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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: Ανάθεση
και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών
και Υπηρεσιών (Βιβλία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) - Γενικές και Ειδικές Παρατηρήσεις.
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Ο Σύνδεσµός µας, όπως γνωρίζετε, έχει δηλώσει προ πολλού τη θέση του για την
αναγκαιότητα ριζικών µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, µε
στόχο τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των
δηµοσίων πόρων, µε βασικό άξονα την δηµοσιότητα ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την
επίτευξη συνθηκών διαφάνειας στην παραγωγή των δηµοσίων έργων.
Το θεσµικό πλαίσιο µελέτης και κατασκευής των δηµόσιων έργων ρυθµίζει µία αγορά που ως
κατασκευαστική βιοµηχανία έχει συνεισφέρει άµεσα µέχρι και το 11% του ΑΕΠ της Χώρας
απασχολώντας έως και 590 χιλιάδες απασχολουµένους (13% του συνόλου), µε συνέπεια
να αναγνωρίζεται ευρέως ως ο κοµβικός κλάδος για την αποτελεσµατική υλοποίηση ενός
αναπτυξιακού προγράµµατος το οποίο θα µας οδηγήσει εκτός οικονοµικής κρίσης.
Θεωρούµε ότι το εγχείρηµα της διαµόρφωσης ενιαίου κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου
για το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων και για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές είναι ιδιαίτερα
θετικό και σηµαντικό και η επιτυχής ολοκλήρωση και εφαρµογή του θα συνεισφέρει στα
ζητήµατα της ανάπτυξης και απορρόφησης πόρων προς όφελος της εθνικής οικονοµίας.
Σε κάθε περίπτωση το νοµοθετικό πλαίσιο, πέραν από την απαιτούµενη συµφωνία του µε τις
ενωσιακές οδηγίες, πρέπει να υιοθετεί τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, να αποβλέπει στη
µείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας και των αρχών του
ανταγωνισµού, ζητήµατα που θα επιδράσουν στη οικονοµικά βέλτιστη κατασκευή των
έργων, µε άµεση αύξηση της ευηµερίας των πολιτών της Ελλάδας.
Όµως, πέρα από την κοινή αφετηρία και το κοινό πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις, είναι σκόπιµη και αναγκαία η συµπλήρωση και εξειδίκευσή τους, ώστε
να ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες και πραγµατικότητες της Χώρας µας, µε
ειδικότερες διατάξεις για κάθε επιµέρους κατηγορία συµβάσεων δηλαδή έργα, προµήθειες,
υπηρεσίες και µελέτες.
Υπό αυτό το πρίσµα ακολουθούν οι γενικές και ειδικές παρατηρήσεις του ΣΑΤΕ.
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Ι- ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Είναι τελείως απαραίτητο να θεσµοθετηθεί ένας ενιαίος και ξεχωριστός Κώδικας για τα
∆ηµόσια Έργα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό,
ξεκάθαρο και διαφανές το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην αναζητείται
σε δυσερµήνευτους γενικόλογους νόµους, πολλαπλά νοµοθετικά διατάγµατα, αποφάσεις
αναθετουσών αρχών κλπ. Ο νέος κώδικας δηµοσίων έργων θα πρέπει να περιέχει διατάξεις
µονοσήµαντου, αυστηρού και απαρέγκλιτου χαρακτήρα (προεχόντως κατά το στάδιο
ανάθεσης), ώστε να µην παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις κατά περίπτωση αναθέτουσες
αρχές να διαµορφώνουν κατά το δοκούν ίδια κριτήρια συµµετοχής και ανάθεσης των
συµβάσεων, αλλά αυτά να καθορίζονται µε σαφήνεια και καθαρότητα στην ίδια τη νοµοθεσία
καθώς και στα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και συµβάσεων που θα εκδίδονται βάσει αυτής.
Η εφαρµογή αυτής της γενικής αρχής είναι θεµελιώδους σηµασίας για την
αποτελεσµατική υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και
της προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού κατά την ανάθεση και εκτέλεση
των συµβάσεων δηµοσίων έργων.
2. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις
αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων
επιλογής και ανάθεσης, που ως συνέπεια έχει την εµφάνιση φαινοµένων
αυθαιρεσιών, που πλήττουν καίρια τη διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον, τον
ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, κάτι που είναι ασύµβατο µε το γράµµα και το
πνεύµα των ενωσιακών Οδηγιών. Η µεγάλη ευχέρεια στην Αναθέτουσες Αρχές να
αποφασίζουν υποκειµενικά επί σειράς θεµάτων όπως π.χ. ο προσδιορισµός των Ασυνήθιστα
Χαµηλών Προσφορών σε µία δηµοπρασία ή η διατύπωση των όρων βάσει των οποίων θα
προσκαλούνται να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες οι οικονοµικοί φορείς, δηµιουργούν ικανές
συνθήκες γέννησης αδιαφάνειας και διαφθοράς, φαινόµενα που στον χώρο των δηµοσίων
έργων στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί σε παλαιότερες δεκαετίας, µε δυσµενέστατες
συνέπειες στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, την γιγάντωση της διαφθοράς και εν
τέλει την διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος.
Η ελληνική εµπειρία δείχνει ότι βασική προϋπόθεση για την αποφυγή φαινοµένων
διαφθοράς, όπως αυτά που προκύπτουν όταν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς
έχουν την διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν αυθαίρετα τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης,
είναι η αντικειµενικοποίηση του συστήµατος ανάδειξης των ΑΧΠ ώστε να µην υπάρχει
καµία δυνατότητα συναλλαγής καθώς και η λειτουργία κεντρικού συστήµατος προαξιολόγησης (pre-qualification) και κατάταξης (classification) των εργοληπτικών
επιχειρήσεων (π.χ. ΜΕΕΠ) ως µοναδικής αξιόπιστης πηγής προσκαλούµενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε διαφορετική επιλογή αποµακρύνει τον στόχο της
βέλτιστης αξιοποίησης των δηµοσίων πόρων.
