηαη θαη ε πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ππέξβαζε
ηεο
ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο,
εθφζνλ
πθίζηαηαη
αληίζηνηρε
πεξίπησζε.
10. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθπησζε θνηλνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ
ηελ εμέδσζε ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ ή Δηαηξεηψλ Μειεηψλ, γηα ηελ
επηβνιή ησλ παξεπφκελσλ θπξψζεσλ, καδί κε ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη κλεία ησλ ιφγσλ πνπ
νδήγεζαλ ζηελ έθπησζε. Αλ ν έθπησηνο αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ ή
εηαηξεηψλ κειεηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνζδηνξίδεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ έθπησζε
κειεηεηέο ή εηαηξείεο ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-192: Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο
1. Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε κηαο ζχκβαζεο παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 338 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε
πξντζηακέλε αξρή δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ.
2. Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο
ηεο ζχκβαζεο θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ κε βάζε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 12 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.
3. Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Αλ ππάξμεη ππέξβαζε ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ.
β) Αλ αλαζηείιεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο.
γ) Αλ εμαηηίαο γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ ππεξεκεξία ηνπ εξγνδφηε αλαγθαζηεί είηε λα κελ αξρίζεη
ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ, θαηά ηνλ νξηζκέλν ζηε ζχκβαζε ρξφλν είηε λα δηαθφςεη ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κεηά ηελ έλαξμή ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3)
κελψλ. Γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, Δηδηθή
Γήισζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.
δ) Αλ παξέιζεη ρξφλνο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή Δηδηθήο Γήισζεο εθ κέξνπο
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηνλ εξγνδφηε, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πιεξσκή
πηζηνπνίεζεο.
4. Ζ Δηδηθή Γήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο πεξίπησζε, γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξηιακβάλεη:
α) κλεία ησλ ιφγσλ ηεο δηάιπζεο, β) ζηνηρεία γηα ηηο πεξαησκέλεο εξγαζίεο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, γ) πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
ππνιείπνληαη, δ) αίηεζε πεξί θαηαβνιήο ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο ζπγθεθξηκέλνπ, θαηά ην
δπλαηφλ, χςνπο θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο θαη ε) δήισζε πεξί ηεο πξφζεζήο ηνπ λα
απνδερζεί ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαηφπηλ απνδεκίσζεο. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθδίδεη
απφθαζε κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πεξί απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο Δηδηθήο Γήισζεο. Αλ
δερζεί ηε δήισζε ή παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
επίδνζή ηεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε ιχζεο ηεο
ζχκβαζεο. Δπί ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
ελφο κελφο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία θαηαρσξείηαη θαη ε
γλψκε ηνπ επηβιέπνληα. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν
ηεο πξνζεζκίαο. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί εκπξφζεζκα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπλέρηζε
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ άζθεζε ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ε
Πξντζηακέλε Αξρή εγθξίλεη, κε ηελ ίδηα απφθαζε, ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο πξνζεζκίεο ηεο
ζχκβαζεο.
5. Γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, ν αλάδνρνο
ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο
Γήισζεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη επηπιένλ αίηεκα γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Σα ηξία ηειεπηαία
εδάθηα ηεο παξαθξάθνπ 4 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηήλ.
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6. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο ε νθεηιφκελε απνδεκίσζε θαλνλίδεηαη κε πξσηφθνιιν
θαλνληζκνχ ηηκήο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ.
7. Οη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ιχνληαη απηνδηθαίσο αλ παξέιζεη ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη
νη παξαηάζεηο ηεο, εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζεο ηεο
ζχκβαζεο είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ αλαδφρνπ.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ 06-193: Μαηαίσζε ηεο Γηάιπζεο
1. Αλ ν αλάδνρνο άζθεζε κελ ην δηθαίσκα δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά ζπλαηλεί ζηε καηαίσζε
ηεο δηάιπζεο, ε ζχκβαζε λνκίκσο ζπλερίδεηαη, αλεμαξηήησο ησλ αμηψζεψλ ηνπ πξνο
απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ ηνπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε κε ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζήο ηνπ, επί ηεο νπνίαο
απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ
εμαθξίβσζε ησλ δεκηψλ ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο εηζήγεζεο, επηηξνπή πνπ εξεπλά ηε βαζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη
εθηηκά ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ ηνπ, δπλάκελε λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν πξφζζεηα ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο.
2. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή, κε απφθαζή ηεο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγθξίλεη ηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ
αλαδφρνπ, επηθέξνληαο ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν
αλάδνρνο δελ ζπκθσλεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο, κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο.

Αξζξν ΠΣΛΔΤ 06-195: Τπνθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ
1. Ζ ππνθαηάζηαζε / αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ζχκβαζεο ηεο
ππεξεζίαο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε ή πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν. 4412/2016.
2. α) Αλ ν αλάδνρνο θπζηθφ πξφζσπν ή ν κνλαδηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ, εηαηξείαο παξφρσλ
ππεξεζηψλ, απνβηψζεη ή δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα ή θαηαζηεί αλίθαλνο ιφγσ αζζέλεηαο ή άιιεο
αληηθεηκεληθήο αηηίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνρήο ηνπ, κπνξεί κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, λα εγθξηζεί ε
ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν ζχκβνπιν ή εηαηξεία ζπκβνχισλ, πνπ δηαζέηεη ηα λφκηκα πξνζφληα
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αιιηψο ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα. Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ
αξρηθνχ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Γηα
ηελ ππνθαηάζηαζε ππνβάιιεηαη αίηεζε ησλ θιεξνλφκσλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζπκβνχινπ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο πνπ
απνηειεί ηελ αηηία ηεο ππνθαηάζηαζεο. Ο αξρηθφο αλάδνρνο ή νη θιεξνλφκνη ηνπ ζε πεξίπησζε
ζαλάηνπ ηνπ επζχλνληαη εηο νιφθιεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο εθ ηεο ζπκβάζεσο κε ηνλ
ππνθαηάζηαην.
β) Αλ πησρεχζεη ή δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ ή απνβηψζεη ή θαηαζηεί θαη` άιιν ηξφπν
αλίθαλνο γηα ηελ εθηέιεζε έλαο εθ ησλ κειεηεηψλ αλαδφρνπ εηαηξείαο, ε εθπφλεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο
-ζχκβαζεο, πνπ άξρηζε λα εθπνλείηαη, ζπλερίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία, αθφκα θαη αλ απφ ην
θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεηαη ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζπλερίδεη λα
έρεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε χκβαζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο πηπρίσλ. Αλ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηηο
απαηηνχκελεο θαηά ηε ζχκβαζε θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο πηπρίσλ ππνρξενχηαη, ζε δηάζηεκα δχν (2)
κελψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ επήιζε ε αιιαγή ζην πηπρίν, λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εηαίξν κειεηεηή ή
λα δεηήζεη ππνθαηάζηαζε ή ζχκπξαμε κε κειεηεηή πνπ δηαζέηεη ηα ηππηθά πξνζφληα, ζχκθσλα κε
ηελ πξνθήξπμε. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ,
λα απνθαζίζεη ηελ εθπφλεζε θαη ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο αλαηεζείζαο ΠΣΛΔΤ απφ ηελ
εηαηξεία, αλ θξίλεη φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Αλ ε εηαηξεία είλαη
κέινο αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα.
γ) Αλ πησρεχζεη ή δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν εηαηξεία κέινο αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο
ή αλ πησρεχζεη, δηαγξαθεί, απνβηψζεη ή θαηαζηεί αλίθαλνο γηα εθπφλεζε ηεο ΠΣΛΔΤ ιφγσ
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ζνβαξήο αζζέλεηαο ή άιιεο αληηθεηκεληθήο αηηίαο κειεηεηήο θπζηθφ πξφζσπν, κέινο αλαδφρνπ
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζπλερίδνπλ ηελ εθπφλεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο
ΠΣΛΔΤ πνπ ήδε άξρηζε λα εθπνλείηαη. Δθφζνλ ν ελ ιφγσ κειεηεηήο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα
ηελ πεξάησζε ηνπ ππφ εθπφλεζε ζηαδίνπ ηεο ΠΣΛΔΤ αληηθαζίζηαηαη κε άιιν, αληίζηνηρσλ
πξνζφλησλ. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, εγθξίλεη ηελ εθπφλεζε ηνπ ππφςε ζηαδίνπ θαη ησλ
επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο αλαηεζείζαο ΠΣΛΔΤ απφ ηνλ αλάδνρν, αλ θξίλεη φηη δηαζέηεη ηα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα
3. Ζ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζίαο δηαιχεηαη απηνδηθαίσο αλ πησρεχζεη ν αλάδνρνο.

