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ΘΕΜΑ:

∆ιαχείριση των «επι-έλασσον» δαπανών στις συµβάσεις δηµοσίων
έργων

Η κατάχρηση της εφαρµογής της δυνατότητας που παρέχει η παράγραφος γ) του
άρθρου 8 του Νόµου 2940/2001, σχετικά µε την χρησιµοποίηση των «επι-έλασσον»
δαπανών σε συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων, έχει οδηγήσει στο να µην
θεωρούνται ως επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σηµαντικές δαπάνες πολλών δηµόσιων έργων.
Πράγµατι, µε την καταχρηστική εφαρµογή της ως άνω διάταξης, σε πολλές
περιπτώσεις έργων έχει παρατηρηθεί ότι έχουν εγκριθεί µεταβολές του φυσικού (και
οικονοµικού) αντικειµένου τους, οι οποίες τροποποιούν ουσιωδώς το αρχικά
δηµοπρατηθέν συµβατικό αντικείµενο, δηλαδή µεταβάλουν τα κύρια συνιστώντα
στοιχεία του ή τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του, ή µεταβάλλουν
σηµαντικά λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Αποτέλεσµα αυτών των
µεταβολών είναι τελικά να υλοποιείται ένα έργο σηµαντικά διαφορετικά από αυτό
που δηµοπρατήθηκε.
Γενικά, δεν επιτρέπονται οι ουσιώδεις τροποποιήσεις του συµβατικού αντικειµένου
των έργων κατά την υλοποίησή τους, γιατί θεωρείται ότι υποδηλώνουν την
ουσιαστική ανωριµότητα των έργων (ελλείψεις στις µελέτες, τεχνικές προδιαγραφές,
κλπ) και επιπλέον οδηγούν σε αδιαφάνεια και σε περιορισµό της ίσης µεταχείρισης
των υποψηφίων αναδόχων, εφόσον κατά την φάση της δηµοπράτησής των έργων οι
τροποποιήσεις αυτές δεν ήταν γνωστές.

Γιά τον λόγο αυτό, εισάγονται οι ακόλουθοι περιορισµοί στη χρησιµοποίηση των
«επι-έλασσον» δαπανών κατά την υλοποίηση των δηµόσιων έργων. Προκειµένου δε
να διευκρινιστούν οι όροι που χρησιµοποιούνται στις οδηγίες για τις «επι-έλασσον»
δαπάνες, παρέχονται στη συνέχεια και οι σχετικοί ορισµοί.

1.

Περιορισµοί στην χρησιµοποίηση των «επί-έλασσον» δαπανών

1.1.

∆ηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, ή θα προκηρυχθούν µέχρι την 28η
Φεβρουαρίου 2006 και δεν θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία της
Ε.Ε. κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

Γιά τα έργα αυτά η διαχείριση των «επι-έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις
προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας, αλλά υπό τους ακόλουθους περιορισµούς:
⇒ ∆εν επιτρέπεται µε την χρησιµοποίηση των «επι-έλασσον» δαπανών:
•

να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως
αυτό περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,

•

να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

•

να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης

•

να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,

•

να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται
στα συµβατικά τεύχη,

•

να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών,
οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ.
για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

⇒ Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών,
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επι-έλασσον» δαπανών, ως εξής:
•

Χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής
«οµάδας εργασιών», αλλά

•

µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) του προϋπολογισµού µιας
«οµάδας εργασιών», έως το 30% του αρχικού προϋπολογισµού της, και
ταυτόχρονα