Στην Ελλάδα υπάρχει το πολύ δυσάρεστο προηγούµενο του συστήµατος των υποκειµενικών
αιτιολογήσεων του Ν. 2229/1994, το οποίο έχει συνδεθεί µε µνήµες φαυλότητας,
αυθαιρεσίας και διαφθοράς. Κατά το σύστηµα εκείνο η αναθέτουσα αρχή αποφάσιζε µε δικά
της, απολύτως ανέλεγκτα εν τοις πράγµασι κριτήρια, πρώτον ποιο ήταν το όριο της
έκπτωσης πέραν του οποίου µία οικονοµική προσφορά χαρακτηριζόταν ως υπερβολικά
χαµηλή και, δεύτερον, εάν θα γινόταν µία αιτιολόγηση αποδεκτή ή µη. Η άκρα
υποκειµενικότητα και το κατ’ ουσία ανέλεγκτο της άσκησής της οδήγησε το σύστηµα αυτό σε
παταγώδη αποτυχία, µε συνέπεια να αντικατασταθεί άρον άρον από τον Ν. 2576/1998.
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Είναι βέβαιο ότι το ίδιο θα συµβεί και τώρα, εάν δεν θεσµοθετηθούν κανόνες αντικειµενικής
και ελέγξιµης κρίσης ως προς τα δύο ουσιώδη ζητήµατα του ελέγχου των ασυνήθιστα
χαµηλών προσφορών: α) Της µεθόδου εντοπισµού των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών
και β) της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων.
Θεωρούµε ότι η πρέπουσα λύση, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση
και τον υγιή ανταγωνισµό, είναι η θέσπιση ενός αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου
συστήµατος προσδιορισµού του ορίου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και
αξιολόγησης των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων, είτε στον ίδιο τον νόµο είτε µε
κανονιστική πράξη (κατά προτίµηση υπουργική απόφαση, που είναι ένα ευέλικτο
µέσο κανονιστικών ρυθµίσεων), µε την ταυτόχρονη παροχή ειδικής νοµοθετικής
εξουσιοδότησης προς τούτο. Επίσης κατά την άποψή µας θα πρέπει να συσταθεί
Ειδικό Σώµα Ελεγκτών Αιτιολόγησης που θα αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο φορέα που
δεν θα εµπλέκεται επ' ουδενί µε την εκάστοτε Α.Α. Τα µέλη του θα απαρτίζουν τις
Επιτροπές Ελέγχου Αιτιολογήσεων και θα προκύπτουν µε κλήρωση από όλη την Περιφέρεια,
µε παρόµοιο σύστηµα µε αυτό που είχε προβλεφτεί στο Σχέδιο Νόµου "Ρέππα" (άρθρο 19)
για τις µελέτες. Τα πορίσµατα επί των αιτιολογήσεων καθώς και οι αιτιολογήσεις, πλην των
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων που αναφέρονται σε αυτές, θα αναρτώνται σε συγκεκριµένο
ιστότοπο, ελεύθερα προσβάσιµο. Προτείνουµε, µέχρι τον προσδιορισµό των
παραµέτρων αντικειµενικής αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, τη
διασφάλιση των αναθετουσών αρχών από την υπογραφή συµβάσεων υψηλού
ρίσκου, όπως χαρακτηρίζουµε µία σύµβαση που συνάπτεται στη βάση µίας υπερβολικά
χαµηλής προσφοράς, µε την πρόβλεψη πρόσθετων προβλέψεων, οι οποίες φυσικά θα
αναγράφονται στις διακηρύξεις των έργων, όπως αυξηµένες εγγυητικές καλής
εκτέλεσης, αυστηρούς ελέγχους από Ειδικό Σώµα Ελεγκτών ή και από Εξωτερικό
Σύµβουλο Επίβλεψης κ.α.
3. Για το σύστηµα της «µελέτης – κατασκευής», οφείλουµε να σας δηλώσουµε ότι η θέση
της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ είναι η πλήρης κατάργησή του. Με δεδοµένη
όµως την πρόθεση εφαρµογής του συστήµατος, όπως προκύπτει από το σχετικό
άρθρο του νοµοσχεδίου, επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογηµένο, σε συγκεκριµένα, εκ των προτέρων προσδιορισµένα, είδη έργων,
και µε πλήρως µετρήσιµα και αντικειµενικά κριτήρια βαθµολόγησης και ανάθεσης,
όπως αυτά έχουν περιγραφεί στις σχετικές επιστολές του Συνδέσµου µας.
Παρά τις παρεµβάσεις µας µε δύο επιστολές στις 13.10.2015 και 26.2.2016 προς τον
Υπουργό ΥΜΕ∆Ι, µε το νέο σχέδιο νόµου συντελείται µία άνευ όρων και περιορισµών
διεύρυνση της εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή». Οι δύο κυριότερες
προϋποθέσεις εφαρµογής του υπό το ισχύον καθεστώς, ήτοι πρώτον ο περιορισµός του σε
συγκεκριµένες ειδικώς προσδιοριζόµενες κατηγορίες έργων και δεύτερον η προηγούµενη
έγκριση της εφαρµογής του µε απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. κατόπιν εισήγησης του
Συµβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε., αίρονται µε τη νέα ρύθµιση. ∆ηλαδή, θεωρητικώς,
όλα τα έργα δύνανται να δηµοπρατηθούν µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή». Όµως, η
σχεδόν απεριόριστη διεύρυνση της εφαρµογής του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα και
κινδύνους, αφού το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή» είναι από τη φύση του εξαιρετικό
σύστηµα και επιβάλλεται η περιορισµένη και κατ’ εξαίρεση εφαρµογή του, λόγω του ότι: α)
Ενέχει µεγάλο βαθµό υποκειµενικής κρίσης, η οποία οδηγεί σε καταστρατηγήσεις της
νοµοθεσίας και των αρχών της αµεροληψίας και της δίκαιης κρίσης και, συνακολούθως, σε
διαβλητά αποτελέσµατα. β) Είναι απολύτως άστοχο και άσκοπο σε έργα που
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κατασκευάζονται µε γνωστές και ελεγµένες κατασκευαστικές µεθόδους (η συντριπτική
πλειονότητα), όπου η εφαρµογή του προκαλεί µεγαλύτερο κόστος και χρονικές
καθυστερήσεις. γ) ∆ηµιουργεί δυσβάστακτο κόστος για την πλειονότητα των µικροµεσαίων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να ανταποκριθούν στην αυξηµένη
δαπάνη της ανάθεσης και εκπόνησης µελετών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς µε το
σύστηµα «µελέτη – κατασκευή».
