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1 2 (παρ. 2)

Ορισμοί-Τροποποίηση των 

παρ.1 και 3 του άρθρου 2 

του ν.4412/2016 

Στην Παρ 1.υποπαρ. 6/α, στο Παραρτημα Ι και ΙΙ να προστεθεί η 

κατηγορια «Οποιαδήποτε παρεμβαση-εργασία σε ρέμμα»

Στην παρ 1, υποπαραγραφο 7, στον ορισμο «εργου», να 

επικαιροποιηθει η εννοια του εργου (ως «έργο» νοείται το 

αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 

πολιτικού μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση 

οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας,) Προσθετοντας: και 

οποιαδηποτε εργασια έπεμβαινει στο τοπιο,  στο περιβαλλον και 

στη φυση και απαιτουνται γνωσεις μηχανικου αντιστοιχης 

ειδικοτητας.

Στην παραγραφο 1, υποπαρ 8 και στην στην υποπαραγραφο 9, θα 

πρεπει να προστεθει μια δικλειδα ασφαλειας εναντια στην 

καταστρατηγηση της εννοιας του εργου, βαζοντας επιπλεον ορο, 

«με την αντιστοιχη αναλυτική αιτιολόγιση»

Παραγραφος1, υποπ 31, (κατόπιν έρευνας αγοράς και 

διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς) Να 

είναι υποχρεωτικη η ερευνα αγορας σε τουλαχιστον 3 οικονομικους 

φορεις.

Παραγραφος 2, στους ορισμους 4α να διαγραφει το κομματι «ή 

πιστοποιημένος ιδιωτικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωση προσώπων),»

και 4β αν δεν μπορει να σημειωθει ότι η επιβλεψη δημοσιων εργων 

πρεπει να γινεται από το ιδιο το δημοσιο, να σημειωθει 

τουλαχιστον ότι τα εργα που σχετιζονατι με την ασφαλεια και 

δημοσια υγεια, πρεπει να επιβλεπονται από το Δημοσιο. 

Στους ορισμους, να προστεθει και ο ορισμος του «επειγοντος 

χαρακτηρα» και του «κατεππειγοντος χαρακτηρα» εντασοντας σε 

αυτά και χρονικα περιθωρια που θα τα καθοριζουν

4) ως «διευθύνουσα υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που 

είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου, 

Η λέξη “παρακολούθηση ” παραλείπεται πλέον από 

τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας

4α) ως «επιβλέπων» νοείται τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιημένος 

ιδιωτικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να 

διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη 

του έργου,

1) Εισαγωγή ιδιωτικών φορέων στην επίβλεψη 

δημοσίων έργων και μελετών.                                                                                               

2) Θα επιφέρει καίριο πλήγμα στην εργασία των 

μηχανικών των τεχνικών Υπηρεσιών του στενού και 

ευρύτερου δημοσίου τομέα (αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ 

βαθμού).                                                              3) Αλλάζει 

άρδην την έννοια της επίβλεψης.

4β) «επιβλέπων ελεγκτής μηχανικός» ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται ο εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών  Μηχανικών,  στον οποίο δύναται να ανατεθεί ο έλεγχος και η 

επίβλεψη των εκτελούμενων έργων προϋπολογισμού από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, 

Όπως έχει αποδείξει η πείρα πολλών ετών 

απαιτείται διεξοδική διευκρίνιση του τι είναι Έργο, τι 

είναι Προμήθεια, τι είναι Μελέτη, τι είναι Παροχή 

Υπηρεσία για να αποφευχθούν εμπλοκές, 

καθυστερήσεις, εφαρμογή διακριτών διατάξεων ανά 

περίπτωση και κατά την κρίση. Υπάρχει μεγάλη 

σύγχυση και ασάφεια ποιες διαδικασίες αφορούν 

έργα, ποιες προμήθειες, ποιες εργασίες και ποιες 

αφορούν υπηρεσίες μέσα σε κάθε άρθρο του νόμου. 

Στην τροποποίηση του νόμου να διασαφηνίζεται 

σαφώς στην αρχή κάθε σχετικού άρθρου, ποιες από 

τις παραπάνω τέσσερεις κατηγορίες αφορούν. Όσον 

αφορά τους κωδικούς CPV προτείνεται να γίνει 

καλύτερη ομαδοποίηση τους και κατά το δυνατόν 

ελαχιστοποίηση των κωδικών , και επίσης να γίνει 

ένας επιπλέον διαχωρισμός και διάκριση αν 

αναφέρονται σε έργα , σε προμήθειες , σε εργασίες ή 

σε υπηρεσίες και ποιοι κωδικοί αναφέρονται 

συγχρόνως σε δύο ή περισσότερες από τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες

Αλλαζει η παραγραφος 30. 30) ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία 

ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός  φορέας μπορεί να υποβάλει 

προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327,  και γινεται 30) Ως «δημόσιες 

συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες. συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι 

ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Προστιθενται οι 

υποπαραγραφοι 45,46,47,48 σχετικα με ορισμους προσφορων σε δημοπρασιες
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4γ) «ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης» είναι το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Γενική Γραμματεία 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές 

εταιρείες που εκτελούν δημόσια έργα,

παρ.2, εδ.4

Σημαντική η πρόβλεψη του Ενιαίου Συστήματος 

Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων Τεχνικών 

Έργων και Μελετών

12

Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ 

φορέων του δημοσίου 

τομέα 

Στο συγκεκριμένο άρθρο η παρ. 6 δεν υπαρχει στην κοινοτικη

οδηγια και φορα νομους πριν την οδηγια. Βασει αυτης εξαιρούνται

οι Δήμοι από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική

οδηγία. Αυτο ειναι εναντια στο γραμμα και το πνευμα της

κοινοτικης οδηγιας. Η ανάθεση συμβάσεων από μια δημόσια

υπηρεσία σε μια άλλη αποκλείει τη συμμετοχή των οικονομικών

φορέων (εργοληπτών, μελετητών κ.α.) μειώνοντας τον

ανταγωνισμό και δυναται να αποτελεσει εστια ημετερισμού,

ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων εις βάρος του δημοσίου

συμφέροντος.

18

Αρχές εφαρμοζόμενες στις 

διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων

Στην παρ.3, οπου «οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται

κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κι ελέγχων ...»,

πρεπει να διαγραφεί η φραση “κατά προτεραιότητα” διότι εισάγει

διακρίσεις, καταργεί την αρχή της ισονομίας και καταστρατηγεί

βασικούς κανόνες του δικαίου κατά παράβαση και της οδηγίας.

Στον έλεγχο πρεπει να υπόκεινται όλοι ανεξαιρέτως,

περιλαμβανομένων και των Αναθετουσών Αρχών, της ΕΕΑΔΗΣΥ κλπ

19

Οικονομικοί φορείς

Στην παρ.3 κατά παράβαση της κοινοτικής οδηγίας απαιτείται από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων στις συμβάσεις έργων -μελετών η 

δημιουργία ενός ΑΦΜ μέσω της σύστασης με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο κοινοπραξίας. Αυτο συμβαλει στην αναπτυξη τεραστιου 

αριθμου ”εταιρειων” με ελαχιστη δραστηριοτητα, αδρανεια απο το 

περας της κατασκευης ως την παραλαβη, τεραστιο διοικητικο 

κοστος για τα μικρα εργα, η μαθε μια με ετησιο τελος 

επιτηδευματος, δυσβαστακτο για τις μικρες εταιρειες

23

Συγκρούσεις συμφερόντων

Στην παρ.3γ να μεωθει η εκταση του "εκ πλαγίου δε ως τετάρτου

βαθμού", καθοσον εισαγει υπερβολικους αποκλεισμους, ειδικα για

μικρους δημους, αραιοκατοικημενες περιοχες, νησια.

2 32Α

Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση

ΣΤΟΝ 4412 ΗΤΑΝ: Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 

72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι 

ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ «β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης» 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ
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Η παρ.2α δίνει τη δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία

όταν δεν υπάρχουν προσφορές από τους οικονομικούς φορείς ή

έχουν ακυρωθεί όλες. Θα πρέπει να καταργηθεί σε συμβάσεις κάτω 

του οριου της Οδηγιας. Σε διαγωνισμούς ανω του οριου, θα πρέπει

να επανεξετάζεται η διακήρυξη. Μόνο λόγοι ανωτέρας βίας να

δικαιολογούνται.

4 ΝΕΟ 35Α
Σύστημα ηλεκτρονικών 

καταλόγων (e-marketplace)

Έχει εφαρμογή στα έργα και στις μελέτες ή αφορά 

μόνο προμήθειες?

10 44

Τεχνική επάρκεια 

αναθετουσών αρχών στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων 

και μελετών– Τροποποίηση 

του  άρθρου 44 του 

ν.4412/2016

ΑΛΛΑΖΕΙ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΠΑΡ 8,9

Η τεχνική επάρκεια πρέπει να καθορίζεται από τον ελάχιστο αριθμό 

υπαλλήλων που έχει το οργανόγραμμα της αναθέτουσας αρχής. Οι 

αναθέτουσες αρχές που διαθέτουν επάρκεια να συνάπτουν 

συμβάσεις κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης.(π.χ. Οικονομική 

επιτροπή ή Περιφερειακό Συμβούλιο  ή ...)

Είναι πολύ ρευστή η έννοια της ανεπάρκειας κατά 

την κρίση (ποιανού). Αλλιώς κάθε πρόθυμος 

προϊστάμενος θα θεωρεί ανεπάρκεια Καταργήθηκε η 

παρ.1.                                                                            

Αντίστοιχα καταργείται και η υποχρέωση έκδοσης 

ΚΥΑ που ορίζει την ελάχιστη τεχνική επάρκεια της 

υπηρεσίας?

Αφαιρειται εξ ολοκληρου η παραγραφος 2 οπου δινονταν κατευθυνσεις στελεχωσης μιας τεχνικης 

υπηρεσιας περοκειμενου να θεωρειται ότι εχει προδιαγραφες τεχνικης επαρκειας για να συναψει 

συμβασεις κλπ. 

Να μην αφαιρεθει καθολου, η παραγραφος 2 αλλα παραμεινει ως 

εχει το αρθρο και να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 44 του 

Ν.4412/16 για έκδοση της ΚΥΑ στην οποία να καθορίζονται οι 

προδιαγραφές για την Τεχνική Επάρκεια των αναθετουσών αρχών. 

Αλλιως οι τεχνικες υπηρεσιες θα αντικατασταθουν από ιδιωτικες 

εταιριες κρατωντας όμως ολες τις ευθυνες. 

Ουσιαστική αδρανοποίηση των αναθετουσών αρχών

13

Κανόνες για τη διενέργεια 

προκαταρκτικών 

διαβουλεύσεων της 

αγοράς– Τροποποίηση του  

άρθρου 47 του ν.4412/2016

θα πρέπει να αναφέρει και τον ανώτερο χρόνο όπως το παλιό 

άρθρο (60 ή 45) ημέρες

15

Επάρκεια προϋπολογισμού, 

ωριμότητα, 

μελέτες–Τροποποίηση του  

άρθρου 49 του ν.4412/2016

Για τα έργα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΦΕΚΑ’ 17), 

προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου αποτελεί η 

κήρυξη των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚΑ’ 17) καθώς και η ύπαρξη Έκθεσης 

έκθεσης Εκτίμησης εκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ιδίου νόμου.

Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), όπως 

ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περίπτωση γ΄` της παραγράφου 

παρ. 3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν 

εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να 

υπερβεί τους έξι (6) μήνες.

Να οριστεί ότι ως επαρκές μέτωπο θεωρούνται εργασίες έως 25% 

του προϋπολογισμού του έργου ή το 30% του διαθέσιμου 

συνεχόμενο μετώπου εργασιών. 

Αποτελεί έναν εύσχημο τρόπο αλλοίωσης των 

διαγωνισμών καθυστερώντας τη απόδοση μετώπου 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης από 

την υποβληθείσα προσφορά με αποτέλεσμα να 

καταλήξει η εργολαβία σε υποψήφιο με μικρότερη 

προσφορά. (έχει γίνει) 
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Σε διαφορετική περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου 

προκαταβάλλει στον κύριο ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου τη δαπάνη εκτελέσεως των 

εργασιών, η οποία επίσης βαρύνει τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου, βάσει του 

προϋπολογισμού που συντάσσεται από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον κύριο του δικτύου, ο 

οποίος εν συνεχεία εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο 

του έργου. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο τελευταίος δεν συντάσσει προϋπολογισμό, η αναθέτουσα 

αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου δύναται να συντάξει προϋπολογισμό και να 

προκαταβάλλει το ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται αμελλητί να 

προβεί στην εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές οριστικό δικαιολογητικό της δαπάνης 

αποτελεί για μεν την προκαταβολή ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και για δε την τελική 

εξόφληση ο συντασσόμενος απολογισμός που συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα 

οποία κατ` ελάχιστον περιλαμβάνουν τις συναφθείσες συμβάσεις, τα τιμολόγια των αναδοχών, 

των υπεργολάβων, των προμηθευτών και τις επιμετρήσεις, οπότε και τυχόν επιστρέφεται ή 

αποδίδεται ανάλογα η διαφορά που τυχόν προκύπτει.

Ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο κύριος του δικτύου υποχρεούται να 

υποβάλει χρονοδιάγραμμα προμήθειας των απαιτούμενων υλικών 

και εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται για τη μετατόπιση 

του δικτύου που να συμβαδίζει με τα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

των εργασιών του έργου, ώστε να μην προκαλούνται 

καθυστερήσεις. Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του φορέα 

εκμετάλλευσης ή του κυρίου του δικτύου προκαλούνται αξιώσεις 

αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεων του αναδόχου το εν λόγω 

κόστος μετακυλύεται στον κύριο του δικτύου και αποδίδεται στον 

κύριο του έργου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καθυστερεί πάνω από χρόνο στην 

προμήθεια των στύλων ενώ έχει προπληρωθεί και 

προκαλεί καθυστερήσεις και αξιώσεις θετικών 

ζημίων και σταλιών από τον ανάδοχο.