•

µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων
προϋπολογισµών από «οµάδα εργασιών» σε «οµάδα εργασιών» έως το 10%
του συνολικού προϋπολογισµού εργασιών της αρχικής σύµβασης του
έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν άν γίνονται µόνο µειώσεις
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των
προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα
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εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της
σύµβασης.
Σχετικά µε την εφαρµογή των ανωτέρω, σηµειώνονται τα ακόλουθα:
√ Οι ανωτέρω περιορισµοί (ποιοτικοί και ποσοτικοί) πρέπει να εφαρµόζονται
υποχρεωτικά σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, οι οποίες
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία της Ε. Ένωσης (ΚΠΣ, Ταµείο Συνοχής,
Γραµµή Β5.700, κλπ), αφού οποιαδήποτε υπέρβασή τους καθιστά τις
αντίστοιχες δαπάνες αυτοµάτως ως µη επιλέξιµες προς συγχρηµατοδότηση
από τα Ταµεία αυτά.. Οι αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές έχουν λάβει οδηγίες
από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών να ελέγχουν εξαντλητικά την
εφαρµογή των περιορισµών αυτών και να χαρακτηρίζουν ως µη επιλέξιµες
και να περικόπτουν τις δαπάνες των έργων που δεν εφαρµόζουν ή που
υπερβαίνουν τους περιορισµούς αυτούς («Εγκύκλιος» της Ειδικής Υπηρεσίας
Αρχή Πληρωµής µε αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005).
√ Είναι προφανές ότι η εφαρµογή των περιορισµών αυτών θα γίνεται στο
πλαίσιο του «Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών» (ΑΠΕ), µε τον οποίο
προγραµµατίζονται οι συγκεκριµένες µεταβολές για την χρησιµοποίηση «επιέλασσον» δαπανών.
√ Επειδή όλοι οι ΑΠΕ είναι συγκεφαλαιωτικοί, είναι πιθανό, σε κάποια έργα, να
υπάρχει ήδη υπέρβαση των ανωτέρω περιορισµών από µεταβολές που έγιναν
κατά την µέχρι σήµερα υλοποίησή τους. Γιά τα έργα αυτά, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, δεν επιτρέπεται πλέον καµµία περαιτέρω χρησιµοποίηση της
δυνατότητας των «επι-έλασσον» δαπανών.
√ Εάν είναι ανελαστικά απαραίτητο να γίνει υπέρβαση των ανωτέρω
περιορισµών, τότε ο Φορέας Υλοποίησης του έργου πρέπει να εξασφαλίσει
πρώτα την χρηµατοδότηση των µη επιλέξιµων –σύµφωνα µε τα παραπάνωδαπανών του έργου από τον εθνικό προϋπολογισµό (από «απλή» Συλλογική
Απόφαση, ή από ίδιους πόρους –αν έχει) και µετά να προχωρήσει στην
προώθηση του αντίστοιχου ΑΠΕ προς έγκριση.
1.2.

∆ηµόσια έργα που κατασκευάζονται µε µελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν
βάσει των διατάξεων του νόµου 3316/2005, ή έργα που θα προκηρυχθούν
µετά την 1η Μαρτίου 2006, ή έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα
Ταµεία της Ε.Ε. κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013
(ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία προκήρυξής τους).

Για τα έργα αυτά η διαχείριση των «επι-έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις
προβλέψεις της νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία πρόκειται πολύ σύντοµα να εισαχθεί
προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Με την ρύθµιση αυτή θα προσδιοριστούν
υποχρεωτικοί, αντίστοιχοι µε τους ανωτέρω, περιορισµοί στην διαχείριση των «επίέλασσον» δαπανών των έργων της κατηγορίας αυτής.
∆ιευκρινίζεται ότι οι περιορισµοί, που θα εισαχθούν µε την ανωτέρω νοµοθετική
ρύθµιση, θα αφορούν και θα εφαρµόζονται σε όλα τα δηµόσια έργα, τα οποία θα
κατασκευαστούν µε µελέτες, οι οποίες θα έχουν εκπονηθεί βάσει των διατάξεων του
νόµου 3316/2005, ή τα οποία θα έχουν προκηρυχθεί µετά την 1-3-2006 (ανεξάρτητα
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από το νοµοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο έγινε η υλοποίηση των µελετών τους), είτε
αυτά είναι συγχρηµατοδοτούµενα από Ταµεία της Ε.Ε. είτε χρηµατοδοτούνται
από εθνικούς πόρους µόνο.
Με άλλη Εγκύκλιο θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τα έργα της κατηγορίας
αυτής.
1.3.