Αυτοί οι λόγοι είχαν καταστήσει αναγκαίο τον περιορισµό της εφαρµογής του σε
συγκεκριµένες κατηγορίες έργων, όπου είχε διαπιστωθεί ότι ήταν σκόπιµη η χρήση του για
την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος˙ η δε κρίση περί της σκοπιµότητας και
αναγκαιότητας εφαρµογής του ανατέθηκε στον ίδιο τον Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι., κατόπιν
εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.. Πλέον, αυτές οι
ουσιωδέστατες και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας καταργούνται. Η κάθε αναθέτουσα
αρχή θα αποφασίζει για την εφαρµογή του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή» ουσιαστικά
κατά το απολύτως δοκούν, εφόσον τα θεσπιζόµενα από τον νόµο κριτήρια είναι γενικά,
αόριστα και εφαρµόσιµα σε κάθε έργο. Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε πως είναι
απολύτως αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ των υφιστάµενων ρυθµίσεων, όσον
αφορά τις προϋποθέσεις εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή», οι
οποίες, όπως έχει καταδείξει η πράξη, έχουν κατοχυρώσει ένα καθεστώς ασφάλειας
δικαίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του εν λόγω συστήµατος
δηµοπράτησης.
4. O Σύνδεσµός µας έχει προ πολλού επισηµάνει πώς ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο µελέτης
και κατασκευής των δηµόσιων έργων προκειµένου να υπηρετεί τον βασικό στόχο της
βέλτιστης αξιοποίησης των περιορισµένων δηµοσίων πόρων πρέπει απαραίτητα να
συµπληρώνεται και από ένα Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης των Έργων, που να καλύπτει όλο φάσµα των τεχνικών έργων σε όλο τον
κύκλο ζωής τους, να αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των Τεχνικών
Έργων, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Κατά συνέπεια απετέλεσε δυσάρεστη έκπληξη η
απουσία του άρθρου σύστασης του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών
και Τιµολόγησης των Έργων, από το κείµενο σχεδίου νόµου που τέθηκε σε
διαβούλευση, ενώ σε όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του σχεδίου νόµου που
επεξεργάζονταν οι Οµάδες Εργασίας και η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή
προβλεπόταν η σύστασή του. Ο ΣΑΤΕ έχει προ πολλού επισηµάνει πως ένα σύγχρονο
θεσµικό πλαίσιο µελέτης και κατασκευής των δηµόσιων έργων προκειµένου να υπηρετεί τον
βασικό στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης των περιορισµένων δηµοσίων πόρων πρέπει
απαραίτητα να συµπληρώνεται και από ένα Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης των Έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, να αναφέρεται σε όλους τους
συντελεστές παραγωγής των Τεχνικών Έργων, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις
και να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Ελπίζουµε ότι
εκ παραδροµής και µόνον παραλείφθηκε µέρους του άρθρου 70 του Ν. 4313/2014,
σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης
Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Ζητούµε την πλήρη επαναφορά της
ρύθµισης.
Σηµειώνεται ότι πριν εκσυγχρονιστεί το σύστηµα κοστολόγησης/προδιαγραφών των έργων
είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη η αντικειµενική κρίση επί υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων,
εξ ου και η στην παρ. 2 πρότασή µας για την µεταβατική περίοδο.
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5. Αναµφισβήτητα οι µειώσεις των εγγυητικών επιστολών κατά το 2014 - µε την επέκταση
της µείωσης των πρόσθετων εγγυήσεων σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων έργων και η άµεση
ισχύ του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 περί µέγιστου ύψους εγγύησης καλής εκτέλεσης 5%
επί της συµβατικής αξίας - συνιστούν θετική παρέµβαση για τον απεγκλωβισµό της
εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας από τις υπερβολικές και παράλογες τραπεζικές χρεώσεις
που αλλοίωναν τον χαρακτήρα της εργοληπτικής δραστηριότητας και καθιστούσαν τις
Τράπεζες ρυθµιστές στα ∆ηµόσια 'Εργα.
Κατά τον πρόσφατο χρόνο έχουµε θέσει επανειληµµένα τόσο το αίτηµα της αναδροµικής
µείωσης όλων των εγγυήσεων εκτέλεσης που έχουν δοθεί για την εκτέλεση
δηµοσίων έργων, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας υπογραφής, στο ύψος της πρόβλεψης του
άρθρου 157 του Ν.4281/2014, όσο και αυτό της θέσπισης χρόνου λήξης των
εγγυητικών επιστολών, συναρτήσει του χρονοδιαγράµµατος και του χρόνου
εγγύησης του έργου.
Τα ίδια αιτήµατα καταθέτουµε και µε την παρούσα επιστολή.
6. Το υπό διαβούλευση βασικό ν/σ για τις ∆ηΣυ «συµπληρώνεται» από τρία άλλα ν/σ που
καταρτίζονται ή έχουν καταρτιστεί παράλληλα από διαφορετικές οµάδες, αλλά τα οποία δεν
έχουν επίσηµα κοινοποιηθεί και δεν γνωρίζουµε αν έχουν εναρµονιστεί µε το βασικό ν/σ.
Από τα συµπληρωµατικά αυτά σχέδια νοµοθετικών κειµένων τα δύο αναφέρονται στον
Τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων (ν/σ για τα µητρώα µελετητών και εργοληπτικών επιχειρήσεων
µε τίτλο: "Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων" και ν/σ µε τίτλο: "∆οµές στρατηγικού
σχεδιασµού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστηµα
παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων"), ενώ το τρίτο καλύπτει συνολικά τα θέµατα
δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων τόσο κατά
το προ-συµβατικό στάδιο όσο και κατά την εκτέλεση µιας σύµβασης.
Η επεξεργασία και η οριστικοποίηση του συνόλου αυτών των νέων νοµοθετικών
κειµένων είναι απαραίτητο να γίνει κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
εναρµόνιση και η διαλειτουργικότητά τους και σε κάθε περίπτωση θα ήταν εξαιρετικά
χρήσιµο να εκδοθούν ταυτόχρονα.
Ειδικά για τα ζητήµατα του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και
γενικότερα τα θέµατα της οργάνωσης του εργοληπτικού επαγγέλµατος και αυτά της
έννοµης προστασίας κατά το στάδιο εκτέλεσης των έργων είναι κοµβικά κατά την
άποψη του Συνδέσµου µας.
7. Στο υπό συζήτηση ν/σ προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις π.χ. για την έκδοση ΥΑ που
θα ρυθµίζουν ειδικότερα θέµατα. Αυτές οι ΥΑ πρέπει να συνταχθούν και να εκδοθούν
ταυτόχρονα µε τη ψήφιση του νόµου ή οι σχετικές προβλέψεις να ενσωµατωθούν στο νόµο.