Δεν αλλαζει κατι ιδιαιτερα αλλα πρεπει να αλλαξει η παραγραφος 3

Κατάργηση παρ. 3 για την εκτέλεση δημόσιων έργων (ή την 

εκπόνηση μελετών δημόσιων έργων) από ιδιώτες. Έχει εξάλλου ήδη 

καταργηθεί από παλια, το άρθρο 180 παρ. 6 με το ίδιο θέμα (για 

την εκτέλεση δημόσιων έργων).

17

Περιεχόμενο εγγράφων της 

σύμβασης– Τροποποίηση 

του  άρθρου 53 του 

ν.4412/2016

7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων 

της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης, το υπάρχον στην εγκεκριμένη μελέτη σχέδιο διακήρυξης 

προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης, εφόσον αυτό απαιτείται. 

Επίσης, γίνεται και αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η 

αλλαγή της διακήρυξης.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μετά από αίτημα της 

αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων 

Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, 

που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την 

πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.

Η πολυπλοκότητα και το είδος του έργου πρέπει να αιτιολογείται 

ώστε να απαιτούνται συγκεκριμένοι οι επιπλέον όροι

Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται κατά κόρον με 

αποτέλεσμα αντί μα αυξάνεται ο ανταγωνισμός να 

μειώνεται με αυτούς τούς φωτογραφικούς όρους.

Δεν εχει αλλαγες ουσιας αλλα λογω παραλειψης του 4412 πρεπει να προστεθει μια κατηγορια, 

στην παραγραφο 7θ

Στην παραγραφο 7θ Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 

συμπερίληψης του πόρου και στα έργα του Βιβλίου ΙΙ του 

Ν.4412/16 με συμπερίληψη του στο αντίστοιχο άρθρο.

1.Στις παρ. ζ και η γίνεται αναφορά ότι « με απόφαση του

Υπουργού Υποδομών ….ισχύουν υποχρεωτικά τα Αναλυτικά και

Περιγραφικά Τιμολόγια …» Μήπως ήρθε η ώρα για την επαναφορά-

δημιουργία των Αναλυτικών Τιμολογίων που έχουν καταργηθεί

διότι δε νοείται αναβάθμιση των δημοσίων συμβάσεων χωρίς τα

Αναλυτικά τιμολόγια και τεχνικές προδιαγραφές? 2. Σχετικά με την

παρ,7.θ. σε ένα νόμο που προασπίζει το δημόσιο συμφέρον γιατί

θα πρέπει να περιέχονται προβλέψεις για θέματα που απορρέουν

από ιδιωτικά συμφωνητικά, πως η συμφωνία μεταξύ Π.Ο.

ΕΜΔΥΔΑΣ και εργοληπτικών οργανώσεων.
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Η προσθηκη όρων ασχετων με την ικανοτητα υλοποιησης της

συμβασης αναιρει την εννοια “συμφερότερη από οικονομική

άποψη βάση τιμής προσφορά” και την οδηγει σε “με βαση

αξιολογηση”. Ετσι κρινεται οτι δεν πρέπει να καταργηθεί η

τελευταία παράγραφος. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό ισχύουν

όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 52 για τα Τ.Σ. και στην παρ.6

54

Στην παρ.8 αναφέρεται ότι για τα έργα με απόφαση του Υπουργού

Υποδομών….μπορούν να εγκρίνονται κανονισμοί και

προδιαγραφές… Συγκεκριμένα υπάρχει μια ολόκληρη σειρά

νομοθετημάτων, οδηγιών της ΕΕ για τεχνικές προδιαγραφές,

μεθοδολογίες κατασκευής, υλικά κλπ, των οποίων είναι

υποχρεωτική η εφαρμογή και όχι υπό την αίρεση υπουργικής

απόφασης, όπως τώρα αναφέρεται στο νόμο.

παρ 7.ι
Δυσχερείς οι προμετρήσεις. Προτείνεται να ανέβει ο

προϋπολογισμός στις 200.000€

19 58 Υπεργολαβία

Προστίθεται: "Η ανάθεση τμήματος σύμβασης σε υπεργολάβο, ελέγχεται από την αναθέτουσα 

αρχή ως προς την τεχνική ικανότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα 

άλλως η προσφορά  καθίσταται απαράδεκτη."

Δεν έχει νόημα ο έλεγχος κάθε υπεργολάβου, αλλά μόνο αυτών 

που εκτελούν σημαντικό ύψος εργασιών, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 131 του ν. 4412/2016

Είναι λάθος ο έλεγχος όλων των υπεργολάβων καθώς αφενός η 

ποιότητα και η καταλληλότητα εγγυάται από τη συμμόρφοση του 

αναδόχου με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και αφετέρου μειώνει 

τη δυνατότητα συμμετοχής (αλλά και μετέπειτα εξέλιξης και 

αυτονομης πορείας) στα έργα ως υπεργολάβων οικονομικών 

φορέων που το επιθυμούν. Συνακόλουθα μειώνεται αναιτιολόγητα 

η οικονομική ελευθερία των επιχειρήσεων που θέλουν να 

δραστηριοποιούνται ως υπεργολάβοι. Επιπλέον υπάρχει 

ερωτηματικό σχετικά με τη συμμόρφωση της διάταξης αυτής με τη 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αντιθέτως των παραπάνω, πρέπει να 

δηλώνονται όλοι οι υπεργολάβοι προκειμένου να είναι πιο 

κατοχυρωμένοι όλοι οι συμμετέχοντες στην παραγωγή δημοσίων 

έργων

22 72
Εγγυήσεις

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι 

πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν από την ορισθείσα, στα 

έγγραφα της σύμβασης, ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζεται με ευθύνη του οικονομικού φορέα εντός του χρονικού διαστήματος του 

προηγούμενου εδαφίου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι το σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς του.

η Υ/Δ για τις ηλεκτρονικές δεν έχει νόημα να απαιτείται, εάν δεν 

δεν έχει ο ανέβει στο σύστημα ακυρώνεται ο υποψήφιος μετά την 

αποσφράγιση του διαγωνισμού.

Ο πίνακας συμμετεχόντων θα πρέπει να 

ανακοινώνεται πριν την αποσφράγιση και όχι 

νωρίτερα αλλιώς πάλι θα έχουμε στησίματα 

διαγωνισμών.

4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής 

εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

το ποστοστό να είναι επί της αξίας της σύμβασης και όχι της 

προεκτιμώμενης. Θίγει τους συνεπείς και αυξάνει τους κινδύνους 

για το ΤΜΕΔΕ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ο 

προϋπολογισμός?
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να προβλεφθεί ότι για να γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στα χέρια της τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές έτσι ώστε αν κάποιος 

ηθελημένα θέλει να αποχωρήσει από το διαγωνισμό να υποστεί 

τις συνέπειες που είναι η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής συμμετοχής 

στ)  υπέβαλε προσφορά που κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ως ασυνήθιστα χαμηλή με τη 

διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 88

Η κατάπτωση της Ε.Ε. συμμετοχής σε περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς ως ιδιαίτερα χαμηλής δεν είναι λογική, καθώς η 

προσφορά απορρίπτεται από την ίδια την υπηρεσία. Επιπλέον, 

επαναλαμβάνονται πράγματα που ορίζονται σε άλλα άρθα

Πρόταση για τροποποίηση της επιστροφής των εγγυήσεων με την 

προσωρινή παραλαβή στο 50% ή 70%. Δυνατότητα σταδιακής 

επιστροφής Ε.Ε. με τμηματικές οριστικές παραλαβές (αν είναι 

συμβατό με τη φύση του έργου)

Η κατάπτωση της Ε.Ε. συμμετοχής δεν θα πρέπει να γίνεται στην 

περίπτωση απόρριψης προσφοράς λόγω διαφορετικής ερμηνείας 

των στοιχείων που έχουν προσκομισθεί στην υπηρεσία (πχ ύψος 

εμπειρίας)

Να διερευνηθεί το ύψος της Ε.Ε. καλής εκτέλεσης ανάλογα με το 

ύψος του προϋπολογισμού

23 73 Λόγοι αποκλεισμού παρ. 8
η επιτροπή αποφασίζει εντός 30 ημερών, μετά την παρέλευση των 

οποίων τεκμαίρεται η έγκριση

9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

συγκροτείται επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από:

Δεν προβλέπονται εκπρόσωποι των επαγγελματικών ενώσεων, ΤΕΕ 

κλπ

25 76

Κριτήρια επιλογής σε 

διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης έργου– 

Τροποποίηση του  άρθρου 

76 του ν.4412/2016

Έχει αποσυρθεί η διάταξη για τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων που βοηθούσε κυρίως 

μικρότερους εργολάβους (παρ. 3 β)

Ο ορισμός βάσει των κριτιρίων που 

περιλαμβάνονται στο ΜΕΕΠ είναι προβληματικός, 

τόσο από πλευράς φιλισοφίας ευρωπαϊκού δικαίου, 

όσο και από πλευράς πραγματικής κατάστασης των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Όπου στα κριτήρεια ζητούνται εμπειρίες, κυκλοι 

εργασιών κλπ, αυτοί θα πρέπει να ανάγονται 

χρονικά στη διάρκεια της σύμβασης και σε 

εκτιμώμενη αξία σύμβασης (προϋπολογισμός) και 

όχι αξία σύμβασης (μετά την έκπτωση). Επιπλέον, 

για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων επιβάλλεται τα αντίστοιχα μεγέθη να 

μην είναι ανώτερα του 50% των αντιστοίχων 

μεγεθών του δημοπρατούμενου έργου
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Να μην υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις. Η απαίτηση για 

διπλάσιο ετήσιο κύκλο εργασιών της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης είναι υπερβολική. Δεν γίνεται κατανοητό γιατί να 

απαιτείται ελάχιστος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 

της Σύμβασης. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Να 

προβλεφθεί μια διαδικασία προέγκρισης των ειδικών 

απαιτήσεων από το Τεχνικό Συμβούλιο ώστε να αποφεύγονται οι 

φωτογραφικές διατάξεις

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ορίζεται στο 50% του 

πηλίκου της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δια των ετών της 

διάρκειάς της. 

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους 

οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο 

εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 

συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη δεκαετία

Θα πρέπει να εξεταστεί η προσμέτρηση της εμπειρίας των 

στελεχών της επειχείρησης, είτε αυτά ανήκουν στη στελέχωσή της, 

είτε είναι μισθωτοί σε αυτήν.

Στην παρ.76.1.γ αναφέρεται ότι κατηγορία με λιγότερο από 10%

δεν λαμβάνεται υπ' όψη, μπορούν όμως τα έγγραφα της σύμβασης

να ορίσουν διαφορετικά". Ποιο είναι το νόημα της πρότασης αφού

όλα επιτρέπονται; Στην παρ.76.3 να εξαιρεθούν τα απρόβλεπτα

από τον καθορισμό της καλούμενης τάξης. Πως είναι δυνατό

αντικείμενο που δεν προβλέπεται να εκτελεστεί τουλάχιστον κατά

το πρώτο διάστημα της σύμβασης ,και μπορεί να μην εκτελεστεί

καθόλου , να δημιουργεί πραγματικές υποχρεώσεις; Στην παρ.

76.3.β θα πρέπει να υπάρξει επαναπροσδιορισμός των ποσοστών

των κοινοπραξιών – ενώσεων οικονομικών φορέων και των

δυνατοτήτων αναβάθμισής τους. Γιατί να αναβαθμίζονται 2 φορείς

και όχι 3,4 ,κλπ. της ίδιας δυναμικότητας? Η συγκεκριμένη

παράγραφος είναι αντίθετη με το γράμμα της οδηγίας "να έχουν

σχέση με την ικανότητα εκτέλεσης".

Συμμετοχής: Αναδοχος δεν υφισταται πριν την συμβαση, συνεπως

δεν μπορει να αναφερεται και “Ο ανάδοχος...κηρύσσεται

έκπτωτος” και να εφαρμοζονται οι συνεπειες της εκπτωσης

αναδοχου (αρθρο 160), ενω, ακομα και στο νομο, αυτο αναφερεται

στο “ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ”. Μόνο η κατάπτωση των

εγγυησεων μπορει να υφισταται.
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Καλής εκτέλεσης: Οι εγγυητικές που εκδίδονται ηλεκτρονικά,

πρεπει να μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά 2-3 ημέρες

πριν την υπογραφή της σύμβασης ώστε να διενεργείται και ο

απαραίτητος έλεγχος και να μην απαιτείται υποβολή μη

ηλεκτρονική. Γενικά στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που

παρέχει .Για παράδειγμα από την στιγμή που υπάρχει ψηφιακή

υπογραφή και όλες οι συμβάσεις αναρτώνται δεν θα επρεπε να

απαιτείται η φυσική παρουσία.