Παρατηρήσεις - ∆ιευκρινίσεις

Σχετικά µε την εφαρµογή των ανωτέρω περιορισµών σηµειώνονται τα εξής:
•

Οι περιορισµοί σχετικά µε το «βασικό σχέδιο» και τις «προδιαγραφές» του έργου
αναφέρονται σε οποιαδήποτε τροποποίησή τους, είτε προς το χειρότερο είτε προς
το καλύτερο.

•

Μετά την ψήφιση της νοµοθετικής ρύθµισης, για τα έργα της ως άνω παραγράφου
1.2 δεν θα υπάρχει καµµία δυνατότητα υπέρβασης των τιθέµενων
περιορισµών. Για τα έργα της παραγράφου 1.1, υπάρχει µεν η δυνατότητα αυτή,
αλλά µόνο γιά εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί τό
έργο χωρίς αυτή, και πάντοτε µετά την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των
δηµιουργούµενων µη επιλέξιµων δαπανών από εθνικούς πόρους.

•

Η χρησιµοποίηση της δυνατότητας των «επι-έλασσον» δαπανών, ακόµα και υπό
τους τιθέµενους περιορισµούς, θα µπορεί να γίνει µόνον εφόσον αυτή
αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και τη σύµβαση του έργου. Αυτό είναι
εξαιρετικά σηµαντικό και πρέπει να το φροντίσουν οι αναθέτουσες αρχές των
έργων.

Για όλα τα έργα που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν µε αναλυτικό τιµολόγιο
εργασιών, δηλαδή είτε ανήκουν στην κατηγορία της ανωτέρω παραγράφου 1.1 είτε
στην κατηγορία της παραγράφου 1.2, σηµειώνονται τα ακόλουθα:
⇒ Είναι φανερό ότι, λόγω των προαναφερθέντων περιορισµών, η διαχείριση των
συµβάσεων κατασκευών γίνεται πλέον πολύ λιγότερο ελαστική σε µεταβολές.
Συνεπώς έχει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία η πλήρης ωρίµανση και καλή
προετοιµασία των έργων πριν από την δηµοπράτησή τους, ώστε να έχουν
αντιµετωπισθεί και να έχουν δοθεί οι βέλτιστες λύσεις σε όλα τα θέµατα, τα οποία
θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε απαίτηση τροποποιήσεων των στοιχείων της
σύµβασης κατασκευής κατά την υλοποίηση του έργου.
⇒ Τα ανωτέρω αναφερόµενα σχετικά µε τις «επι-έλασσον» δαπάνες, ισχύουν πέρα
από τη χρησιµοποίηση του κονδυλίου των «Απροβλέπτων» που υπάρχει στις
συµβάσεις. Φυσικά, η χρησιµοποίηση του κονδυλίου αυτού πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τις προβλέψεις και το πνεύµα του υφιστάµενου νοµοθετικού
πλαισίου.
⇒ Ανεξάρτητα από την χρήση των «επι-έλασσον» δαπανών, υπάρχει η δυνατότητα
ανάθεσης Συµπληρωµατικών Συµβάσεων (Σ.Σ.) για την υλοποίηση των
απαραίτητων για την ολοκλήρωση ενός έργου εργασιών, µόνον εφ΄όσον αυτές
κατέστησαν αναγκαίες από µη προβλέψιµες αιτίες, σύµφωνα µε τις σχετικές
προβλέψεις του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου. Στις περιπτώσεις αυτές,
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εφόσον πρόκειται για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία της Ε.Ε.,
επειδή ως γνωστόν όλες οι Σ.Σ. θεωρούνται µη επιλέξιµες προς
συγχρηµατοδότηση από τα Ταµεία αυτά, πρέπει πριν από την προώθηση προς
έγκριση των Σ.Σ. να υπάρχει εξασφάλιση της χρηµατοδότησής τους από εθνικούς
πόρους.
2.