8. Το υπό συζήτηση ν/σ για τις ∆ηΣυ τόσο ως προς τη δοµή του όσο και ως προς τις
διατάξεις του αντίκειται στη βασική αρχή των νέων Οδηγιών για τις ∆ηΣυ (2014) που είναι η
απλοποίηση των διαδικασιών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην
αγορά των ∆ηΣυ. Ειδικότερα για την περίπτωση των ∆ηΣυ Έργων, χαρακτηριστικό είναι ότι
ουδεµία διαφοροποίηση γίνεται για τις συµβάσεις µικρών έργων µε προϋπολογισµό κάτω του
κοινοτικού ορίου, καθώς και ότι ουδεµία πρόβλεψη γίνεται για την ανάθεση µικρών
επισκευαστικών έργων ή έργων συντήρησης µέσω συµφωνιών-πλαίσιο. Θεωρούµε ότι θα
πρέπει να προβλεφθούν ειδικές προβλέψεις για τα έργα κάτω του κοινοτικού ορίου.
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ΙΙ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι παρατηρήσεις υποδιαιρούνται σε τρία µέρη:
(A) Το στάδιο ανάθεσης,
(B) το στάδιο εκτέλεσης και
(Γ) την επίλυση διαφορών.
Ειδικά για την τρίτη ενότητα των παρατηρήσεών µας επί των θεµάτων επίλυσης διαφορών
υποβάλλουµε συνηµµένα την από 12-2-2016 (Α.Π. ΣΑΤΕ: 29765) επιστολή του Συνδέσµου
µας προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στην οποία περιγράφονται πλήρως οι θέσεις του ΣΑΤΕ
επί θεµάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων έργων.
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ΙΙ - Α. ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Άρθρο 24 και άρθρο 277, παρ. 3γ:
Συγκρούσεις συµφερόντων
Να απαλειφθεί η φράση «εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθµού» διότι διευρύνει
ανεπίτρεπτα τον κύκλο των προσώπων που εµπλέκονται σε συγκρούσεις συµφερόντων.
2. Άρθρο 24 και άρθρο 277, παρ. 4:
Συγκρούσεις συµφερόντων
Να απαλειφθούν οι λέξεις «οικογενειακά», και «ή άλλα κοινά συµφέροντα» διότι αφενός µεν
δηµιουργούν αοριστία και µπορεί να οδηγήσουν σε αυθαίρετες ερµηνείες, αφετέρου δε δεν
περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο 24 της Οδηγίας. Να προστεθεί η λέξη
«χρηµατοοικονοµικά», που υπάρχει στην Οδηγία.
3. Άρθρο 24 και άρθρο 277, παρ. 4γ:
Συγκρούσεις συµφερόντων
Η περίπτωση (γ) να αναδιατυπωθεί ώστε ο τυχόν συµβατικός δεσµός να είναι επιλήψιµος
εφόσον διαπιστωθεί να υπάρχει κατά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της Σύµβασης και
όχι 12 µήνες νωρίτερα.
4. Άρθρο 48
Ελάχιστο περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
Παράγραφος 7-η:
Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό άρθρο για την τήρηση των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας,
ενώ επίσης πρέπει να υπάρχει προεκτίµηση δαπανών κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού
των έργων στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες άρθρων: Εγκαταστάσεις - Συντήρηση
Έργων - Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας.
5. Άρθρο 67
Εγγυήσεις
Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
"8. Από την έναρξη ισχύος του νόµου για όλα τα εν εξελίξει έργα ισχύουν οι προβλέψεις του
παρόντος άρθρου εκτός και εάν έχουν κινηθεί διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου".
6. Άρθρο 68 παρ. 3γ:
Λόγοι αποκλεισµού
Η διατύπωση «επαρκώς εύλογες ενδείξεις» είναι αόριστη και επιδέχεται παρερµηνείες. Να
αντικατασταθεί από την φράση «επαρκείς αποδείξεις».
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7. Άρθρο 68 παρ. 3γ και 3η:
Λόγοι αποκλεισµού
Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις γ και η, να προκύπτουν από αµετάκλητη δικαστική
απόφαση.
8. Άρθρο 68, παρ. 6:
Λόγοι αποκλεισµού
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 είναι αρκετά γενικό και ασαφές. Προτείνουµε να
αντικατασταθεί ως εξής:
"6. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα εάν αυτές µπορούν να αποδείξουν, µε
κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. Ως κατάλληλα αποδεικτικά
µέσα νοούνται τελεσίδικες αποφάσεις αρµόδιων δικαστηρίων ή πειθαρχικών
οργάνων, στων οποίων την δικαιοδοσία εµπίπτει ο οικονοµικός φορέας, ή πράξεων
των αρµόδιων υπηρεσιών του Μητρώου όπου τηρείται το αντίστοιχο πτυχίο του
οικονοµικού φορέα."
9. Άρθρο 69 παρ. 2:
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις
Προτείνεται η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού να περιοριστεί σε τρία (3) έτη και ένα (1) έτος
αντίστοιχα.
10. Άρθρο 71 παρ. 8:
Κοινοπραξίες Αναβάθµισης
Πρέπει να διορθωθούν τα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 71, που ορίζουν ότι τα ποσοστά
συµµετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων που συνιστούν αναβαθµισµένη κοινοπραξία
ανέρχονται στο 30% (ή στο 25%) στα κέρδη και τις ζηµίες της κοινοπραξίας. Η διατύπωση
αυτή έχει αποτελέσει αιτία για µεγάλη σύγχυση κατά το παρελθόν, διότι διατυπώθηκαν
εσφαλµένες απόψεις – ακόµη και από δικαστικές αποφάσεις – ότι το ποσοστό αυτό αφορά
τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου και όχι εκάστης επιµέρους κατηγορίας για την
εκτέλεση των εργασιών της οποίας συνιστάται ενδοκατηγοριακή κοινοπραξία αναβάθµισης
ορίων. Μετά από νοµολογιακές διακυµάνσεις, το ζήτηµα αυτό επιλύθηκε ορθώς – ότι δηλαδή
το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στην ενδοκατηγοριακή κοινοπραξία αναβάθµισης αφορά
τον προϋπολογισµό της κατηγορίας και όχι του συνολικού έργου - από την υπ’ αριθ.
267/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία αποφάνθηκε ειδικώς τα εξής
(σκ. 6 in fine): «Από την τελευταία αυτή διάταξη η οποία, καταρχήν, αναφέρεται σε
αµιγές έργο που υπάγεται σε µία αποκλειστικά κατηγορία, συνάγεται ότι, σε
περίπτωση µικτού έργου, για το οποίο καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις από
περισσότερες κατηγορίες, η σύσταση αναβαθµισµένης κοινοπραξίας µπορεί να
αφορά σε µία κατηγορία εργασιών, οπότε και το ανωτέρω προβλεπόµενο ελάχιστο
ποσοστό συµµετοχής υπολογίζεται µε βάση τον προϋπολογισµό αυτής της
κατηγορίας εργασιών και όχι µε βάση τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου».