Προκαταβολής: Κακώς καταργείται αυτή η παράγραφος. Να

ισχύσει ως έχει Από τη στιγμή που εκδίδεται καλής εκτέλεσης και

στον βαθμο που καλυπτεται το υψος της απο αυτην είναι

πλεονασμός και η εγγυητική προκαταβολής 

75 Κριτήρια επιλογής

Σχετικά με την παρ. 1 τα κριτήρια καθορίζονται με βάση την οδηγία

. Σχετικά με την παρ.6. Οπωσδήποτε πρέπει να εκδοθεί

διευκρινιστική εγκύκλιος ειδικά για την τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια στα πρότυπα διασφάλισης

ποιότητας τα οποία υπάρχουν στην κοινοτική οδηγία. Στις μικρες

εταιρειες πρεπει να ειναι πολυ χαλαρωτερες οι απαιτησεις σε

πολυεξοδες πιστοποιησεις τους κατα τα διαφορα προτυπα, τα

οποια συν τω χρονω αυξανονται, ενας ακομα παραγοντας

συμπιεσης των μικρων. Ακομα, Πρεπει να μην υπαρχουν κριτηρια

για υλικά εργων, που ουτως ή αλλως ειναι σχεδον παντα

προμηεθυομενο και οχι παραγομενο ειδος χαρακτηριστικο του

προσφεροντα. Η υπαρξη τους αλλαζει εμμεσα τον χαρακτηρα του

διαγωνισμου απο “πιο οικονομικη προσφορα” σε “με αξιολογηση

προσφορων”. Πρεπει να μην ζητούνται σε άσχετα ως προς το

αντικείμενο των δημοπρατουμενων αντικείμενα ,για παράδειγμα

εταιρικής ευθύνης, κλπ συνηθως συμβαλουν μονο στον περιορισμο

του ανταγωνισμου υπερ μεγαλων φορεων. Ακομα, υπάρχει μια

ολόκληρη σειρά νομοθετημάτων, οδηγιών της ΕΕ για

προδιαγραφές, τρόπους κατασκευής, υλικών κλπ (π.χ. EPD, HPD)

και αυτά δεν πρέπει να τελούν υπό την αίρεση του εκάστοτε

Υπουργού.

25 75 Κριτήρια επιλογής
Καταργείται η πρόβλεψη για αύξηση της δυνατότητας συμμετοχής 

των κοινοπραξιών. Άγνωστο το τι εννοείται για τα μητρώα

30 Βαθμολογίες Στις μελέτες μπορεί να γίνει 50-50

Για τη βαθμολογία στα έργα είναι λανθασμένη η έκδοση Υ.Α

Παρ 2. Και σε αυτή την παράγραφο διαφαίνονται οι αδυναμίες για την εφαρμογή αυτού του  κριτηρίου ανάθεσης με την 

Παρ.15 Οι υπουργικές αποφάσεις δεν μπορεί  να είναι υπεράνω των σχετικών προβλέψεων Νόμων και της εφαρμογής 
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31

86

Κριτήρια ανάθεσης των 

συμβάσεων

Νέο:Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) και τα 

λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδομήντα τοις εκατό (70 %).  13. Στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε 

εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι 

προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε» ως εξής:

	

ΒΟΠι=(120*ε) / (20+ε). Καταργούμενη βαθμολογία Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η 

βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης ως εξής:

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ),

όπου ΠΑ: είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

Με τη νέα βαθμολογία μειώνεται η βαθμολογία της έκπωσης μετά 

το 60%

Καταργούνται δύο περιπτώσεις. Δεν είναι κατανοητό γιατί γίνεται 

αυτό. Προτείνεται να παραμείνουν, εκτός αν υπάρξει κατάλληλη 

αιτιολόγηση

33

Ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές– Τροποποίηση 

του  άρθρου 88 του 

ν.4412/2016

6. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, 

τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη 

του δέκα τοις εκατό (10%) από τον  μέσο όρο του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν. Η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται και 

προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 

μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές 

συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

(Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι ως ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται και προσφορές με μικρότερη ή 

καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.) Να καταργηθεί

Ο ουσιαστικός περιορισμός του φαινομένου των ανεξέλεγκτων 

εκπτώσεων που τελικά αποβαίνουν σε βάρος του ίδιου του έργου 

και των Υπηρεσιών που το εκτελούν, πρέπει οπωσδήποτε να 

συμπεριλάβει και ένα αξιόπιστο και μόνιμο σύστημα 

συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των Τιμολογίων Υλικών και 

Εργασιών που να ανταποκρίνεται στη συγκυρία, στα σύγχρονα 

μέσα και Τεχνικές. Θα πρέπει δημιουργηθούν και να 

συμπληρωθούν τιμολόγια για όλα τα έργα και ειδικά όπου σήμερα 

δεν υπάρχουν. Επίσης τιμολόγια για Ειδικά έργα, όπως μετά από 

σεισμούς επισκευές (να εμπλουτιστούν τα ήδη υπάρχοντα της ΥΑΣ 

κλπ). Γενικότερα τα τιμολόγια των έργων (πάσης φύσης) 

χρειάζονται αναβάθμιση και εμπλουτισμό (σε επίπεδο περιγραφής, 

υλικών, εργασιών, αλλά και σε επίπεδο τιμών).

Να εξεταστεί η περίπτωση λίγων προσφορών και η περίπτωση 

εφαρμογής διάμεσου. Η αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

πρέπει να εκδικάζεται από άλλο όργανο ώστε να έχουμε 

αποκλεισμούς αναιτιολόγητους
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Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές…. και εμφανίζουν απόκλιση 

μεγαλύτερη του τριάντα  τοις εκατό (30%)

Αν υπάρξει αυτή η πρόβλεψη, πρέπει να εισαχθεί επακριβώς ο 

τύπος. Επιπλέον πρέπει να υπολογίζεται επί των εγκύρων

40

Χρόνος ισχύος 

προσφορών– Τροποποίηση 

του  άρθρου 97 του 

ν.4412/2016

3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και 

ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έξι (6) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν 

στον διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

ανέρχεται κατ` ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται 

στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των 

προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των 

συμβάσεων του άρθρου 50, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 

παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον 

η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

να προστεθεί: Οι οικονομικοί φορείς των οποίων οι προσφορές 

δεν παρατάθηκαν, δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο ως 

υπεργολάβοι.

98,99 Αποσφραγιση προσφορων Δεν υπαρχει καμια αλλαγη, δεν υπαρχει στο Ν/Σ αλλα πρεπει να αποσαφηνιστουν καποια θεματα

Στο Άρθρο 99 δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία δηλαδη, αν για 

λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί 

καμία προσφορά. Όπως για παράδειγμα τυχόν μετάθεση της 

αποσφράγισης και της καταληκτικής ημερομηνίας αντίστοιχα σε 

οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

κατά αντιστοιχία με το άρθρο 98.

99

Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών 

και αιτήσεων συμμετοχής 

στις δημόσιες συμβάσεις, 

μελετών, τεχνικών και 

λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών

Περιορισμός των περιπτώσεων αποκλεισμού διαγωνιζομένων για 

τυπικούς λόγους

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ανάθεσης των 

δημοσίων συμβάσεων, προτείνεται η διεύρυνση των περιπτώσεων 

που θεραπεύονται

κατ’ εφαρμογή των άρθρων 102 και 310 του ν. 4412/2016, με 

σκοπό την αποφυγή απόρριψης των υποψηφίων για καθαρά 

τυπικά σφάλματα.

41 100
Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών

Μάλλον λάθος σκεπτικό η γνώση των άλλων προσφορών πριν την 

απόφαση της ΑΕΠΠ
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43 102

Συμπλήρωση - 

αποσαφήνιση 

πληροφοριών και 

δικαιολογητικών

Αφαιρει ολη την αναλυση και θα γινουν παρεξηγησεις λογω διαφορετικων ερμηνιων από φορεα 

σε φορεα.

με την παρούσα διατύπωση του αφήνει τεράστια περιθώρια για 

διαφωνίες. Πρέπει να διορθωθεί

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες 

αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους 

προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 

πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας 

όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών  από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.» οκ

Άρθρο  45

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής –Οψιγενείς μεταβολές– Τροποποίηση του  άρθρου 104 του 

ν. 4412/2016

Το άρθρο 104 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 104

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής –Μεταγενέστερες μεταβολές

1.Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 

έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται:

α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, με την υποβολή 

του ΕΕΕΣ,

β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και

γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 3 

του άρθρου 105.

2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 

δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι 

προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά.

3.  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την παρ. 2 

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των 

παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 72.»

Η απαίτηση για απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων επιλογής 

και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές (συμμετοχή στη διαδικασία 

ανάθεσης, κατακύρωση, σύναψη της σύμβασης) που μπορεί να 

απέχουν πολύ μεταξύ τους δυσχεραίνει τη σχετική απόδειξη και 

προσθέτει γραφειοκρατία στη διαδικασία. Θα μπορούσε να 

επιλεγεί η λύση της απαίτησης για απόδειξη μόνο στο στάδιο της 

κατακύρωσης της σύμβασης.) Κρίνεται αυστηρή η κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε περίπτωση μη ουσιωδών 

παραλείψεων στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (βλ. άρθρα 103 

παρ.3 και 104 παρ.3 του ν. 4412/2016).

103

49 117 Συνοπτικός διαγωνισμός Κατάργηση συνοπτικού διαγωνισμού

50 118 Απευθειας αναθεση Στην πρωτη παραγραφο. Αυξανει το οριο απευθειας αναθεσης εργου από 20.000 σε 30.000. 
Δηλαδη ο ανταγωνισμος μειωνεται, μεταξυ των μικρων εργολαβων. 

Να μην αλλαξει το οριο ή να μπουν επιπροσθετοι οροι

 Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο 

από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει 

σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ούτε να συνάψει   παρόμοιες 

συμβάσεις με περισσότερες  από δύο αναθέτουσες αρχές  ετησίως.

Παρ. 2 Αυτό είναι εφικτό όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη βάση τιμής προσφορά 
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Πρεπει να προβλεπεται ανωτατο ποσοστο απ ευθειας αναθεσεων

σε σχεση με τα συνολικα δημοπρατουμενα απο μια υπηρεσια,

καθοσον εχουν παρατηρηθει μεγαλες υπερβολες σε καποιες.

52 119
Συμβάσεις ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας

Ευελιξία για Τεχνική Βοήθεια. Έως 60.000 σε 3. Από 60-100.000 με

πρόσκληση σε όλο τον κατάλογο

53 120
Έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης

Υπάρχει αντίφαση όσον αφορά τα έργα προϋπολογισμού άνω των

30.000€

121, 361

Προθεσμίες διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των 

ορίων

Στο Άρθρο 121 σε συνδυασμό με το Άρθρο 361 προκύπτει ότι στην 

ανοικτή διαδικασία σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά 

προκήρυξης ταυτίζεται η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της 

προκήρυξης κάτω των ορίων με την προθεσμία παραλαβής 

προσφορών. Εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει οι δύο παραπάνω χρόνοι 

να ταυτίζονται κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 

παρ.1.

55

127

Έννομη προστασία

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της 

αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το δύο  τοις εκατό (2%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Ένσταση κατά διαδικασίας απευθεάις ανάθεσης στο εφετείο. 

Εσφαλμένη διαδικασία

128
Ανάθεση εξειδικευμένων 

υπηρεσιών

Να καταργηθεί η πρόβλεψη περί προσφυγής στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 128 του 4412 γιατί 

υπονομεύει τον «ελεύθερο ανταγωνισμό», το δημόσιο συμφέρον, 

τα δημόσια οικονομικά και δημιουργεί συνθήκες επανεμφάνισης 

της διαφθοράς

57 136

Διοίκηση του έργου – 

Παρακολούθηση & 

Επίβλεψη

με τους αναπληρωτές τους.

1) Πρέπει να προστεθεί όρος, ώστε οι Υπηρεσίες που έχουν την 

απαιτούμενη τεχνική επάρκεια να μην έχουν τη δυνατότητα 

εκχώρησης της επίβλεψης σε ιδιωτικούς φορείς.                             2) 

Πρέπει να προστεθούν όροι που να αποκλείουν την ύπαρξη σχέσης 

μεταξύ του αναδόχου και της επίβλεψης, προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου.  

Είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν, καθώς ο ιδιωτικός 

φορέας επίβλεψης θα υπογράφει σύμβαση με τον 

ανάδοχο.   Δεν καθορίζεται ακριβώς ο ρόλος του 

φορέα επίβλεψης. Θα λειτουργεί αυτόνομα, 

δίνοντας εντολές που μόνον ο προϊστάμενος μπορεί 

να δώσει καθώς μετέπειτα αυτό το αφαιρεί από τις 

αρμοδιότητες του επιβλέποντα. Λειτουργεί σαν 

Υπηρεσία ή ως όργανο της ΔΥ. Η ποινική ευθύνη του 

δημοσίου υπαλλήλου δεν ορίζει τίποτα επί της 

ουσίας αφού θα πρέπει να έχει ποινικές ρήτρες και η 

σύμβασή του για την ορθή εκτέλεση της επίβλεψης. 

Επομένως θα μπορούσε να υπογράφει και τους 

λογαριασμούς και όλα τα έργα να γίνονται υπό τη 

μορφή ΣΔΙΤ. Αντ' αυτού δημιουργείται αυτό το 

σύστημα που δεν ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες και 

επιφορτίζει μόνον τον προϊστάμενο με διαδικασίες 

που ίσως δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
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4. Στην περίπτωση της παρ. 3 η διευθύνουσα υπηρεσία δεν προβαίνει στον ορισμό επιβλεπόντων 

κατά τους ορισμούς της παρ. 2. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώματα που 

αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από 

υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο φορέας επίβλεψης προφανώς εκτός από τα 

δικαιώματα θα επιφορτιστεί και με τις υποχρεώσεις 

της επίβλεψης.                     Θα έχει την υποχρέωση 

της υπογραφής όλων των συμβατικών εγγράφων, 

όπως επιμετρήσεων, λογαριασμών, σύνταξη Α.Π.Ε..  

Θα υπόκεινται σε έλεγχο από τεχνικούς υπαλλήλους 

της Υπηρεσίας και πότε πριν ή αφού εγκριθούν?