Σχετικές υποχρεώσεις των Φορέων Υλοποίησης δηµόσιων έργων

Οι Φορείς Υλοποίησης των έργων, που συγχρηµατοδοτούνται από Ταµεία της Ε.Ε.,
πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλουν, όλους τους ΑΠΕ (υπερβατικούς/ µειωτικούς/
σε ισοζύγιο) των έργων τους αυτών στις αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆.Α.),
µαζί µε πλήρη τεκµηρίωση, σε όλες τις περιπτώσεις που εισάγονται µεταβολές της
σύµβασης µε την χρησιµοποίηση «επι-έλασσον» δαπανών, προκειµένου οι µεταβολές
µεταβολές να ελέγχονται και να γίνονται αποδεκτές, ώστε να µην υπάρχει εκ των
υστέρων πρόβληµα επιλεξιµότητας των δαπανών τους.
Η έγκριση (από το αρµόδιο όργανο του φορέα) ενός ΑΠΕ συγχρηµατοδοτούµενου
έργου, µε τον οποίο εισάγεται οποιαδήποτε χρησιµοποίηση «επι-έλασσον» δαπανών
που ζητείται να συγχρηµατοδοτηθεί από Ταµείο της Ε.Ε. δεν πρέπει να γίνεται εάν
δεν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής, σχετικά µε
την επιλεξιµότητα της χρηµατοδότησής του.
Σε περίπτωση έργου της ανωτέρω παραγράφου 1.1., για το οποίο πρέπει να
εξασφαλισθεί η χρηµατοδότηση των αναγκαίων µεταβολών του από εθνικούς
πόρους, η εξασφάλιση των αναγκαίων αυτών πρόσθετων πόρων πρέπει να προηγείται
της έγκρισης του σχετικού ΑΠΕ, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή
δεν είναι αναγκαία η σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.
Ως επακόλουθο των ανωτέρω ρυθµίσεων, είναι προφανώς πολύ σηµαντικό, πέραν της
πλήρους ωρίµανσης και προετοιµασίας κάθε δηµόσιου έργου πριν από την
δηµοπράτησή του, να υπάρχει συνεχής και συνεπής παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησής του, ώστε έγκαιρα να διαπιστώνονται και να αντιµετωπίζονται
κατάλληλα οι ανάγκες του, προκειµένου να αποφεύγεται το έργο να φθάνει σε
κατάσταση όπου να είναι απαραίτητο να γίνουν τροποποιήσεις του συµβατικού του
αντικειµένου. Ακόµα όµως και σε τέτοια κατάσταση πρέπει κατ΄αρχήν να
εξετάζονται και να υιοθετούνται οι λύσεις οι οποίες οδηγούν στην µικρότερη
συνολική τροποποίησή του. ∆ιαφορετικά, είναι πιθανό πολλά έργα να µην είναι
δυνατόν να ολοκληρωθούν µε την αρχική τους σύµβαση, να πρέπει να διακοπούν και
να επαναδηµοπρατηθούν, µε προφανείς µεγάλες επιπτώσεις στον χρόνο (και
ενδεχόµενα στο κόστος) ολοκλήρωσής τους.
3.

Ορισµοί

Στην περίπτωση των δηµόσιων έργων που δηµοπρατούνται µε τιµολόγιο, οι
ακόλουθοι όροι έχουν την σηµασία που περιγράφεται στα επόµενα:
3.1.