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Προς τον σκοπό της αποφυγής παρόµοιων συγχύσεων στο µέλλον, η διατύπωση της
διάταξης πρέπει να τροποποιηθεί επί τη βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ίδιου άρθρου,
που αφορούν άλλους τύπους κοινοπραξιών εντός της ίδιας κατηγορίας, όπου ρητώς τονίζεται
ότι «αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών το εν λόγω
ποσοστό αναφέρεται στον προϋπολογισµό της κάθε κατηγορίας» (άρθρ. 128 παρ. 7
in fine).
11. Άρθρο 93:
Σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή
1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 93 συντελείται µία άνευ όρων και περιορισµών
διεύρυνση της εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή». Οι δύο κυριότερες
προϋποθέσεις εφαρµογής του υπό το ισχύον καθεστώς, ήτοι πρώτον ο περιορισµός του σε
συγκεκριµένες ειδικώς προσδιοριζόµενες κατηγορίες έργων και δεύτερον η προηγούµενη
έγκριση της εφαρµογής του µε απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. κατόπιν εισήγησης του
Συµβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε., αίρονται µε τη νέα ρύθµιση. Η προϋπόθεση που θέτει
η παράγραφος 2 του άρθρου 93 δύναται να πληρωθεί σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση
δηµοπρατούµενου έργου και δεν συνδέεται µε τη φύση του δηµοπρατούµενου έργου.
Εποµένως, θεωρητικώς, όλα τα έργα δύνανται να δηµοπρατηθούν µε το σύστηµα «µελέτη –
κατασκευή».
Η σχεδόν απεριόριστη διεύρυνση της εφαρµογής του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα και
κινδύνους. Το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή» είναι από τη φύση του εξαιρετικό σύστηµα˙
και ως τέτοιο πρέπει να εφαρµόζεται. Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η περιορισµένη
και κατ’ εξαίρεση εφαρµογή του είναι οι εξής: α) Ενέχει µεγάλο βαθµό υποκειµενικής κρίσης,
η οποία οδηγεί σε καταστρατηγήσεις της νοµοθεσίας και των αρχών της αµεροληψίας και της
δίκαιης κρίσης και, συνακολούθως, σε διαβλητά αποτελέσµατα. β) Είναι απολύτως άστοχο
και άσκοπο σε έργα που κατασκευάζονται µε γνωστές και ελεγµένες κατασκευαστικές
µεθόδους (η συντριπτική πλειονότητα), όπου η εφαρµογή του προκαλεί µεγαλύτερο κόστος
και χρονικές καθυστερήσεις. γ) ∆ηµιουργεί δυσβάστακτο κόστος για την πλειονότητα των
µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να ανταποκριθούν στην
αυξηµένη δαπάνη της ανάθεσης και εκπόνησης µελετών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς
µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή». Αυτοί οι λόγοι είχαν καταστήσει αναγκαίο τον
περιορισµό της εφαρµογής του σε συγκεκριµένες κατηγορίες έργων, όπου είχε διαπιστωθεί
ότι ήταν σκόπιµη η χρήση του για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος˙ η δε κρίση
περί της σκοπιµότητας και αναγκαιότητας εφαρµογής του ανατέθηκε στον ίδιο του Υπουργό
Υ.ΜΕ.∆Ι., κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΥ.ΜΕ.∆Ι.. Πλέον,
αυτές οι ουσιωδέστατες ουσιαστικές και διαδικαστικές δικλίδες ασφαλείας καταργούνται. Η
κάθε αναθέτουσα αρχή θα αποφασίζει για την εφαρµογή του συστήµατος «µελέτη –
κατασκευή» ουσιαστικά κατά το απολύτως δοκούν, εφόσον τα θεσπιζόµενα από τον νόµο
κριτήρια είναι γενικά, αόριστα και εφαρµόσιµα σε κάθε έργο. Για τους λόγους αυτούς
θεωρούµε πως είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ των υφιστάµενων ρυθµίσεων,
όσον αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη –
κατασκευή», οι οποίες, όπως έχει καταδείξει η πράξη, έχουν κατοχυρώσει ένα καθεστώς
ασφάλειας δικαίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του εν λόγω συστήµατος
δηµοπράτησης.
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2. Η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται µε δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο δεύτερος εξ αυτών
ενέχει αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών και εξαγωγή «ανηγµένης»
προσφοράς, µε µόνο περιορισµό ότι η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 10%, ενώ η οικονοµική προσφορά 90%.
Σύµφωνα µε θεµελιώδη αρχή του δικαίου των διαγωνισµών για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων, η οποία έχει διατυπωθεί επανειληµµένως σε αποφάσεις των εθνικών και
κοινοτικών δικαστηρίων, η εξέταση των τεχνικών προσφορών και ειδικότερα η αξιολόγηση
και βαθµολόγησή τους µε γνωστές τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων
παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων
και του πραγµατικού ανταγωνισµού, οι οποίες διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων. Τούτο, διότι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών και την εκφορά της σχετικής αξιολογικής κρίσης της πρέπει να ενεργεί
απολύτως ανεπηρέαστα από τη γνώση (άµεση ή έµµεση, ολική ή µερική) του ύψους της
οικονοµικής προσφοράς εκάστου διαγωνιζοµένου και από την επίδραση που θα έχει ο
συσχετισµός ύψους οικονοµικής προσφοράς και αποτελέσµατος της αξιολόγησης της
τεχνικής προσφοράς στη διαµόρφωση του συνολικού αποτελέσµατος του διαγωνισµού˙
αυτό, µάλιστα, ισχύει κατά µείζονα λόγο κατά το στάδιο της αξιολόγησης και βαθµολόγησης
των τεχνικών προσφορών, κατά το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ενεργεί µε διακριτική
ευχέρεια. Εάν, συνεπώς, προβεί στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών µε γνωστές τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, η αξιολόγηση αυτή
διενεργείται υπό την επίδραση της γνώσης των οικονοµικών προσφορών – το ύψος των
οποίων αποτελεί συντελεστή µε µεγάλη βαρύτητα στη διαµόρφωση του τελικού
αποτελέσµατος του διαγωνισµού – µε αποτέλεσµα να µην είναι ανεπηρέαστη στη
διαµόρφωση της αξιολογικής κρίσης της, συνακολούθως δε, να παραβιάζονται εξ αυτού του
λόγου οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και του
πραγµατικού ανταγωνισµού.1
Κατ’ εφαρµογή των προαναφερθεισών θεµελιωδών αρχών, που κατοχυρώνονται σε όλες τις
κοινοτικές Οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων, όταν η αναθέτουσα αρχή επιλέγει ως κριτήριο
αναθέσεως δηµοσίας συµβάσεως το προβλεπόµενο στο άρθρο 53 της αυτής οδηγίας κριτήριο
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, οφείλει, προκειµένου να
διασφαλισθούν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού, να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τη
διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να καταστεί απολύτως αδύνατος ο επηρεασµός της
αξιολογήσεως των τεχνικών προσφορών από το ύψος των οικονοµικών προσφορών.2 Κατά
συνέπεια, διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, οι οποίες δεν διασφαλίζουν πλήρως ότι η
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διενεργείται και περατώνεται σε χρόνο κατά τον
οποίον δεν έχουν ακόµη αποσφραγισθεί οι οικονοµικές προσφορές ή, έτι περαιτέρω,
προβλέπουν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών πριν από την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των τεχνικών έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε το ενωσιακό δίκαιο περί δηµοσίων
συµβάσεων.