5.α. Η διευθύνουσα υπηρεσία σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σε ιδιωτικό φορέα 

δικαιούται, να πραγματοποιεί, κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε 

προηγούμενη γνωστοποίηση, επιτόπιους ελέγχους του έργου με σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξη 

αυτού, τη νόμιμη άσκηση της επίβλεψης και τη συμμόρφωση του αναδόχου με την σύμβαση 

εκτέλεσης του έργου.

Για να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι για τη 

συμμόρφωση ή μη του αναδόχου από την Υπηρεσία, 

πρέπει τεχνικός υπάλληλος/οι της Υπηρεσίας να 

επιφορτίζονται με εργασία ελέγχου και 

παρακολούθησης του έργου της Επίβλεψης.  

5.β. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται στα πορίσματα και έγγραφα του 

ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, με αιτιολογημένη εισήγησή της που υποβάλλεται στην προϊσταμένη 

αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών

Τα έγγραφα της σύμβασης θα πρέπει να κοινοποιούνται όλα στη 

Διευθύνουσα Υπηρ.

Αν η Υπηρεσία διαθέτει τεχνικούς υπαλλήλους για 

να ασκούν τους περιγραφόμενους ελέγχους και 

εναντιώσεις στα πορίσματα του φορέα επίβλεψης, 

γιατί να μην κάνουν οι ίδιοι την επίβλεψη? Διότι η 

Υπηρεσία για να κάνει επιτόπιους ελέγχους ώστε να 

διαπιστώνει την πρόοδο, την ορθή εφαρμογή των 

μελετών και προδιαγραφών και να συλλέξει τα 

στοιχεία ώστε να μπορεί να εναντιώνεται στα 

πορίσματα του φορέα επίβλεψης, θα πρέπει να 

διαθέσει τεχνικούς υπαλλήλους και χρόνο εργασίας 

(πολλές ανθρωποώρες).

γ. Τα πορίσματα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης καθώς και 

τα έγγραφα ή τα στοιχεία που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν διαφορές μεταξύ του 

επιβλέποντος και του αναδόχου.  Εάν ο ανάδοχος αμφισβητεί ενέργειες της επίβλεψης υποβάλλει 

αναφορά προς την διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία μπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις του 

αναδόχου, να εναντιωθεί κατά την διαδικασία της περ. Β’.

Ουσιαστικά η ΔΥ κάνει διαιτησία.

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 3. Η επίβλεψη δύναται να ασκηθεί, εφ’ όσον προβλέπεται 

στην διακήρυξη,  από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων), 4. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από 

τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από υπαλλήλους της 

διευθύνουσας υπηρεσίας 5. β’. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται  στα 

πορίσματα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, με αιτιολογημένη εισήγησή της που 

υποβάλλεται στην προϊσταμένη αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση τους σε 

αυτήν,

Να μεινουμε στην σημασια του δημοσιου χαρακτηρα της 

επιβλεψης δημοσιων εργων. ΟΛΑ όσα προστιθενται βασικα 

αλλαζουν ολη την φιλοσοφια του 4412 ως προς την επιβλεψη 

εργου. Θα ξεκινησει μια συνεχομενη διαμχη και δικηγορικες 

αναφορες μεταξυ των 2 ταχυτητων επιβλεποντων καθως την 

ευθυνη για όλα θα την εχει ο μηχανικος του δημοσιου. (ΝΕΟ 

ΑΡΘΡΟ 60 πειθαρχικες ποινες – παλιο αρθρο 141- οπου δεν 

αναφαιρει ευθυνες ιδιωτων επιβλεποντων). Δεν θα τελειωνει ποτε 

ένα μεγαλο εργο, στην ωρα του λογω αναφορων κλπ. ΝΑ μην 

αλλαξει το αρθρο.
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Προστίθενται νέοι παράγραφοι σύμφωνα με τις οποίες η επίβλεψη μπορεί να ανατεθεί σε 

πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα( φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες 

εξειδικευμένες γνώσεις. Ο φορέας και οι υπάλληλοι του υπέχουν θέση δημοσίου υπαλλήλου και 

ως εκ τούτου έχουν όλες τις ποινικές ευθύνες.Η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων αυτών θα 

ορισθεί με Π.Δ. Αν και  υπεισέρχεται στην διαδικασία εκτέλεσης του έργου ακόμη ένας φορέας, ο 

νόμος θεωρεί ότι ο ιδιωτικός φορέας δεν έχει σχέση με τον ανάδοχο, αλλά μόνο με την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προισταμένη Αρχή. Σε περίπτωση διαφωνίας του φορέα με την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, αυτή απευθύνεται στην Προισταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει. Η 

απόφαση της Προισταμένης Αρχής δεσμεύει τον φορέα, την Δ.Υ και τον Ανάδοχο.

Σε κάθε  έργο εμπλέκονται ουσιαστικά τρία μέρη, ο Κύριος του 

έργου , ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του έργου. Στα δημόσια έργα 

της Ελλάδας, επειδή Κύριος του έργου είναι βασικά το Δημόσιο και 

τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  και  ο Επιβλέπων 

το έργο είναι βασικά οι διάφορες τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου 

ή των διαφόρων νομικών του προσώπων, έχουμε το φαινόμενο  τα 

δύο μέρη που εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου να έχουν 

σχέση αλληλεξάρτησης, η οποία σαφώς επηρεάζει την εκτέλεση 

του έργου. Αρα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε την εμπλοκή 

των ιδιωτών στην επίβλεψη, ως τρίτο μέρος. Η διεθνής εμπειρία 

λέει ότι αυτό είναι κανόνας.

58 136Α
Μητρώο επιβλεπόντων 

ελεγκτών  μηχανικών

Προστίθεται νέο άρθρο  που στην ουσία είναι αντιγραφή των παραγράφων που έχουν προστεθεί 

στο προηγούμενο άρθρο 136 και επαναλαμβάνει τα ίδια

Η πρόταση εμπλοκής των ιδιωτών, έτσι όπως  διατυπώνεται 

εμφανίζει προβλήματα νομικού χαρακτήρα.

Να καταργηθεί.

Ανάλογα με τον προϋπολογισμό μελέτης θα πρέπει να υπάρχει

διαβάθμιση του αριθμού και των προσόντων που απαιτούνται για

την επίβλεψη των έργων. Συγκεκριμένα για έργα μέχρι 60.000 να

αρκεί ο επιβλέπων και ο βοηθός. Ο επιβλέπων πρεπει να αρκεί να

έχει εμπειρία μέχρι 6 έτη και για τον βοηθό να μην απαιτείται.

Αναλογικά με όσα ισχύουν στη στελέχωση των οικονομικών

φορέων πρέπει να είναι και τα προσόντα των επιβλεπόντων. Για

την παραλαβή των αφανών εργασιών αρκεί η τριμελής επιτροπή

αναλόγων προσόντων.

Αλληλοεπικάλυψη με το άρθρο 136 παρ. 3,4

59 138
Γενικές υποχρεώσεις του 

αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις 

έγγραφες εντολές των αρμόδιων κατά περίπτωση οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου, 

εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας, 

ευθυνόμενος έναντι του κυρίου του έργου για την επιμέλεια που επιδεικνύει και στις δικές του 

υποθέσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων 

τμημάτων του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, 

τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του 

παρόντος. 

εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα εξωτερικά 

στοιχεία νομιμότητας ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ

τι θα πει εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας, εσωτερικά 

τι θα έχει?????
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2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη εκτέλεσης του έργου πριν την 

εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η 

διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως,εντός προθεσμίας που 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλει εγγράφως αν έχει παρατηρήσεις ως προς την 

εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο ανάδοχος δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί 

πρόσθετη παράταση προθεσμία κατ’ ανώτατο σαράντα πέντε (45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή 

παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο 

ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η προϊσταμένη αρχή εξετάζει την 

πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου ή, σε 

περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου στην αναθέτουσα αρχή, του τεχνικού 

συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Εφόσον κριθεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 155, 

δεν μεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού 

ανταλλάγματος εγκρίνεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση 

διαλύεται και ο ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις αποδεδειγμένες δαπάνες στις οποίες 

υποβλήθηκε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής 

κατόπιν γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίουκρίνεται το εύλογο της δαπάνης για την 

αποζημίωση, ύστερα από εισήγηση της αναθέτουσας αρχής.  Κατά το χρονικό διάστημα απότην 

πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην 

παρούσα διαδικασίας αναστέλλεταιη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. 

Ουσιαστικά κατά την προσφορά του αναδόχου 

θεωρεί ότι αυτός ΔΕΝ έχει μελετήσει τα στοιχεία της 

και ΔΕΝ δεσμεύεται από αυτά με αποτέλεσμα να 

δημιουργεί και πρόβλημα με τη σειρά ισχύς των 

τευχών της σύμβασης. ΔΕΝ θα υπάρχει ανάδοχος 

που δεν θα θέλει το επιπλέον 15% των ΣΣ  (άρθρο 

155) που θα εγκρίνονται εύκολα. Θα δημιουργεί 

στρέβλωση και για τις προσφορές των άλλων αφού 

όλοι θα θέλουν να αναλάβουν το έργο και μετά να 

προσθέσουν άλλο 15% ΣΣ τουλάχιστον.

3. Αν, μετά τη διάλυση της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την εκτέλεση του έργου 

σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του 

διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο ανάδοχος της παρ. 2 και του προτείνει να αναλάβει 

αυτός το έργο της ολοκλήρωσης της διαλυθείσης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης 

συνάπτεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων ως προς την 

αποδοχή της μελέτης του έργου.

Προκαλεί στρέβλωση γιατί μπορεί να γίνεται πλέον 

φανερή συνεννόηση ώστε να φτάνει σε μικρότερο 

ποσοστό η έκπτωση προτείνοντας άστοχες και 

απορριπτέες τροποποιήσεις του έργου ώστε να 

διαλύεται η σύμβαση.(μέχρις ότου να καταλήξει σε 

ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης)

Προστίθεται  η παράγραφος 2  η οποία ζητάει από τον ανάδοχο να ελέγξει την μελέτη και να πεί 

αν μπορεί να κατασκευάσει το έργο με την μελέτη αυτή, αλλως κινδινεύει να διαλυθεί η 

σύμβαση.Προστιθενται  επίσης οι  παράγραφοι 5 και 6   με τις οποίες προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πρόσθετων εργασιών( άρθρο 155).

Τα προβλήματα με τις μελέτες είναι γνωστά σε όσους ασχολούνται 

με την κατασκευή των δημ. έργων. Ο 3669/2008 προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να το αντιμετωπίσει με την σύμπραξη των μελετητών( 

άρθρο 45). Η πρόταση που γινεται θα δημιουργήσει περισσότερα 

προβλήματα απο όσα προσπαθεί να λύσει.                                                                               

Το άρθρο 155 δηλ. επείγουσες πρόσθετες εργασίες, γενικά οι 

διάφορες υπηρεσίες αποφεύγουν να το χρησιμοποιήσουν για 

αποφυγή προβλημάτων στο τεχνικό συμβούλιο κλπ. Με τις 

παραγράφους  αυτές γίνεται μια προσπάθεια να το κάνουν πιο 

εύκολο. 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να οφείλει να ελέγξει τα τεύχη, μελέτες 

κλπ ΠΡΙΝ τον διαγωνισμό και όχι μετά. Αν κρίνουμε ότι δεν είναι 

λογικό το χρονικό διάστημα δημοσιότητας του διαγωνισμού να 

αλλάξει αυτό. Με την πρόταση που υπάρχει αναμένεται να 

αυξηθούν τα προβλήματα
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139
Διεύθυνση έργου από την 

πλευρά του αναδόχου.
Ουδεμία αναφορά.

Αναφέρονται  τα προσόντα και η εμπειρία που πρέπει να 

διαθέτουν τα στελέχη  της εργοληπτικής εταιρείας που θα 

επανδρώσουν το εργοτάξιο και θα ασχοληθούν με την κατασκευή 

του έργου.

140
Υποχρεώσεις μελών 

αναδόχου κοινιπραξίας 
Ουδεμία αναφορά.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή κοινοπραξίες 

εταιρειών οι υποχρεώσεις των μελών των, καθορίζονται με το 

άρθρο αυτό. 

60 141
Πειθαρχικές ευθύνες 

διοικητικών οργάνων

β) Για τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης 

της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η 

παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασμών, η εμπρόθεσμη έκδοση βεβαίωσης περάτωσης 

των εργασιών του έργου, η παράλειψη αμελλητί κοινοποίησης του εγκεκριμένου λογαριασμού 

στον ανάδοχο και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από 

την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, ούτε άλλως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή 

τους κατά τις κείμενες διατάξεις, η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος, ως προς την 

εμπρόθεσμη έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα οι εντολές για μη 

εγκεκριμένες υπερσυμβατικές εργασίες αλλά στις 

επιμετρήσεις αναφέρει ότι οι εξωσυμβατικές 

ποσότητες κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας θα 

πρέπει να αποτυπώνονται διακριτά. ???????

Αλλαγές στην διατύπωση του άρθρου,χωρίς να αλλάξει η ουσία του. Προτάσεις επ' αυτού του άρθρου από την ΕΜΔΥΔΑΣ.

61 142
Ψηφιακό αρχείο 

βαθμολόγησης

Καταργείται   η συμβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης έργου και εισάγεται  το  ψηφιακό 

αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο) στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρίες που 

εκτελούν ή αιτούνται την εκτέλεση δημοσίων έργων, το οποίο περιλαμβάνει κριτήρια και βαθμούς 

ανά κριτήριο, το οποίο τηρείται στην Γενική Γραμματεία  Υποδομών του ΥΠΟΜΕ.Ο ΥΠΟΜΕ 

αναθέτει με απόφαση του την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του ψηφιακού 

αρχείου βαθμολόγησης (Βαθμονόμιο) στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή σε άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα, καθορίζοντας σχετικό ανταποδοτικό όφελος. 