«Βασικό Σχέδιο» ή «Φυσικό Αντικείµενο» έργου

Ως «Βασικό Σχέδιο» ή «Φυσικό Αντικείµενο» µιας σύµβασης κατασκευής δηµοσίου
έργου νοείται η προβλεπόµενη να υλοποιηθεί µε την υπόψη σύµβαση Κατασκευή (τελικό
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παραδοτέο), κυρίως όσον αφορά στο ενιαίο σύνολό της, το οποίο συντίθεται από
επιµέρους διακριτά στοιχεία της (π.χ. σε ένα έργο οδοποιίας: το οδόστρωµα, οι
σηµαντικές γέφυρες, σήραγγες, κόµβοι, κλπ).
Παραδείγµατα:
1.
Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου: Αποτελείται από υψηλή γέφυρα ανηρτηµένη από
τέσσερεις πυλώνες / βάθρα θεµελιωµένα στη θάλασσα (δηλ. µε πέντε ανοίγµατα),
µήκους 2.25 χλµ., και από δύο γέφυρες πρόσβασης στα άκρα της µε µήκη 380 µ.
(στην πλευρά του Ρίου) και 228 µ. (στην πλευρά του Αντιρρίου). Η ζεύξη έχει δύο
λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, καθώς και πεζόδροµο καθόλο το
µήκος της.
2.
Εγνατία Οδός, τµήµα Νυµφόπετρα έως Α.Κ. Ασπροβάλτας: Πλήρης
κατασκευή του ως άνω τµήµατος της Εγνατίας Οδού, µήκους 32,616 χλµ, µε διατοµή
αυτοκινητοδρόµου διπλού κλάδου µε κεντρική νησίδα, αποτελούµενου από δύο
λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση.
Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα συνοδά έργα: η κατασκευή/αποκατάσταση
παράπλευρων και εγκάρσιων οδών σε µήκος 39,71 χλµ., η κατασκευή των
ανισόπεδων κόµβων (Α.Κ.) Ρεντίνας και Ασπροβάλτας και η κατασκευή της
σήραγγας Βρασνών.
3.2.

«Τεχνικές προδιαγραφές» έργου

Σύµφωνα και µε το Π.∆. 334/00 (µε το οποίο ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία
η Οδηγία 93/37/ΕΟΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών για σύναψη συµβάσεων
δηµοσίων έργων»), δίνεται (άρθρο 12, παρ. 2) ο ακόλουθος ορισµός:
“Ως «Τεχνικές Προδιαγραφές» νοούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις, που περιέχονται
στις τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά
µιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή µιας προµήθειας ειδών και οι οποίες
επιτρέπουν τον αντικειµενικό προσδιορισµό µιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος
ή µιας προµήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση, για την οποία αυτά
προορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν τα
επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις
που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προµήθεια ειδών, όσον αφορά το σύστηµα
εξασφάλισης της ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και µεθόδους
δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση και τις ετικέτες. Περιλαµβάνουν επίσης τους
κανόνες σχεδιασµού και υπολογισµού του έργου, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και
παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή µεθόδους και κάθε
άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα, που η Αναθέτουσα Αρχή είναι σε θέση να καθορίσει,
µέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά µε τα ολοκληρωθέντα έργα,
καθώς και µε τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά”1.
1

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται επίσης οι ακόλουθοι σχετικοί ορισµοί:
•
“Ως «Πρότυπα» νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισµένο
οργανισµό κανονιστικών αρµοδιοτήτων, µε σκοπό την επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή, η τήρηση
όµως της οποίας καταρχήν δεν είναι υποχρεωτική”.
•
“Ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» νοούνται τα πρότυπα, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΝ) ή ως «Κείµενα Εναρµόνισης (ΗD)», σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των
οργανισµών αυτών”.
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Στο ίδιο άρθρο (άρθρο 12, παρ. 3) αναφέρεται σχετικά ότι «µε την επιφύλαξη των
εθνικών τεχνικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου εφόσον οι κανόνες αυτοί
συµβιβάζονται µε το κοινοτικό δίκαιο, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές
καθορίζονται από τις Αναθέτουσες Αρχές µε παραποµπή είτε στα εθνικά πρότυπα,
που µεταφέρουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,
είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές»2.
3.3.