1
ΕπΑν ΣτΕ 435/2012˙ ΣτΕ 2283/2006˙ Ε.Α. ΣτΕ 1236/2008, 1073/2008, 373/2007, 163/2007,
1041/2006, 226/2004 κ.ά.˙ πρβλ. ΕλΣυν VI Τµ. 2733/2010 κ.ά.
2
Ε.Α. ΣτΕ 435/2012 & 326/2008˙ πρβλ. ΣτΕ 2283/2006, 1452/2000, 2478/1997, καθώς και Ε.Α.
1234/2007, 599/2007, 374/2007, 21/2006, 44/2005, 51/2002 κ.ά.
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Εν προκειµένω, η δεύτερη εναλλακτική µέθοδος ανάδειξης του αναδόχου προβλέπει ότι οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίζονται προ της αποσφράγισης και αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών˙ δηλαδή οι τεχνικές προσφορές θα αξιολογούνται και βαθµολογούνται
µε γνωστές τις οικονοµικές προσφορές. Τούτο παραβιάζει ευθέως τις προαναφερθείσες
γενικές αρχές και, ως εκ τούτου, υπάρχει ευθεία αντίθεση µε το ενωσιακό δίκαιο ως προ το
ζήτηµα αυτό. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί η συγκεκριµένη διάταξη και να
προβλεφθεί ότι, οσάκις εφαρµόζεται η δεύτερη εναλλακτική µέθοδος ανάδειξης του
αναδόχου (η οποία προβλέπει αξιολόγηση και βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών,
εποµένως ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας από πλευράς των οργάνων της αναθέτουσας
αρχής), οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίζονται πάντα µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών.
3. Στον νόµο προβλέπεται το εξής: «Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς, η ελάχιστη επιτρεπόµενη αποδεκτή βαθµολογία και οι επί µέρους συντελεστές
βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων αξιολόγησης, ανάλογα µε τη κατηγορία, το µέγεθος και το
είδος του έργου».
Η εµπειρία έχει καταδείξει ότι είναι προτιµότερο ο τύπος ανηγµένης προσφοράς να
προβλέπεται στον νόµο. Τούτο συνάδει και µε την ανάγκη ασφάλειας δικαίου. Για τον λόγο
αυτό θα έπρεπε ο µαθηµατικός τύπος να παρατίθεται στον ίδιο τον νόµο, όπως άλλωστε
ισχύει και σήµερα, χωρίς να έχει προκληθεί το παραµικρό πρόβληµα αναφορικά µε τον τύπο.
4. Στις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής για τα προαπαιτούµενα επιλογής του
συστήµατος µ/κ, παράγραφος 2, πρέπει να προστεθούν η τοπογραφική αποτύπωση και οι
εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι, ενώ στην περίπτωση 5.β να µην απαιτούνται πλήρεις
µελέτες αλλά να προβλέπονται προµελέτες.
12. Άρθρο 97
Προσφορά µε συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων ανάθεσης στις δηµόσιες συµβάσεις
έργων
Το σύστηµα αυτό δηµοπράτησης αν και έχει την πρόβλεψη της πρότερης γνωµοδότησης του
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, δηµιουργεί ανησυχίες για το είδος των κριτηρίων. Τα
προβλεπόµενα κριτήρια της προσφοράς όπως συντοµότερου χρόνου εκτέλεσης και
πολυετούς εγγύησης και συντήρησης, µετά την περάτωση του έργου δεν είναι πάντα εφικτό
να εφαρµόζονται µε αντικειµενικό τρόπο άρα για τον Σύνδεσµό µας δεν γίνονται αποδεκτά
αφού για τον µεν χρόνο εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να έχουµε υπερώριµα έργα
(πλήρεις µελέτες, απαλλοτριώσεις, δίκτυα ΟΚΩ, αρχαιολογικές παρεµβολές κ.λ.π.) για τις δε
εγγυητικές επιστολές µακρόχρονης εγγύησης και συντήρησης θα υπάρχει σηµαντικός
περιορισµός του ανταγωνισµού λόγω απροθυµίας των τραπεζών να εκδίδουν τέτοιου τύπου
εγγυητικές επιστολές σε µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, για την εφαρµογή του εν λόγω συστήµατος πρέπει να τεθούν προαπαιτούµενα
ΠΡΙΝ την δηµοπράτηση του έργου µε το σύστηµα των πολλαπλών κριτηρίων όπως:
διαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι, εξασφάλιση ΟΚΩ, αρχαιολογικές µελέτες, µελέτη
εφαρµογής ενώ θα πρέπει να έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις και η αρχαιολογική
έρευνα.