Η συμβουλευτική  επιτροπή που αποτελείται  από όργανα της 

υπηρεσίας και εκπροσώπους των ΟΤΑ, ή φορέων που θα είναι 

πιθανοί χρήστες, ή άλλων κοινωνικών φορέων,  γενικά από άτομα 

που μικρή σχέση έχουν με την διαδικασία εκτέλεσης έργων και 

πολλή μικρότερη με συγκεκριμένα έργα, μόνο προβλήματα μπορεί 

να δημιουργήσει, αν και τις περισσότερες φορές δεν συστήνεται 

καθόλου. Αρα η κατάργηση της σαν θετική μπορεί να εκληφθεί. Το 

βαθμονόμιο έρχεται να αντικαταστήσει το Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρούσε η ΓΓΔΕ. Η ανάθεση του σε ιδιωτικό 

φορέα, δείχνει την διάθεση για λιγότερο κράτος. 

6. Η έναρξη λειτουργίας του βαθμονομίου καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού 

Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την έναρξη λειτουργίας 

του βαθμονόμιου η εγγραφή σε αυτό αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο σε συμβάσεις που 

ανατίθενται κατ’ άρθρο 86 παρ. 2 του παρόντος στις περιπτώσεις της πλέον συμφέρουσας 

οικονομικής προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Πιθανά πολύ προβληματικό στην εφαρμογή του, με στοιχεία 

αδιαφάνειας

62 143
Κοινοποίηση στον ανάδοχο 

– εκπροσώπηση

1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται: α) με δικαστικό 

επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου 

του ήβ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοκατά τις κείμενες διατάξεις. Η κοινοποίηση της ειδικής 

πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, της ειδικής διαταγής του άρθρου 159, 

γίνεται αποκλειστικά κατά τις περ. α΄ και β΄.

Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄, συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος 

γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσίατη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους.

2. Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη δΔιευθύνουσα υπηρεσίατα πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.»

Να προστεθεί η παρ. 2 του απαλιού νόμου που αφαιρέθηκε για 

ΑΠΕ κλπ. 
Τον ΑΠΕ ποιος τον υπογράφει?

Από 4 περιπτώσεις κοινοποίησης κρατάει μόνο 2 , με δικαστικό επιμελητή και εμαιλ.
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63 144

Σύμπραξη στην κατασκευή 

του μελετητή - Πρόσθετες 

εγγυήσεις – Ευθύνη

Δεν έχει αλλαγές.

Η προβλεπόμενη διαδικασία δεν βοηθά την γρήγορη αντιμετώπιση 

των εμφανιζομένων προβλημάτων, με αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

64 145
Χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής
Δεν έχει αλλαγές.

Ενώ το χρονοδιάγραμμα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που μπορεί 

από νωρίς να επισημάνει τις τυχόν καθυστερήσεις στην κατασκευή 

του  έργου , ο Νόμος   δεν δίδει  την ευχέρεια στον επιβλέποντα ή 

την Διευθύνουσα Υπηρεσία να παρέμβει κατά την διάρκεια 

κατασκευής , εφόσον το  χρονοδιάγραμμα έχει γίνει ανακόλουθο  

ώστε να ζητηθεί  από τον ανάδοχο συμμόρφωση  με αναθεώρηση 

του χρονοδιαγράμματος και  βάσει επιτάχυνσης  του ρυθμού  

κατασκευής του έργου. Δεν διευκρινίζει ο Νόμος , με ποια 

διαδικασία αυτές οι αναπροσαρμογές θα γίνουν και πως και μέσα 

σε πόσο χρόνο αυτές θα εγκριθούν με αποτέλεσμα στην ουσία να  

μην εξυπηρετείται ο σκοπός στον οποίο απέβλεψε εν προκειμένω ο 

νομοθέτης, ήτοι στην έγκαιρη ολοκλήρωση του  έργου.

65 146 Ημερολόγιο του έργου
Το ημερολόγιο τηρείται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή και καταργεί τα βιβλιοδετημένα αντίτυπα. 

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει

Ο τρόπος που τηρείται το ημερολόγιο του έργου  και τα στοιχεία 

που εγγράφονται σύμφωνα με τον Νόμο, ισοδυναμεί  σήμερα με  

συλλογή  στοιχείων που καμία αξία δεν έχουν. Το ημερολόγιο του 

έργου έχει δυστυχώς σήμερα αποδειχθεί  μια γραφειοκρατική 

διαδικασία  χωρίς αντίκρισμα. Επίσης με δικαστικές αποφάσεις που 

έχουν εκδοθεί, οι εγγραφές του ημερολογίου του έργου δεν έχουν 

υπερέχουσα αποδεικτική δύναμη.Σημαντικό ρόλο όμως 

διαδραματίζει το ημερολόγιο του έργου όσον αφορά στην ανάθεση 

εκτέλεσης νέων εργασιών στον ανάδοχο. 

Είναι υπερβολή η καταχώρηση των αφανών εργασιών σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο,  τη στιγμή που υπάρχει και η σχετική επιτροπή 

παραλαβής αφανών εργασιών. Μόνο για τις νέες εργασίες που δεν 

έχει δοθεί σχετική εντολή αλλά κρίνονται αναγκαίες έχει νόημα η 

ξεχωριστή καταγραφή. Στα πολυ μικρα εργα να υπαρχει 

δυνατοτητα συνοπτικων καταγραφων

66 147 Προθεσμίες

Καταργούνται οι παράγραφοι 5 και 6 με τις οποίες ορίζονταν οι αποκλειστικές και οι ενδεικτικές 

τμηματικές προθεσμίες,αρα τις καταργεί και παραμένουν οι τμηματικές προθεσμίες, η οριακή 

προθεσμία και η συνολική. Αυξάνει επίσης το διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου απο 1/3 σε 1/2. Επίσης προστίθεται 

παράγραφος για αναγνώριση παράτασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.

Οι τμηματικές προθεσμίες  που  τίθενται από τον Κύριο του έργου 

μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό εργαλείο ελέγχου της προόδου 

του έργου και συνεπώς της έγκαιρης ολοκλήρωσής του . Οι  

τμηματικές προθεσμίες είτε σαν αποκλειστικές, για τμήματα του 

έργου σημαντικά,  είτε σαν ενδεικτικές, μπορούν να ελέγχουν την 

εξέλιξη του έργου , να προλαμβάνουν πιθανές καθυστερήσεις της 

συνολικής αποπεράτωσης και να διορθώνουν την παρέκκλιση του 

συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.Αρκεί η διαδικασία των 

να προβλέπεται και να καθορίζεται απο τον Νόμο και όχι να 

καταργούνται.
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67 148

Ποινικές ρήτρες για 

παραβίαση προθεσμιών 

έργου–

Εχει διαγραφεί μια πρόταση η οποία αφορούσε την υποχρεωτική ανάκληση της ποινικής ρήτρας 

για ενδεικτική τμηματική προθεσμία  σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, λόγω κατάργησης 

της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας.

 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση   καταπάτησης 

των τμηματικών προθεσμιών (είτε είναι ανακλητές , είτε 

ανέκκλητες ) και ανέρχονται στο 3% του ποσού της σύμβασης είναι 

ένας  ισχυρός τρόπος ελέγχου της εξέλιξης του έργου από την Δ.Υ.  

Αντίθετα  οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται  για την υπέρβαση 

της συνολικής προθεσμίας  και μπορούν να ανέλθουν στο 6% του 

ποσού της σύμβασης ισοδυναμούν με εισπρακτικού χαρακτήρα 

μέτρα γιατί το έργο έχει ήδη καθυστερήσει. Βασική προυπόθεση 

για να λειτουργήσει είναι η σύνδεση των με την αναθεώρηση του 

χρονοδιαγράμματος. Επίσης θα περίμενε κανείς σε έναν Νόμο που 

αντιμετωπίζει ισότιμα τα συμβαλλόμενα μέρη, να περιλαμβάνει και 

ποινικές ρήτρες για τον Κύριο του έργου και τα όργανα  του σε 

περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο  δεν πληρούν τις υποχρεώσεις 

των. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στον Νόμο, ούτε σαν 

σκέψη. Αντιθέτως μάλιστα, σε περίπτωση παράλειψης, 

υπερημερίας, απρονοησίας ή και ανεπιτηδειότητας του Κυρίου του 

Έργου και των οργάνων αυτού, ο ανάδοχος ορίζεται και πάλι ως το 

πρόσωπο που οφείλει να ενεργήσει, ζητώντας την ακύρωση ή την 

καταβολή αποζημίωσης και μάλιστα εντός ορισμένου χρονικού 

διαστήματος, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμά του.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής ανάκλησης της ποινικής ρήτρας 

στις τμηματικές προθεσμίες στην περίπτωση έγκαιρης 

ολοκλήρωσης του έργου είναι εσφαλμένη. Πρέπει να προστεθούν 

ρήτρες για τις ευθύνες του ΚτΕ

68 149
Ρήτρα πρόσθετης 

καταβολής (πριμ)

Αλλαγή της απαιτούμενης απόφασης  .. «του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού η του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου , μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της 

αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών».

Το κίνητρο της επιτάχυνσης των εργασιών  θα έπρεπε  να υπάρχει 

σε κάθε έργο,   ο Νόμος όμως  προβλέπει την χορήγηση του μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση  ότι  έχει 

προβλεφθεί στην διακήρυξη  δημοπράτησης του έργου.Με 

δικαστική απόφαση  έχει κριθεί  ότι δεν αρκεί η πρόβλεψη  

αντίστοιχου  όρου αποκλειστικά και μόνο στη σύμβαση εκτέλεσης  

του έργου.  Αρα αυτά θα έπρεπε να τα επιλύει ο Νόμος.

69 150 Προκαταβολές

Εχουν προστεθεί δύο παράγραφοι : 1.«Προκαταβολή που κατατέθηκε σε δεσμευμένο τραπεζικό 

λογαριασμό και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον ανάδοχο δεν επιβαρύνεται με τόκους. Το προϊόν 

του τραπεζικού λογαριασμού μαζί με τους τραπεζικούς τόκους περιέρχεται στην αναθέτουσα 

αρχή.»2. Δεν οφείλονται τόκοι επί του αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής κατά το χρονικό 

διάστημα διακοπής των εργασιών είτε με δήλωση του αναδόχου, είτε από υπαιτιότητα του κυρίου 

του έργου. Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.

Προϋπόθεση για την χορήγηση της αποτελεί η  πρόβλεψη αυτής  

στα έγγραφα της σύμβασης, δημιουργώντας έτσι διακρίσεις στα 

διάφορα έργα, την στιγμή που η προκαταβολή βοηθά οικονομικά 

τον ανάδοχο να ξεκινήσει το έργο. Σχετικά με το επιτόκιο η 

προσαύξηση του  κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες πλέον αυτού των 

εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε άλλο παρά 

δίκαιη μπορεί να χαρακτηρισθεί. Επίσης υπάρχει δικαστική 

απόφαση που αναγνωρίζει την χορήγηση προκαταβολής, επειδή 

αναγράφονταν στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ενω άλλη που 

δεν αναγνωρίζει, δείγμα των διάφορων δικαστικών αποφάσεων 

που περιπλέκουν όσα ο Νόμος δεν ξεκαθαρίζει, δηλ. χορήγηση 

προκαταβολής σε όλα τα έργα.
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70 151 Επιμετρήσεις

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, πλην των περιπτώσεων γ, δ και ε 

της παρ. 2 του άρθρου 95. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους 

επιβλέποντες του άρθρου 136, με δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση 

αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που 

εκτέλεσε τυχόν ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας. 

Αλλάζει άρδην την έννοια της επίβλεψης.                                         

1) Καταργείται η διαδικασία της από κοινού 

(αναδόχου και επίβλεψης) λήψης επιμετρητικών 

στοιχείων, με αποτέλεσμα η έννοια της επίβλεψης 

να χάνει τον προληπτικό και συμβουλευτικό 

χαρακτήρα της, ο οποίος αποσκοπούσε στο να 

προλαμβάνονται λάθη στην κατασκευή, τα οποία 

πολλές φορές είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να 

διορθωθούν.  Επιτρέπονται οι εξωσυμβατικές 

εργασίες?????

3. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή 

δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση, οιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε όμως 

περίπτωση, υποχρεούται  να προβεί σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης 

επιμετρήσεως, σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) των επιμετρήσεων 

που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον μιας εξ αυτών αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα 

επιμετρήσεις. 

Η επίβλεψη ενεργεί πλέον μόνο εκ των υστέρων.                                

Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος μόνο του 

10% ή μίας στις δέκα επιμετρήσεις, είναι πάρα πολύ 

μικρός για μια ποιοτική κατασκευή. 

4. Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, καλείται ο 

ανάδοχος με πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την 

πρόσκληση προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη 

των δέκα (10) ημερών, τα πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Κατόπιν 

τούτου εκδίδεται απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά της οποίας, εφόσον διαπιστώθηκε 

η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατ’ άρθρο 174. Ως ανακριβείς 

θεωρούνται οι επιμετρήσεις που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλματα ή παραλείψεις και 

δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρόθεση του αναδόχου να εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Οι ανακριβείς επιμετρήσεις διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του αναδόχου ή με 

πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Το κείμενο αποτελεί έκθεση ιδεών.                                                     

1) Εισάγονται για πρώτη φορά στα χρονικά οι 

έννοιες της ανακριβούς ή της εκ προθέσεως 

αναληθούς επιμέτρησης.          2) Ποιος από την 

επίβλεψη θα αποφασίσει αν πρόκειται για εκ 

προθέσεως ή μη αναληθή επιμέτρηση?                                               

3) Διευκρίνηση ως προς το δικαίωμα ένστασης: Έχει 

δικαίωμα ένστασης αν διαπιστωθεί ανακριβής 

δήλωση ή ανακριβή επιμέτρηση, κατά την έννοια της 

παραγράφου?

5. Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και εφόσον τούτες είχαν 

ως συνέπεια την πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας αρνητικός λογαριασμός για την επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού, προσαυξημένο κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως ειδικής ποινικής 

ρήτρας. Αντίθετα σε περίπτωση παρόδου απράκτου της ταχθείσας προθεσμία της παρ. 4 ή καθ’ 

υποτροπή υποβολής αναληθών επιμετρήσεων, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με 

απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας και 

καταπίπτει σε βάρος του η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Κατά της απόφασης  έκπτωσης χωρεί 

ένσταση κατ’  άρθρο 174 . Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εμποδίζουν την επιβολή και άλλων οι 

οποίες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

1) Καταργείται ο έλεγχος και η έγκριση των 

επιμετρήσεων πριν την πληρωμή του λογαριασμού.                                                               

2) Σε πόσες αναληθείς επιμετρήσεις θα κηρύσσεται 

έκπτωτος ο ανάδοχος?
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6. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 

μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 

εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει 

υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή επιμέτρηση και περιλαμβάνει 

δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε τόσο από τον ανάδοχο όσο και από 

τους τεχνικούς του άρθρου 139. Ο ανάδοχος  πριν την επικάλυψη των εργασιών αυτών 

υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία που δεν 

απέχει περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων 

συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται 

αμελλητί στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα 

από επαρκή, για την τεκμηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών 

φωτογραφιών, τα ανωτέρω δε αρχεία περιλαμβάνονται στο μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι 

υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου των αφανών εργασιών, κατόπιν δε τούτων ο 

ανάδοχος ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η παράλειψη 

ελέγχου των αφανών εργασιών μέσα στην ως άνω προθεσμία συνιστά υπερημερία του κυρίου 

του έργου αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζημία για το λόγο αυτό. Η έκθεση παραλαβής 

αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό 

χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την προσβολή της 

εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

1) Αντικαθίσταται το Π.Π.Α.Ε. με την Δήλωση 

Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών ή οποία βεβαίως 

θα υπογράφεται και από την επίβλεψη.                                                                                                  

2) Εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της Έκθεσης 

του επιβλέποντα στην οποία επιβεβαιώνεται η 

εκτέλεση των αφανών εργασιών, η οποία θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την 

τεκμηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, 

αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών. Δεν υπάρχει καμία 

αναφορά σε ποσοτικό έλεγχο των αφανών εργασιών, 

αρκεί μόνο η επιβεβαίωση της κατασκευής αυτών 

χωρίς ποσοτικό έλεγχο?

1. Το "οπως συντάχθηκε απο τον ανάδοχο" αντικαθίσταται απο δήλωση αληθείας. 

2.Καταργούνται οι χρονικές δεσμεύσεις  υποβολής και έγκρισης των επιμετρήσεων και η 

αυτοδίκαια έγκριση αυτών. 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης διόρθωσης αναληθούς επιμέτρησης 

επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα  και στην περίπτωση  υποτροπής υποβολής αναληθών 

επιμετρήσεων ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης ειδική ποινική ρήτρα επιβαλλεται αν ο 

ανάδοχος δεν υποβάλλει την τελική επιμέτρηση στο διάστημα των 2  μηνών. 4.Καταργούνται οι 

ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων που δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση παραλαβής αφανών 

εργασιών.5. Αλλάζει την διαδικασία παραλαβής αφανών εργασιών, καθιστώντας μάλλον 

δυσχερέστερη.

Η χρονική δέσμευση έγκρισης των επιμετρήσεων θεσπίστηκε με τον 

4412 για να αντιμετωπίσει σωρεία δικαστικών αποφάσεων οι 

οποίες θεωρούσαν ότι μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή 

των επιμετρήσεων και των συνοδευόντων αυτές ΠΠΑΕ χωρίς η 

αρμόδια αρχή να προβεί στην σχετική έγκριση τους, τα στοιχεία 

αυτά θεωρούνταν αυτοδίκαια εγκεκριμμένα. Το πρόβλημα στην 

κατασκευή  έγκειται στην καθυστέρηση των Υπηρεσιών να 

εγκρίνουν επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ κλπ, δεδομένου οτι ο ανάδοχος δεν 

έχει κανένα λόγο να τις καθυστερήσει,πολύ δε περισσότερο όταν 

αυτές συνδέονται με τον λογαριασμό. Η κατάργηση της, θα 

δημιουργήσει πλείστα όσα προβλήματα στην κατασκευή των 

έργων. Επίσης με την απειλή των ποινικών ρητρών δεν εκτελούνται 

έργα.

Παρ. 6 Τo "ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία" πρεπει να διορθωθει

ωστε να αφορα ατομα εγγεγραμμενα στα σχετικα με το εκαστοτε

αντικειμενο Επιμελητήρια της Ελλάδας που έχουν εμπειρία

ανάλογη με τις απαιτήσεις του έργου. Εναλλακτικά μπορούν να

καλέσουν ελεγκτή – επιμετρητή κατά την παράγραφο 10 και

εκπρόσωπο του αναδόχου. Ετσι οπως σημαρα αναφερεται

μπορουν να χρησιμοποιηθει οποιοσδηποτε. Στην περίπτωση που

στο χρόνο εγγύησης προβλέπεται και αποζημίωση για τις εργασίες

συντήρησης πρέπει να είναι διακριτά τα στάδια .Επίσης σε

ορισμένες συμβάσεις λόγω του βιολογικού αντικειμένου των

εργασιών (π.χ. φυτικό υλικό) ο χρόνος εγγύησης προτείνεται να

συντμηθεί στους δύο μήνες.
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Παρ.10 Στο Σώμα επιμετρητών είναι αναγκαίο να προβλεφθει η

παρουσία επιστημόνων κι άλλων ειδικοτήτων που ανήκουν και σε

άλλα επιμελητήρια, στα σχετικα με το εκαστοτε αντικειμενο

Επιμελητήρια της Ελλάδας, διότι όλα τα έργα και οι μελέτες δεν

αφορουν αποκλειστικά μηχανικούς.

Το ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης ενδεχεται να

ειναι μεγαλο. Να ειναι δυνατη η εκπτωση και ο ανταγωνισμος.

Η τυχον ηλεκτρονικη υποβολη των επιμετρησεων δεν προσφερει

επιπλεον χρησιμοτητα απο το πρωτοκολλο καταγραφης

παραδοσης, καθοσον ο ελεγχος τους δεν ειναι πρακτικα δυνατον να

γινει με πληρη απουσια του συντακτη. Πολλω δε μαλλον να γινει

ηλεκτρονικα ο ελεγχος, τουλαχιστον την παρουσα φαση της

τεχνολογιας.

71 152 Λογαριασμοί

Προβλέπεται σύνταξη ξεχωριστού λογαριασμού για συμπληρωματικές και υπερσυμβατικές 

εργασίες. Επίσης πληρωμή ημιτελών εργασιών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Προισταμένου της Δ.Υ. Θέτει χρονικό όριο 10 ημερών για την διακοπή εργασιών στη περίπτωση 

απλήρωτου λογαριασμού.

Η ύπαρξη των χρονικών περιορισμών για την διόρθωση και 

πληρωμή του λογαριασμού έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 

σημαντικά προβλήματα.

Ο προϊστάμενος της ΔΥ εγκρίνει το λογαριασμό και 

εάν έχει ιδιωτικό φορέα επίβλεψης σε έργο που δεν 

γνωρίζει τι γίνεται????????????????

Παρ.3 Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόμενης

παραγράφου κακώς δεν υπολογίζονται στα υλικά, καθοσον μεσω

αυτων καταβαλονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων , τα πάγια έξοδα, η

τήρηρη των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής κλπ 

72 153

Αναθεωρητική περίοδος για 

τις βασικές τιμές 

ημερομισθίων, υλικών, 

μισθωμάτων και 

μηχανημάτων

Δεν έχει αλλαγές.

Εκ  πρώτης όψης, η ύπαρξη του άρθρου της αναθεώρησης των 

τιμών των εργασιών , φαίνεται σωστή και δίκαιη καθόσον 

υπάρχουν αυξήσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στη συμβατική 

τιμή, και τις οποίες ο ανάδοχος δεν γνώριζε κατά την περίοδο 

υποβολής της προσφοράς.  Με μια δεύτερη ματιά και σε 

συνδυασμό με τις παρατάσεις της προθεσμίας περάτωσης του 

έργου, οι οποίες πολλές φορές χορηγούνται με ιδιαίτερη άνεση 

στον ανάδοχο, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα  ότι θα έπρεπε να 

υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα, η οποία δεν θα επέτρεπε την 

εφαρμογή της αναθεώρησης μετά από κάποιο εύλογο χρονικό 

διάστημα

Η αναθεώρηση πρέπει να προβλέπεται όχι για την αυξομείωση των 

τιμών γενικώς, αλλά συγκεκριμένα για την προστασία του 

αναδόχου, και συνεπώς του έργου, από απότομες μεταβολές στις 

τιμές, κυρίως των υλικών. Συνεπώς δεν είναι λογικό να λαμβάνει 

αρνητικές τιμές. Ειδικά για το εργατικό κόστος, όπου η εργασιακή 

σχέση συνάπτεται κατά την έναρξη του έργου και μπορεί να 

τροποποιηθεί μόνο με συνέναιση των δύο πλευρών, δε μπορεί να 

νοείται αρνητική τιμή. Προτείνεται η απάλειφή των λέξεων ή 

μείωση εντός της παρενθέσεως στην παράγραφο 6.
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73 154 Απολογιστικές εργασίες Δεν έχει αλλαγές.

Εφαρμόσθηκε ιδιαίτερα στις περιπτώσεις  κατασκευής έργων στα 

οποία βρέθηκαν αρχαία και έπρεπε να γίνουν εργασίες όπως  

εκσκαφές κ.α. από τις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Υπήρξαν πολλές ενστάσεις καθόσον το κόστος των 

εργασιών  αυτών, το οποίο δυστυχώς ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, 

περιελήφθη στις πιστώσεις του έργου με αποτέλεσμα προβλήματα 

στην χρηματοδότηση του έργου. Θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό 

κονδύλιο στον προυπολογισμό του έργου. Κάποιες Υπηρεσίες το 

εφαρμόζουν, κάποιες πάλι όχι.

74 155

Επείγουσες και 

απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες, οι οποίες 

εκτελούνται πριν από την 

έγκριση του Α.Π.Ε.– 

Προστίθεται πρόταση: Σε περίπτωση που η ενδεικτική τιμή προκύπτει από παρατηρητήριο τιμών, 

υποχρεωτικά ως τιμή τίθεται η μέση τιμή του παρατηρητηρίου τιμών μειωμένη κατά δέκα τοις 

εκατό (10%).»

Αν και το  με  το άρθρο αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί  η  

εκτέλεση  κάποιων επειγουσών εργασιών, και  έτσι να επιταχυνθεί 

η εκτέλεση των έργων, εν τούτοις  η ανυπαρξία χρονικού 

περιθωρίου μέσα στο οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία  αλλά και η 

Προϊσταμένη Αρχή  πρέπει να εγκρίνουν  την εκτέλεση των 

εργασιών, ουσιαστικά  αδρανοποιεί το άρθρο. Στην πράξη δεν 

εφαρμόζεται καθόσον η Υπηρεσία, προσπαθεί να αποφύγει 

προβλήματα με το Τεχνικό Συμβούλιο.

75 156

Ειδικά θέματα 

τροποποιήσεων 

συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους. 

Αυξομειώσεις εργασιών – 

Νέες εργασίες

Καταργούνται οι συμπληρωματικές συμβάσεις και η έννοια των απρόβλεπτων καταστάσεων(έχει 

διαγραφεί από το ν/σ)

76 157
Βλάβες στα έργα – 

Αποζημιώσεις

Ενσωματώνει 2 καινούργιες  παραγράφους στην διαδικασία των βλαβών. Υπάρχουν μικροαλλαγές 

όχι ιδιαίτερης σημασίας.

Σύμφωνα με πολλές δικαστικές αποφάσεις  «ανωτέρα βία 

θεωρείται κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο στη συγκεκριμένη 

κάθε φορά περίπτωση, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να 

προβλεφθεί  έστω και αν είχε καταβληθεί υπερβολική επιμέλεια 

και σύνεση»  Επίσης  ενώ ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων 

πρέπει να  υποβληθεί η σχετική δήλωση  αναγνώρισης 

αποζημίωσης  και η σχετική επιτροπή να συντάξει το πρωτόκολλο , 

η Προϊσταμένη αρχή  δεν δεσμεύεται χρονικά για την απόφαση της, 

με αποτέλεσμα    να υπάρχουν προβλήματα με την αποκατάσταση 

των βλαβών

158

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΡΓΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ).

Ουδεμία αναφορά.
Αν προτίθενται να καταργήσουν το πρόγραμμα ποιότητας έργων, 

αυτό θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό.

77 159

«Άρθρο 159

Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώματα - Παράλειψη 

συντήρησης

1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από ένα (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 

139, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει σχετική δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, με την 

οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της 

σχετικής δήλωσης, συνιστά κώλυμα υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού.

Σύμφωνα με τον Νόμο  οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας 

Νέων Εργασιών(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάσσονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και αφού υπογραφούν από τον Ανάδοχο, 

υποβάλλονται στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία τα εγκρίνει. Στην πράξη βέβαια συντάσσονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος 

εκτελεί και τις εργασίες και ο οποίος αναμένει πότε η Προϊσταμένη αρχή θα εγκρίνει τον Α.Π.Ε. με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφού 

καμία χρονική δέσμευση δεν προκύπτει από τον Νόμο για την Υπηρεσία. Η Νομολογία έχει κρίνει ότι η έγκριση του ΑΠΕ 

και του ΠΚΤΜΝΕ δεν είναι απρόθεσμη και η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να εγκρίνει αυτά εντός ευλόγου χρόνου, ήτοι 
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2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν 

χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από 

τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 

αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον 

ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις 

πιστώσεις του έργου.