«Ουσιώδεις τροποποιήσεις»

Ως «Ουσιώδεις τροποποιήσεις» του βασικού σχεδίου ή φυσικού αντικειµένου µιας
σύµβασης κατασκευής δηµοσίου έργου, µετά την ανάθεσή της, νοούνται αυτές, οι
οποίες αλλοιώνουν το σύνολο ή τα επιµέρους διακριτά στοιχεία του έργου και έχουν ως
αποτέλεσµα να παραβιάζεται η αρχή της διαφάνειας κατά την αρχική παρουσίαση του
έργου στους διαγωνιζόµενους, υπό την έννοια ότι, εάν οι τροποποιήσεις αυτές ήταν
γνωστές κατά την φάση του διαγωνισµού ανάθεσης της σύµβασης, θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε σηµαντική διαφοροποίηση του ανταγωνισµού µε την προσέλκυση και
άλλων υποψηφίων διαγωνιζοµένων.
Ως ουσιώδεις αλλαγές του τελικού παραδοτέου, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται
ενδεικτικά οι ακόλουθες:
• Η µη ολοκλήρωσή του, σε βαθµό που ανατρέπει την προβλεπόµενη
λειτουργικότητα του παραδοτέου
[Παραδείγµατα: (1)Κατασκευή ενός οδικού τµήµατος, χωρίς την ολοκλήρωση
µιας (προβλεπόµενης) γέφυρας. (2)Κατασκευή οδού χωρίς τις (προβλεπόµενες)
ασφαλτικές στρώσεις. (3)Κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού
υγρών λυµάτων, χωρίς την (προβλεπόµενη) σύνδεσή της µε το δίκτυο
προσαγωγής των λυµάτων].
•

Οι εκτεταµένες µεταβολές ουσιωδών επιµέρους στοιχείων (τµηµάτων) του,
εφόσον αυτές οδηγούν σε καθοριστικές για την επιλογή του αναδόχου του έργου
διαφοροποιήσεις των συνολικά ζητούµενων εξειδικεύσεων και/ή µέσων του
αναδόχου, σε σχέση µε τα ζητούµενα κατά την φάση του διαγωνισµού του έργου
[Παραδείγµατα: (1)Κατασκευή ορύγµατος αντί σήραγγας. (2)Κατασκευή
σήραγγας αντί γέφυρας. (3)Αλλαγή γέφυρας σκυροδέµατος σε µεταλλική.
(4)Αλλαγή της (προσδιορισµένης στη σύµβαση) µεθόδου κατασκευής γέφυρας ή
σήραγγας. (5)Αλλαγή οδικού κόµβου από ισόπεδο σε ανισόπεδο (και
αντιστρόφως). (6)Αφαίρεση ορόφου από κτίριο. ].
•

•
•
2

“Ως «Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση» νοείται η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός
προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και µε
βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους ισχύοντες όρους εφαρµογής και χρήσης του. Η
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για το σκοπό αυτό
από το εκάστοτε κράτος- µέλος”.
“Ως «Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές» νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα
µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη-µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”.
“Ως «Ουσιώδεις Απαιτήσεις» νοούνται οι απαιτήσεις σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και ορισµένους
άλλους τοµείς γενικού συµφέροντος, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα”.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται οι δυνατότητες παρεκκλίσεων καθώς και γενικές οδηγίες για την αντιµετώπιση
συναφών θεµάτων.
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•

Η αντικατάσταση υλικών κατασκευής/ εξοπλισµού του µε άλλα υλικά/
εξοπλισµό, που επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στην ποιότητα του έργου και
µεταβάλουν την επιτελεστικότητά του.
[Παραδείγµατα: (1)Αλλαγή εξωτερικής θύρας κτιρίου από ξύλινη σε µεταλλική
(ασφαλείας)].

3.4.

«Οµάδες εργασιών»