Άξζξν ΠΤΛΔΤ 06-302: Δγγπήζεηο
1. Οη αλαζέηνληεο θνξείο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηα
αθφινπζα είδε εγγπήζεσλ:
α) «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε Δπξψ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην δπν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ.,.. ηελ πεξίπησζε έλσζεο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ο αλαζέησλ θνξέαο
κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη πξηλ ηε ιήμε
ηνπο ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο
πξνζθνξάο, ν αλαζέησλ θνξέαο δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή αλ παξέρεη ςεπδή
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ Ν. 4412/2016 ή ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 306 ηνπ Ν.
4412/2016.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο:
αα) κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε
απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη
ββ) κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη
γγ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α΄ 52), εθφζνλ απαηηείηαη.
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
α) ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη κε αλαλέσζεο απηήο θαη
β) απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν
βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ
απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.
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β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ έσο πέληε ηνηο εθαηφ
(5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξνλ
ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο
5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
2. Ζ εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
δηθαηνχρν.
3. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηνλ αλαζέηνληα θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη (ή ηνλ
θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ
θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: (i) ε
εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη (ii) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο/πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ
αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) (κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο)
ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
4. Ο αλαζέησλ θνξέαο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί ε πιαζηφηεηα
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεηαη
κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-315 Δηδηθνί θαλόλεο δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο
Ζ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαδηθαζία ππνβνιήο, απνζθξάγηζεο,
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, επηινγήο ζπκκεηερφλησλ, ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ζχκβαζεο, θαζνξηζκνχ πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ηνπ
ζπλφινπ ή ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ) πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηα Σεχρε ηνπ
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παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηα άξζξα ΠΣΛΔΤ-06-95, ΠΣΛΔΤ-06-97, ΠΣΛΔΤ-06-103 θαη
ΠΣΛΔΤ-06-104 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.

Άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-316 Καηαθύξσζε – ύλαςε ζύκβαζεο
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 360 ηνπ Ν. 4412/2016 επφκελα.
2. Ο αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα
πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν,
φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν αλαζέησλ
θνξέαο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα
έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α)
αα) ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, παξέιζεη άπξαθηε
ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο,
κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ββ) ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 333Α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζε πεξίπησζε
άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016,
β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη,
γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν
79Α ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ
νςηγελείο
κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-104 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη κφλν ζηελ
πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην
νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.
4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν αλαζέησλ
θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζέηνληάο ηνπ
πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-103 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε
ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε
ηηκή ή ηελ επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. (β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-317 ηνπ παξφληνο
ηεχρνπο.
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ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΚΠΥΣ)

Άξζξν ΠΣΛΔΤ-06-317 Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
1. Ο αλαζέησλ θνξέαο κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο
φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ ΠΣΛΔΤ-06-316 ηνπ παξφληνο
ηεχρνπο.
2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ
νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή ην θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) γηα ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο πνπ είλαη αλαζέηνπζεο αξρέο, γηα άιινπο ιφγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ν
αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθά ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο
απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
1 θαη 2, ν αλαζέησλ θνξέαο αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ
ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
5. Ο αλαζέησλ θνξέαο δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα
απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ αθχξσζε ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαη ηελ
επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή
λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 266 θαη 269 ηνπ Ν. 4412/2016.
6. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ηε καηαίσζε απαηηείηαη εηδηθή αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
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