3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν 

ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα 

ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη 

προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η 

καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το 

ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την 

ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες 

εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση 

ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.

4. Ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει ένσταση στην περίπτωση της ειδικής διαταγής της παρ. 3, 

εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη 

ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί 

αυτής, εκτός αν οι χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες εργασίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα 

προκειμένου να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την 

άρση του ελαττώματος εκτελούνται άμεσα από τον ανάδοχο.

Να προστεθεί αναφορά για την εκτέλεση των εργασιών άρσης 

επικινδυνότητας όπως στο παλιό άρθρο

5. Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων 

δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται αφού εκδοθεί 

απόφαση επί της ενστάσεως, η οποία δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων 

των εργαστηριακών δοκιμών. 

Να προστεθεί:   Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες 

προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν 

αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται 

στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.

Καταργείται η σύσταση επιτροπών από την Δ.Υ. και την Π.Α. που παρελάμβαναν  και ήλεγχαν την 

ποιότητα τωνυλικών σε μια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας.

Μάλλον θετικό γιατί η σύσταση επιτροπών δεν βοηθά στην 

κατασκευή των έργων
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«Άρθρο 160

Έκπτωση αναδόχου

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις 

παρακάτω περιπτώσεις:

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των 

εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

στη σύμβαση.

β) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη 

σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του και κατ’ επανάληψη, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, τμηματική 

προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων 

προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση 

των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει 

διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση 

παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των 

εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς 

αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 148.

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν 

πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για 

την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί η ασκηθείσα κατ’ άρθρο 

174 ένστασή του.

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση 

των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η 

διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον 

σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι προσκόμισε πλαστά 

δικαιολογητικά του άρθρου 103 κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Να προστεθεί: ζ) Η υποτροπή στην υποβολή αναληθών 

επιμετρήσεων. Για να κηρυχθεί έκπτωτος πρέπει να έχει προηγηθεί 

η κοινοποίηση τουλάχιστον δύο (2) προσκλήσεων για την υποβολή 

πραγματικών επιμετρήσεων.
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1.Καταργειται παραγραφος που προσδιοριζει την διαρκεια των τμηματικων προθεσμιων σε σχεση 

με την προθεσμια του εργου, εφόσον έχει ήδη καταργήσει τις τμηματικές προθεσμίες.2. Επίσης 

καταργειται ενα κομματι της παραγραφου που αναφερεται στην εκδοση αποφασης επι της 

ενστασεως και τις τυχον επιπτωσεις αν παρελθει απρακτο το διμηνο που καθοριζε ο 4412. 3. 

Γίνεται προσπαθεια απλοποιησης της διαδικασιας  χωρις προθεσμια ενος μηνα για την υποβολη 

της τελικης επιμετρησης. Την επιμετρηση συντασσει ο επιβλεπων ( χωρις βοηθεια απο ιδιωτη 

μηχκο που προεβλεπε ο 4412). 

Ο Νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός  όσον αφορά στις συνέπειες της έκπτωσης, διότι εφόσον οριστικοποιηθεί η έκπτωση, 

α) καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, το οποίο με τους νόμιμους τόκους και τις 

ποινικές ρήτρες εισπράττεται  από τον Κύριο του έργου( ΚτΕ) αμέσως με ισόποση κατάπτωση της αντίστοιχης εγγύησης, 

β) καταπίπτει υπέρ του ΚτΕ, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, γ) 

καταπίπτει υπέρ του ΚτΕ το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται τυχόν για την υπέρβαση της συνολικής 

προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου.  δ) αποτελεί η έκπτωση αντικείμενο συνεκτίμησης της φερεγγυότητας και 

ικανότητας του αναδόχου (οικονομικής και τεχνικής) με άμεσο και προδήλως ενδεχόμενο κίνδυνο αποκλεισμού του από 

διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ε) συνιστά η έκπτωση λόγο πειθαρχικής δίωξης του 

αναδόχου με συνέπεια τον  αποκλεισμό του από δημοπρασίες , στ) η επιβολή της έκπτωσης επιφέρει σοβαρότατη 

δυσφήμηση με αναμφισβήτητα αρνητική επιρροή στην χρηματοπιστωτική αξία του αναδόχου, όταν αυτή υφίσταται, 

καθώς και σοβαρή ηθική βλάβη.Επίσης  η Π.Α.  διατηρεί το δικαίωμα να μην αποφασίσει έγκαιρα  για ένα έργο του 

οποίου την εξέλιξη θεωρεί προβληματική και πιθανόν καθυστερημένη, να διακόπτει τις εργασίες για όσο διάστημα 

απαιτείται να αποφασίσει την έκπτωση ή όχι του αναδόχου , αλλά την ίδια στιγμή δεν  δίδει  στον ανάδοχο το δικαίωμα 

της   διάλυσης της σύμβασης,  εάν το χρονικό διάστημα της διαδικασίας δεν  υπερβεί τους τρείς μήνες.  Είναι ολοφάνερο 

ότι όταν η Δ.Υ. του έργου  ξεκινήσει την διαδικασία της έκπτωσης με απώτερο στόχο την διάλυση της σύμβασης, οι 

σχέσεις της Υπηρεσίας με τον ανάδοχο,  έχουν διαταραχθεί σε τέτοιο σημείο, που είναι ανθρωπίνως αδύνατο, να 

συνεργασθούν από κει και πέρα. Θα έπρεπε στη περίπτωση που η Π.Α.  δικαιώσει τον ανάδοχο, να δίδεται η δυνατότητα 

στον  ανάδοχο  να ζητήσει αυτός τη διάλυση της σύμβασης, δημιουργώντας έτσι και  ένα επιπλέον  αντικίνητρο, 

προκειμένου   να  γίνεται προσεκτική χρήση της διαδικασίας της έκπτωσης και να μην γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας,  

από την πλευρά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  του έργου.Βεβαίως  σε περίπτωση οριστικοποίησης  της έκπτωσης από την 

Προϊσταμένη Αρχή και δικαίωση  του αναδόχου είτε κατά το διοικητικό στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, είτε κατά το 

δικαστικό , η εργολαβία  θεωρείται διαλυμένη, λόγω άκυρης έκπτωσης, που εξομοιώνεται  με διαταγή οριστικής  

διακοπής των εργασιών.



Άρθρο 

σ/ν

Άρθρο 

4412
Τίτλος Αλλαγή Πιθανή δική μας πρόταση ΣΧΟΛΙΑ

79 161
Διακοπή εργασιών - 

Διάλυση της σύμβασης

Προστέθηκε στη παράγραφο 2 ".ε) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138 ή 

αν παρέλθουν οι προθεσμίες του άρθρου 148" και στην παράγραφο 4  "σε περίπτωση απράκτου 

παρόδου της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου "

162 Ματαίωση  διάλυσης.  Ουδεμία αναφορά.

Με το άρθρο αυτό  δίδεται η δυνατότητα στον ανάδοχο   να 

παραιτηθεί της αίτησης διάλυσης της σύμβασης , αποζημιωνόμενος 

για τις θετικές του ζημιές που προκλήθηκαν από την διακοπή των 

εργασιών.Η διαδικασία που εφαρμόζεται δεν έχει  δεσμευτικά 

χρονικά περιθώρια  αφενός  και αφετέρου συγκροτεί πάλι 

επιτροπή για την εκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης.Η 

προϊσταμένη  αρχή  συγκροτεί επιτροπή (12η)που ερευνά το 

βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των 

θετικών ζημιών που προκλήθηκαν

163

Αποζημίωση αναδόχου 

λόγω διάλυσης της 

σύμβασης.

Ουδεμία αναφορά.

Ενώ από αυτό το άρθρο προβλέπεται η αποζημίωση που πρέπει να 

εισπράξει  ο ανάδοχος σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης , 

αυτή δεν καθορίζεται μονοσήμαντα με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται αντιδικίες. Επίσης το ύψος της αποζημίωσης 

προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και 

καθορίζεται με απόφαση της Π.Α. κατά την έγκριση του 

πρωτοκόλλου. Χρονικά περιθώρια δεν τίθενται.

80 164 Υποκατάσταση Γίνεται προσπάθεια απλοποιησης της διαδικασιας και αναγνωριση της εταιρικης αναδιαρθρωσης.
Τυπικό άρθρο που καθορίζει την δυνατότητα υποκατάστασης του 

αναδόχου για διάφορους λόγους

Στο άρθρο αυτό ενώ δίδεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης  είτε όταν δεν πληρωθεί 

εντός δύο μηνών , είτε επειδή  δεν μπορεί να εργασθεί πλέον των τριών μηνών, θα πρέπει εν τούτοις πάλι η Δ.Υ. να 

αποφασίσει  μέσα σε δύο μήνες για την διάλυση ή όχι, η οποία τις περισσότερες φορές απαντά αρνητικά ή δεν απαντά 

καθόλου.Επίσης  για να κάνει ο Ανάδοχος αίτηση διάλυση της σύμβασης πρέπει να περάσουν τρείς μήνες  από την 

κοινοποίηση της ειδικής δηλώσεως διακοπής εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση(μη πάροδος τριμήνου μεταξύ της ειδικής 

δηλώσεως διακοπής και της αιτήσεως για διάλυση της εργολαβίας)  δεν υπάρχει  νόμιμη άσκηση του σχετικού 

δικαιώματος του αναδόχου και δεν γεννάται συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, υποχρέωση της Προϊσταμένης Αρχής να 

αποφανθεί επ΄ αυτής( της αιτήσεως για διάλυση της εργολαβίας)Σε περίπτωση που  για οιονδήποτε λόγο η Δ.Υ. δεν 

αποφασίσει εντός διμήνου,  η αίτηση διάλυσης τεκμαίρεται δεκτή, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια σειρά 

διαδικασιών , όπως  εκκαθάριση λογαριασμών, επιστροφή εγγυητικών, διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

για τις οποίες δεν  προβλέπεται τίποτα στον νόμο αλλά και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις δεν  απαντούν στο ερώτημα 

τι γίνεται μετά την αυτοδικαίως γενόμενη αποδεκτή αίτηση διάλυσης. Πρέπει δε εν προκειμένω να επισημανθεί  ότι σε 

αντίθεση με την αίτηση διαλύσεως, σε περίπτωση που η Δ.Υ. δεν απαντήσει στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών 

τεκμαίρεται  η απόρριψη αυτής  και όχι η κατά πλάσμα δικαίου αποδοχή της. 
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«Άρθρο 165

Υπεργολαβία κατά την 

εκτέλεση

1. Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημόσιου έργου και άλλης 

εργοληπτικής επιχείρησης, για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον 

ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις συνέπειες του 

παρόντος, μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι 

εξής 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.

Η προϊσταμένη αρχή μπορεί με απόφασή της, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνει την υπεργολαβία αυτή.

Να προστεθεί : γ) να μην έχει αρνηθεί την παράταση της 

προσφοράς του κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού

1. Καταργηση του ποσοστου του 70% που προεβλεπε ο 4412  οτι πρεπει να διατηρει ο αναδοχος 

2.Ουδεμια αναφορα για εκπτωση του αναδοχου σε περιπτωση μη υπογραφης της υπεργολαβικης 

συμβασης.

Η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας  και η έγκριση της 

από την Π.Α  μετά την  υπογραφή της σύμβασης, ακόμη και με  

συμμετοχή εταιρειών  που έχουν λάβει μέρος  στον διαγωνισμό, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες του Κυρίου του έργου, 

μάλλον επισημοποιούν συμφωνίες των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων για την ανάληψη και κατασκευή των 

έργων.Πιστεύουμε ότι η σύσταση  της όποιας Κοινοπραξίας μεταξύ 

των εργοληπτικών εταιρειών θα πρέπει να γίνεται πριν την 

υποβολή της προσφοράς και μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται αλλαγή του σχήματος που επιλέχθηκε ως 

ανάδοχος, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ο Νόμος προβλέπει

Πρέπει να διαγραφεί η αναφορά σε τάξη πτυχίου και να υπάρχει 

αντίστοιχη αναφορά με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη του 

έργου

Προτείνεται η υποχρεωτική δήλωση όλων των υπεργολάβων, 

ακόμα και των "άτυπων", ειδικά όταν εκτελούν εργασίες πάνω από 

ένα ποσό. Για μεγαλύτερα έργα (πχ άνω των 10.000.000,00) 

έλεγχος εξόφλησής τους ή εξόφληση απευθείας από τον ΚτΕ.

Η αφαίρεση της εμπειρίας από τον ανάδοχο και εν μέρει από τα 

στελέχη του είναι εσφαλμένη καθώς αυτή σχετίζεται στον 

μεγαλύτερο βαθμό με το management των εργασιών, το οποίο σε 

κάθε περίπτωση διατηρείται. Θα πρέπει λοιπόν είτε η εμπειρία να 

προσμετράται και στους δύο (ανάδοχο-υπεργολάβο), είτε ο 

ανάδοχος να λαμβάνει και αυτός κατ' ελάχιστον 50% της εμπειρίας

166
Υπεργολαβία -όροι και 

διαδικασία έγκρισης της.
Ουδεμία αναφορά.