Ως «Οµάδα εργασιών» στο πλαίσιο του αναλυτικού Προϋπολογισµού ενός έργου
κατασκευής, νοείται το σύνολο των εργασιών (άρθρων) του Προϋπολογισµού αυτού, οι
οποίες υπάγονται σε ένα υποσύνολο του τεχνικού αντικειµένου του έργου, έχουν
παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές
µονάδος τους.
Ο Πρϋπολογισµός ενός έργου πρέπει να αναλύεται σε «Οµάδες εργασιών», σύµφωνα
µε τον ανωτέρω ορισµό.
Στην περίπτωση συµβάσεων κατασκευής που είναι σε εξέλιξη, στις οποίες δεν
υπάρχουν Οµάδες εργασιών, για την εφαρµογή του περιγραφόµενου τρόπου
διαχείρισης των «επί-έλασσον» δαπανών τους, πρέπει ο Πρϋπολογισµός τους να
αναλυθεί τώρα σε οµάδες εργασιών.
Στο συνηµµένο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνονται για κάθε µια κατηγορία έργων
τυπικές «οµάδες εργασιών», σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩ∆Ε
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Θ.Ξανθόπουλου
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων έργων
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Συγχρηµατοδοτούµενων ∆.Ε.
5. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
6. ∆/νση ∆17 (10)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Παράρτηµα 1
Τυπικές «Οµάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Οι αναφερόµενες κατωτέρω «Οµάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων, πρέπει
υποχρεωτικά να χρησιµοποιούνται όπως παρουσιάζονται, σε όλα τα έργα που
δηµοπρατούνται µε αναλυτικό τιµολόγιο εργασιών.
2.
Όταν το φυσικό αντικείµενο δηµοπρατούµενου έργου περιλαµβάνει εργασίες
που ανήκουν σε µία µόνο από τις κατωτέρω αναφερόµενες οµάδες, τότε οι εργασίες
του προϋπολογισµού του έργου θα οµαδοποιούνται σε δύο υποοµάδες (κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής), οι οποίες θα θεωρούνται ως «Οµάδες εργασιών» σε
περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου απαιτηθεί η χρησιµοποίηση της
δυνατότητας των «επι-έλασσον» δαπανών.
3.
Σε περίπτωση δηµοπράτησης σύνθετων έργων, δηλαδή έργων που αναφέρονται
σε περισσότερες από µία κατηγορίες,, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση οµάδων από τις
σχετικές κατηγορίες.

«Οµάδες εργασιών» οδικών έργων
Οµάδα Α:

Χωµατουργικά

Οµάδα Β:

Τεχνικά έργα

Οµάδα Γ:

Οδοστρωσία

Οµάδα ∆:

Ασφαλτικά

Οµάδα Ε:

Σήµανση - Ασφάλιση

Οµάδα ΣΤ: Οδοφωτισµός & Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
Οµάδα Ζ:

Εργασίες πρασίνου

Οµάδα Η:

Λοιπά (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωµάτων,
κλπ – εφόσον υπάρχουν)
«Οµάδες εργασιών» σιδηροδροµικών έργων

Οµάδα Α:

Χωµατουργικά

Οµάδα Β:

Τεχνικά έργα (Ανοικτά)

Οµάδα Γ:

Τεχνικά έργα (Υπόγεια)

Οµάδα ∆:

Οδοστρωσία - Ασφαλτικά

Οµάδα Ε:

Σήµανση - Ασφάλιση

Οµάδα ΣΤ: Οδοφωτισµός & Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
Οµάδα Ζ:

Εργασίες πρασίνου

Οµάδα Η:

Λοιπά (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωµάτων,
κλπ – εφόσον υπάρχουν)
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Οµάδα Θ:

Σιδηροδροµικές Εργασίες

Οµάδα Ι:

Ηλεκτροκίνηση

Οµάδα Κ:

Σηµατοδότηση – Τηλεδιοίκηση

Οµάδα Λ:

Τηλεπικοινωνίες – Πληροφοριακά Συστήµατα
«Οµάδες εργασιών» λιµενικών έργων

Οµάδα Α:

Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις

Οµάδα Β:

Λιθορριπές – Φυσικοί ογκόλιθοι

Οµάδα Γ:

Σκυροδέµατα

Οµάδα ∆:

Τεχνικά εξαρτήµατα

Οµάδα Ε:

Πλωτοί προβλήτες
«Οµάδες εργασιών» έργων αεροδροµίων

Οµάδα Α:

Προεργασίες και εργασίες υποδοµών κτιρίων

Οµάδα Β:

Σκυροδέµατα και κονιοδέµατα κτιρίων

Οµάδα Γ:

Ξυλουργικά & Μεταλλουργικά κτιρίων

Οµάδα ∆:

Τοιχοδοµές, τοιχοπετάσµατα, καλύψεις, επιστρώσεις

Οµάδα Ε:

Η/Μ εγκαταστάσεις (κτιρίων, κλπ υποδοµών α/δ)

Οµάδα ΣΤ: Εξοπλισµός λειτουργίας α/δ
Οµάδα Ζ:

Χωµατουργικά πεδίου ελιγµών, οδικού δικτύου και
περιβάλλοντα χώρου α/δ

Οµάδα Η:

Τεχνικά έργα πεδίου ελιγµών, οδικού δικτύου και
περιβάλλοντα χώρου α/δ

Οµάδα Θ:

Επιστρώσεις πεδίου ελιγµών, οδικού δικτύου και
περιβάλλοντα χώρου α/δ

Οµάδα Ι:

Έργα πρασίνου
«Οµάδες εργασιών» υδραυλικών έργων

Οµάδα Α:

Χωµατουργικά, Αντιµετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις,
Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήµανση-Ασφάλιση,
Εργασίες οδοποιϊας – οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές
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κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών
αποκαταστάσεων
Οµάδα Β:

Κατασκευές από σκυρόδεµα, Στεγανοποιήσεις – Αρµοί,
Οικοδοµικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

Οµάδα Γ:

Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – ∆ίκτυα,
Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων,
εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπων κατασκευών
δικτύων (οδικών, κλπ)

Οµάδα ∆:

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (έργα Πολ. Μηχ. Και
Η/Μ), Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού(έργα Πολ. Μηχ.
Και Η/Μ), Στεγανοποιήσεις λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ

Οµάδα Ε:

Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, επικοινωνιακά
συστήµατα, τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες

«Οµάδες εργασιών» έργων χωµάτινων – λιθοριπτων φραγµάτων και
υδραυλικών σηράγγων
Οµάδα Α: Χωµατουργικά, Αντιµετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα
προστασίας κοίτης και πρανών, Σήµανση – Ασφάλιση,
Εργασίες οδοποιϊας – οδοστρωσίας,Λοιπές προστατευτικές
κατασκευές.
Οµάδα Β: Σκυροδέµατα – Ειδικές απαιτήσεις σκυροδέµατος και
εντοιχιζόµενα τεµάχια, Οικοδοµικές εργασίες
Οµάδα Γ: Υποστηρίγµατα και µέτρα προστασίας Σηράγγων, ∆ιατρήσεις
– Τσιµεντενέσεις και αποστραγγίσεις φραγµάτων και
σηράγγων, Τελικές Επενδύσεις σηράγγων, Σωληνώσεις –
∆ίκτυα.
Οµάδα ∆: Ανάχωµα φράγµατος – Συµπυκνωµένη επίχωση, Λιθορριπές
Οµάδα Ε: Όργανα και Συσκευές παρακολούθησης φραγµάτων και
σηράγγων
Οµάδα Στ: Ηλεκροµηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά Συστήµατα,
Τηλεδιοίκηση, Φωτιστικές εργασίες.
«Οµάδες εργασιών» οικοδοµικών έργων
Οµάδα Α:

Χωµατουργικά, καθαιρέσεις

Οµάδα Β:

Σκυροδέµατα

Οµάδα Γ:

Τοιχοποιίες, επιχρίσµατα
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Οµάδα ∆:

∆ίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)

Οµάδα Ε:

Επενδύσεις, επιστρώσεις

Οµάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές
Οµάδα Ζ:

Λοιπά, τελειώµατα.
«Οµάδες εργασιών» έργων πρασίνου

Οµάδα Α:

Χωµατουργικές εργασίες

Οµάδα Β:

Τεχνικές εργασίες

Οµάδα Γ:

Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου

Οµάδα ∆:

Φυτικό υλικό

Οµάδα Ε:

Εγκατάσταση πρασίνου

Οµάδα ΣΤ: Συντήρηση πρασίνου
Οµάδα Ζ:

∆ιάφορες εργασίες
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