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η έννοια του εγκεκριμένου 

υπεργολάβου  τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος 

στην κατασκευή του έργου, καθώς επίσης και οι όροι και η 

διαδικασία της έγκρισης του

167 Πτώχευση-Θάνατος. Ουδεμία αναφορά.
Τυπικό άρθρο που καθορίζει τι γίνεται στη περίπτωση που ο 

ανάδοχος του  έργου πτωχεύσει ή αποθάνει
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82

Βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών–Τροποποίηση 

του  άρθρου 168 του ν. 

4412/2016

1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το 

εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε 

διάστημα τριάντα  (30) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα 

έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη 

σύμβαση, καθώς επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές 

καταμετρήσεις, αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση 

των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Σε περίπτωση που 

τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτέες  ή 

ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, 

επουσιώδεις δε θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα 

του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου,  

αναφέρει  τα παραπάνω  με έκθεσή του προς τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας 

εντός της άνω προθεσμίας. Αν στην έκθεση περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον ανάδοχο 

ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου, η 

διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει  αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του.

Θεωρεί τις υπερσυμβατικές ποσότητες αποδεκτές. 

Αυτά δεν διαπιστώνονται στο τέλος

168
Βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών

1. Αλλαγή του χρόνου αναφοράς του επιβλέποντα στην Δ.Υ για το πέρας του έργου από 10 ημέρες 

σε 30. 2.Ενσωματώνεται παράγραφος με την οποία η Δ.Υ ενημερώνει την Υπηρεσία που κήρυξε τις 

απαλλοτριώσεις,πόσες από αυτές χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Δίνει στον επιβλέποντα 30 ημέρες για αναφορά στην Δ.Υ και στον  

προιστάμενο της Δ.Υ. 10 ημέρες για να την εγκρίνει. Είναι 

ανακόλουθο.

83 169
Διοικητική παραλαβή για 

χρήση
Καμμία αλλαγή.

Στη περίπτωση που ο χρήστης  είναι άλλη υπηρεσία  από τον φορέα 

κατασκευής  στο  πρωτόκολλο συμπράττει και εκπρόσωπος της 

υπηρεσίας αυτής. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ο 

χρήστης αρνείται να παραλάβει το έργο ή  κάνει παρατηρήσεις 

σχετικά με την ποιότητα των εργασιών  και θέτει όρους για την 

παραλαβή του έργου ή σύνηθες φαινόμενο επίσης να μην υπάρχει 

χρήστης, είτε  διότι δεν έχει συσταθεί, είτε διότι δεν έχει 

προβλεφθεί με αποτέλεσμα τα έργα να  παραμένουν σε αχρηστία 

με δυσεπίλυτα προβλήματα

84 170

Προσωρινή 

Παραλαβή/Ενιαίο Σύστημα 

Τεχνικών Προδιαγραφών 

και Τιμολόγησης Τεχνικών 

Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-

ΤΕΜ)

Καταργείται η Προσωρινή Παραλαβή και η Οριστική Παραλαβή( βλ. άρθρο 86) και προστίθεται 

άρθρο για το ενιαίο σύστημα τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων και 

μελετών.

Συστήνεται ειδικός φορέας με την επωνυμία «Εταιρία 

Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών». Η 

εταιρία  είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη-

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση

Υπάρχει ενδεχόμενη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ της νέας 

εταιρείας και της ΕΔΤΔΕ, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται βάσει 

του άρθρου 72

Είναι λανθασμένη η κατάργηση της προσωρινής παραλαβής. 

Έρχεται επίσης σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του 

ίδιου νόμου.

85 171
Χρόνος υποχρεωτικής 

συντήρησης των έργων

Αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης για τις ειδικές περιπτώσεις από 3 σε 5 χρόνια. Στην 

παράγραφο2 προστίθεται πρόταση για ειδικές συντηρήσεις πχ. Πρασίνου, ανελκυστήρων κλπ.

Η αύξηση του χρόνου συντήρησης από 3 χρόνια σε 5 χρόνια, ακόμη 

και με αντίτιμο, είναι ιδιαίτερα μεγάλη.



Άρθρο 

σ/ν

Άρθρο 

4412
Τίτλος Αλλαγή Πιθανή δική μας πρόταση ΣΧΟΛΙΑ

86 172 Παραλαβή

4. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει , εντός τριών (3) μηνών το 

αργότερο από την ημερομηνία βεβαίωσης της περαίωσης του έργου, επιτροπή 

παραλαβής,ύστερα από την γνωστοποίηση, εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της 

περάτωσης των εργασιών . Η επιτροπή είναι πενταμελής  και σε αυτή συμμετέχουν α) τρεις (3) 

τεχνικοί υπάλληλοι με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον 

φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της προϊσταμένης αρχής, πλην του 

Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή  και β) δύο (2) εκπρόσωποι 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της προϊσταμένης αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών. Όταν ο φορέας που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) 

τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.Οι 

εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής 

ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι αμοιβές 

των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανάσυνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο 

του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής. 

Δηλαδή για 15 μήνες υποχρεωτική συντήρηση η 

επιτροπή θα είναι ενεργή 12 μήνες?

86 172
Οριστική 

Παραλαβή/Παραλαβή.

Ενοποιείται η προσωρινή και η οριστική παραλαβή και γίνονται παραλαβή. 1. Η παραλαβή 

διενεργείται σε 3 μήνες αντί 2 και μετά την παρέλευση του διαστήματος την θεωρεί αυτοδίκαια 

γενόμενη χωρίς όχληση του αναδόχου. Συστήνει αμοιβόμενη πενταμελή  επιτροπή απο 3 

υπαλλήλους και 2 εκπροσώπους του ΤΕΕ.  Δεν υπάρχουν χρονικές προθεσμίες για την σύνταξη του 

πρωτοκόλλου απο την επιτροπή και την έγκριση απο την Π.Α. Ο ανάδοχος καλείται να εκθέσει 

απόψεις!!!! κατά του πρωτοκόλλου ή μπορεί να ασκήσει ένσταση επί της εγκριτικής απόφασης 

της Π.Α. Εκτός του ΦΑΥ και ΣΑΥ ζητείται απο τον ανάδοχο μητρώο του έργου και σχέδια ως 

κατασκευάσθει. Επίσης προστίθεται παράγραφος  με την οποία ζητείται απο τον ανάδοχο 

προεκτίμηση δαπάνης συντήρησης και λειτουργίας του έργου επι ποινή το 50% της εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης.

 Προβλέπεται ότι ακόμη και στην περίπτωση που η οριστική 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια  και διαπιστωθούν εκ των 

υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών ο ανάδοχος 

υποχρεούται να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα για τις 

διαφορές. Δηλαδή   μετά την βεβαιωμένη περάτωση του έργου η 

Υπηρεσία,  η οποία δεν είχε ελέγξει  τις επιμετρήσεις όταν έπρεπε, 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον ανάδοχο να της επιστρέψει 

χρήματα  που εκείνη του έδωσε.Η υποβολή του πρωτοκόλλου  στην 

Προϊσταμένη Αρχή  αλλά και η έγκριση αυτού πρέπει να  ενεργείται 

εντός ευλόγου χρόνου, θεωρουμένου ως τέτοιου του τριμήνου από 

της συντάξεως του οικείου πρωτοκόλλου ή της υποβολής τούτου 

αντιστοίχως στην Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την άπρακτη πάροδο 

των ως άνω προθεσμιών  το συνταχθέν πρωτόκολλο πρέπει να 

θεωρείται αυτοδικαίως εγκριθέν  η δε τυχόν μετά την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας αυτής  γενόμενη έγκριση του 

πρωτοκόλλου είναι τυπική επιβεβαιώνουσα απλώς την γενόμενη 

αυτοδίκαιη έγκριση, οπότε η Π.Α. δεν μπορεί πλέον να το 

τροποποιήσει. ( Διοικ.Εφετ.Αθηνών 475/1992). 

Παρ.3 από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της περιφέρειας που ανήκει

η Αναθέτουσα Αρχή αντιστοίχων προσόντων με τις απαιτήσεις του

έργου ή από δύο μέλη του σώματος ειδικών επιμετρητών-

ελεγκτών. Στην περίπτωση που συμμετείχαν στην επιτροπή ελέγχου

της οριστικής επιμέτρησης να μπορούν να συμμετέχουν και στην

επιτροπή οριστικής παραλαβής.

173
Απόσβεση δικαιωμάτων 

αναδόχου
Ουδεμία αναφορά.
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87 174
Διοικητική επίλυση 

συμβατικών διαφορών

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Δ.Υ ή της Π.Α χωρεί ένσταση που απευθύνεται στον 

Υπουργό ΜΕ. Δηλαδή προτείνει κατάργηση της αίτησης θεραπείας.

Απαιτείται η γνωμάτευση νομικού κατά πόσον στέκει νομικά η 

κατάργηση του ενός βαθμού διοικητικής επίλυσης διαφωνιών.

175
Δικαστική επίλυση 

διαφορών.
Ουδεμία αναφορά.

Προβλέπονται με τον 4412 ο Ανάδοχος  μετά την άσκηση της 

αίτησης θεραπείας που συνήθως απορρίπτεται σιωπηρώς, να 

μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό ή Πολιτικό  Εφετείο της 

περιοχής εκτέλεσης του έργου , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

δύο μηνών, μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας  της  υποβολής 

της αίτησης θεραπείας ή εντός δύο μηνών από την απόρριψη της. 

Το δε  Εφετείο δικάζει την υπόθεση ασκώντας έλεγχο νομιμότητας 

και    σκοπιμότητας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στη συνέχεια   ο 

Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιθανός 

χρόνος τελεσίδικης απόφασης 4-5 χρόνια.

88 176
Διαιτητική επίλυση 

διαφορών.

Προστίθεται παράγραφος σύμφωνα με την οποία , αν θέλουν οι συμβαλλόμενοι και συμφωνεί το 

τεχνικό συμβούλιο να ισχύει η διαιτησία ακόμη και αν δεν προβλέπεται στη σύμβαση.

Η διαιτησία πρέπει να γίνεται με την διαδικασία που προβλέπει το 

Π.Δ. 723/1979, περί μονίμου διαιτησίας του ΤΕΕ.

177
Εκτέλεση έργων με 

αυτεπιστασία
Ουδεμία αναφορά.

178
Προδιαγραφές και 

κανονισμοί έργων
Ουδεμία αναφορά.

179
Επιθεώρηση των δημοσίων 

έργων
Ουδεμία αναφορά.

180
Ειδικές ρυθμίσεις, έργα 

άλλων φορέων.
Ουδεμία αναφορά.

181 Παρεκλίσσεις Ουδεμία αναφορά.

89 183

Διοίκηση σύμβασης μελέτης 

- παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών έλεγχος, 

επίβλεψη & 

παρακολούθηση

ΑΝΑΦΕΡΕΙ την ιδιωτικη επιβλεψη. 3. Η επίβλεψη μπορεί να ασκείται, εφ’ όσον προβλέπεται στη 

διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), 

ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την 

παρακολούθηση και επίβλεψη της μελέτης, αν η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει επαρκή, κατά 

ειδικότητες και αριθμό, τεχνικούς υπαλλήλους 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΩΣ Η 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν/Σ , ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

90 183Α
Μητρώο Επιβλεπόντων 

Ελεγκτών  Μηχανικών

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ . ΛΕΕΙ ΕΠΙΣΗΣ «Στα καθήκοντα του ελεγκτή μπορεί 

να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της μελέτης πριν την έγκρισή της, κατά την έννοια της παρ. 8 του 

άρθρου 189»

Γιαννης κερναει Γιαννης πινει. Θα αυξηθουν και οι καταγγελιες 

προς το ΤΕΕ. Βασικα, όλα αυτά, διχαζουν το χωρο. Δεν θα 

επισπευσουν διαδικασιες αλλα θα διαχωριστουν και ταξικα οι 

μηχανικοι. 

96

187

Καταβολή της αμοιβής του 

αναδόχου

α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, με την 

υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε 

επόμενου σταδίου μπορεί να χορηγείται στον ανάδοχο κατόπιν 

αιτήσεώς του, προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα πέντε 

τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβή

98

194

Αποζημίωση αναδόχου σε 

περίπτωση διάλυσης της 

σύμβασης

η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το 10 τοις εκατό (10%) επί της 

συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται
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108 221

Όργανα διενέργειας 

διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων

12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου,  που είναι εγγεγραμμένα στο 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 12. Για τα 

μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου,  που είναι εγγεγραμμένα στο 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 παρ.1 για 

τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που 

αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση παρ.1 για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 

κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που αυτές διενεργούν, προβλέπεται 

αποζημίωση

Στο Άρθρο 221 παρ. 11(δ) θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό 

υπάλληλοι με καθήκοντα του άρθρου 216 (επόπτες), να είναι 

ταυτόχρονα και σε επιτροπές παραλαβής.

Όπως προστιθεται η παραγραφος 12, να συμπληρωθει και με τα 

μελη ΤΕΕ που συμμετεχουν στους διαγωνισμους εργων (με 

αναδρομικη ισχυ από την ισχυ του 4412/16) οι οποιοι εν μεσω 

κρισης, μετακινουνταν πανω από 3 φορες, για να ολοκληρωθει η 

δημοπρασια. 

Αν τελικα παραμεινει το ΜΗΜΕΔ (πρεπει να παραμεινει) θα 

προτεινουμε τη βελτιωση του ώστε να προχωρανε οι συμβασεις 

γρηγοροτερα.

Παρ,8 γγ να προστεθει “ ή των σχετικων με το αντικειμενο

Επιμελητηρίων “, καθοσον τα έργα και οι μελέτες δεν εκτελούνται

αποκλειστικά από μηχανικούς, αλλα και απο αλλες ειδικοτητες,

γεωπονους, οικονομολογους κλπ.

Αναφερονται προθεσμιες χωρις να αναφερεται τι γενεται σε

περιπτωση υπερβασης τους.