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13. Άρθρο 106 και άρθρο 335:
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
Η θέσπιση συστήµατος εντοπισµού και αποκλεισµού των υπερβολικά χαµηλών προσφορών
πρέπει να έχει ως γνώµονα την αρχή της αντικειµενικότητας. Η παραχώρηση διακριτικής
ευχέρειας στις αναθέτουσες αρχές να αξιολογούν αυτές πότε µία προσφορά είναι ασυνήθιστα
χαµηλή και εάν η υποβληθείσα αιτιολόγηση απαντά επί των ερωτηµάτων του επιχειρηµατικά
βιώσιµου της οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί «λευκή επιταγή» για αυθαιρεσίες και ανοµίες
κάθε µορφής. Στην Ελλάδα υπάρχει το πολύ δυσάρεστο προηγούµενο του συστήµατος των
υποκειµενικών αιτιολογήσεων του Ν. 2229/1994, το οποίο έχει συνδεθεί µε µνήµες
φαυλότητας, αυθαιρεσίας και διαφθοράς. Κατά το σύστηµα εκείνο η αναθέτουσα αρχή
αποφάσιζε µε δικά της, απολύτως ανέλεγκτα εν τοις πράγµασι κριτήρια, πρώτον ποιο ήταν
το όριο της έκπτωσης πέραν του οποίου µία οικονοµική προσφορά χαρακτηριζόταν ως
υπερβολικά χαµηλή και, δεύτερον, εάν θα γινόταν µία αιτιολόγηση αποδεκτή ή µη. Στους
διαγωνισµούς εµφανίσθηκαν φαινόµενα που ήγγιζαν τη παραδοξότητα και την ιλαρότητα: Σε
διαγωνισµό όπου είχαν υποβληθεί εκπτώσεις π.χ. 42,16%, 42,17%, 42,18% κ.ο.κ.,
αποκλειόταν η προσφορά µε 42,18%, ενώ γινόταν δεκτή η προσφορά µε 42,17%! Και
καλείτο µετά αυτός που είχε προσφέρει 42,18% να αιτιολογήσει την προσφορά του! Η άκρα
υποκειµενικότητα και το κατ’ ουσία ανέλεγκτο της άσκησής της οδήγησε το σύστηµα αυτό σε
παταγώδη αποτυχία, µε συνέπεια να αντικατασταθεί άρον άρον από τον µαθηµατικό τύπο
του Ν. 2576/1998. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ίδιο θα συµβεί και τώρα, εάν δεν
θεσµοθετηθούν κανόνες αντικειµενικής και ελέγξιµης κρίσης ως προς τα δύο ουσιώδη
ζητήµατα του ελέγχου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών: α) Της µεθόδου εντοπισµού
των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και β) της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης
των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων.
∆υστυχώς, η νοµοτεχνική δοµή του σχετικού άρθρου του νοµοσχεδίου δεν παρέχει
περιθώρια αισιοδοξίας: ∆εν περιλαµβάνεται εξουσιοδοτική διάταξη για εξειδίκευση, µε την
εφαρµογή κάποιας παραµετροποιηµένης µεθόδου, της διαδικασίας εντοπισµού των
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και αξιολόγησης των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων.
Τούτο σηµαίνει ότι, πρώτον, µε την παρούσα εκδοχή του νοµοσχεδίου υπάρχει απόλυτη
διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών ως προς το κρισιµότατο αυτό ζήτηµα και,
δεύτερον, δεν παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για ρύθµιση των συγκεκριµένων
ζητηµάτων µε υπουργική απόφαση. Η µόνη δυνατότητα που αποµένει είναι να ρυθµισθούν
µέσω προτύπων τευχών διακηρύξεων. Αλλά κι αυτό να συµβεί, που δεν φαίνεται πιθανό, η
εναπόθεση της ρύθµισης τέτοιων κρίσιµων ζητηµάτων στα έγγραφα της σύµβασης (τεύχη
δηµοπράτησης) ενέχει πολλούς και ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους.
Θεωρούµε ότι η πρέπουσα λύση, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση και
τον υγιή ανταγωνισµό, είναι η θέσπιση ενός αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου
συστήµατος προσδιορισµού του ορίου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και
αξιολόγησης των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων, είτε στον ίδιο τον νόµο είτε µε
κανονιστική πράξη (κατά προτίµηση υπουργική απόφαση, που είναι ένα ευέλικτο µέσο
κανονιστικών ρυθµίσεων), µε την ταυτόχρονη παροχή ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης
προς τούτο.
Σηµειώνεται ότι πριν εκσυγχρονιστεί το σύστηµα κοστολόγησης/προδιαγραφών των έργων
είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη η αντικειµενική κρίση επί υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων,
άρα δεν είναι εφικτή η σύνταξη ενός καθορισµένου τύπου αιτιολόγησης και ως εκ τούτου
προτείνουµε µία µεταβατική περίοδο.
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Συγκεκριµένα, προτείνουµε, µέχρι τον προσδιορισµό των παραµέτρων αντικειµενικής
αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, τη διασφάλιση των
αναθετουσών αρχών από την υπογραφή συµβάσεων πολύ υψηλού ή υψηλού
ρίσκου, όπως χαρακτηρίζουµε µία σύµβαση που συνάπτεται στη βάση µίας υπερβολικά
χαµηλής προσφοράς, µε την πρόβλεψη πρόσθετων προβλέψεων, οι οποίες φυσικά θα
προβλέπονται στις διακηρύξεις των έργων, όπως αυξηµένες πρόσθετες εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης, µη προσµέτρηση της αυξηµένης πρόσθετης εγγύησης στην λήψη
της προκαταβολής, αυστηρών ελέγχων από Ειδικό Σώµα Ελεγκτών ή και Εξωτερικό
Σύµβουλο Επίβλεψης.
Παράλληλα, θα πρέπει να υφίστανται τα ακόλουθα προαπαιτούµενα:
1. Να συσταθεί Ειδικό Σώµα Ελεγκτών Αιτιολόγησης που θα αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο
φορέα που δεν θα εµπλέκεται επ' ουδενί µε την εκάστοτε Α.Α. Τα µέλη του θα
απαρτίζουν τις Επιτροπές Ελέγχου Αιτιολογήσεων και θα προκύπτουν µε κλήρωση από
όλη την Περιφέρεια, µε παρόµοιο σύστηµα µε αυτό που είχε προβλεφτεί στο Σχέδιο
Νόµου "Ρέππα" (άρθρο 19) για τις µελέτες.
2. Τα πορίσµατα επί των αιτιολογήσεων καθώς και οι αιτιολογήσεις, πλην των
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων που αναφέρονται σε αυτές, θα αναρτώνται σε
συγκεκριµένο ιστότοπο, ελεύθερα προσβάσιµο
3. Το σύστηµα ανάδειξης των δυνητικά ΑΧΠ θα πρέπει να µπορεί να τροποποιείται και νε
βελτιώνεται, είτε συνολικά είτε µερικώς, µε Υπουργική Απόφαση, ώστε να
αντιµετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσµατικά φαινόµενα αστοχιών, συνεννοήσεων,
εκβιασµών κ.λ.π.
4. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας κάθε συστήµατος δηµοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου
αποτελεί η συνθήκη οι Οικονοµικές Προσφορές να αποσφραγίζονται την ίδια ηµέρα που
γίνεται και η επίδοσή τους.
Εάν µία αιτιολόγηση κριθεί ανεπαρκής θα πρέπει να αποστέλλεται ενηµέρωση στο ΜΕΕΠ για
3µηνη/6µηνη αναστολή δυνατότητας συµµετοχής σε διαγωνισµούς, θα καταπίπτει η
εγγυητική συµµετοχής κ.ο.κ.
14. Άρθρο 109 :
Κατάθεση προσφοράς
1. Άρθρ. 109 παρ. 1 β: ∆εν διευκρινίζεται στο κείµενο του νόµου αν σε περίπτωση
δηµοπρασίας άνω του ορίου εφαρµογής του Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων η κατάθεση
της προσφοράς στην επιτροπή διαγωνισµού θα πρέπει να γίνεται από τα ίδια πρόσωπα που
περιοριστικώς ορίζονται για την κατάθεση προσφορών σε διαγωνισµούς κάτω του ορίου.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 ορίζει ότι «κατά της απόφασης έγκρισης του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας χωρεί ένταση κατά το άρθρο 139». Το άρθρο 139 είναι
απολύτως άσχετο. Μάλλον έχει γίνει σύγχυση µε παλαιότερη αρίθµηση. Πρέπει να
διορθωθεί.
15. Άρθρο 116, παρ. 5:
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Να προστεθεί η φράση, µε υπαιτιότητά του, ως εξής:
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"5. Αν ο ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου
συµφωνητικού ή δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα από στοιχεία και δικαιολογητικά
κατακύρωσης και . . . "
16. Άρθρο 119:
Ματαίωση διαδικασίας
Οι προβλεπόµενοι στην παρ. 1 του άρθρου 119 λόγοι µαταίωσης (ακύρωσης) του
διαγωνισµού είναι πάρα πολύ ευρείς και ουσιαστικά παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή
δικαίωµα άνευ όρων ακύρωσης διεξαχθέντος διαγωνισµού. Ειδικά η περίπτωση γ’ («αν οι
οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο») είναι
τόσο ευρεία, γενική και αόριστη, ώστε να επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή την ακύρωση
οποιουδήποτε διαγωνισµού κατά το δοκούν.
17. Άρθρο 138:
Παράβολο ένστασης
Ορίζεται παράβολο χιλίων ευρώ (€ 1.000) για άσκηση ένστασης σε διαγωνισµούς κάτω των
60.000 ευρώ (!!!!), χωρίς να ορίζεται τίποτα για τις ενστάσεις στους διαγωνισµούς άνω των
60.000 ευρώ! Προφανώς έχει γίνει λάθος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι υπερβολικό το
ποσό των 1.000 ευρώ για την άσκηση µιας απλής ένστασης στον διαγωνισµό.

18. Άρθρο 142 και άρθρο 344, παρ. 2:
Υπεργολαβία
Η δυνατότητα απ ευθείας καταβολής στον υπεργολάβο από τον κύριο του έργου του
υπεργολαβικού ανταλλάγµατος µε αίτηµα του υπεργολάβου διακινδυνεύει την φύση της
υπεργολαβικής σύµβασης και θα δηµιουργήσει προβλήµατα, τόσο θεωρητικά όσο και
πρακτικά κατά την εφαρµογή της.
Προτείνουµε να προστεθεί ότι για την απ' ευθείας πληρωµή στον υπεργολάβο απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη του αναδόχου χορηγούµενη µετά την ανάθεση της σύµβασης.
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ΙΙ - Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
19. Άρθρο 147 παρ. 2:
Υπογραφή σύµβασης
Στο τέλος να προστεθεί ότι «Η ανωτέρω ειδική κύρωση επιβάλλεται µετά την εξάντληση των
ενδίκων µέσων από τον εκπεσόντα ανάδοχο και την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης».
20. Άρθρο 147, παρ.4:
Υπογραφή σύµβασης
Να προστεθεί η φράση, µε υπαιτιότητά του, ως εξής:
"4. Αν ο ανάδοχος µε υπαιτιότητά του, δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου
συµφωνητικού ή δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα από στοιχεία και δικαιολογητικά
κατακύρωσης και . . . "
21. Άρθρο 148
∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη
Για την ∆ιοίκηση έργου - επίβλεψη να υπάρξει πρόβλεψη εξαίρεσης της ανάγκης παραλαβής
των αφανών εργασιών από τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για τα µικρά έργα.
22. Άρθρο 148
∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη
Θα πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα εκχώρησης αρµοδιοτήτων ∆.Υ. σε ιδιωτικούς
εξειδικευµένους οίκους.
23. Άρθρο 149:
Υπερηµερία κυρίου του έργου
Προς αποφυγή αµφισβητήσεων που έχουν ήδη ταλανίσει και τη νοµολογία των ∆ικαστηρίων,
προτείνεται να προδιαγραφεί το ελάχιστο αποδεκτό περιεχόµενο της οχλήσεως (ειδική
αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την υπερηµερία του Κ.τ.Ε,
αναφορά του είδους των ζηµιών των οποίων ο ανάδοχος θα αιτηθεί στο µέλλον την
αποκατάσταση, χωρίς ανάγκη προσδιορισµού του συγκεκριµένου ύψους των ζηµιών, ο
οποίος δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί παρά µόνον σε προεκτιµώµενο, µη δεσµευτικό,
ύψος).
Η προτεινόµενη διάταξη σύµφωνα µε την οποία η όχληση «υποβάλλεται µετά την έναρξη της
υπερηµερίας του Κ.τ.Ε άλλως είναι πρόωρη και δεν επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα» είναι
προβληµατική, ιδίως σε περιπτώσεις που λόγω της φύσεώς της η υπερηµερία του Κ.τ.Ε για
συγκεκριµένο λόγο (λ.χ καθυστέρηση απαλλοτριώσεων) µπορεί να εκδηλώνεται σε
διαφορετικούς χρόνους ανά σηµείο ή τµήµα του έργου ανάλογα µε το συµβατικό
χρονοδιάγραµµα. Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριµένης προβλέψεως, άλλως η
τροποποίηση αυτής ώστε να καθίσταται σαφές ότι απαιτείται η άπαξ υποβολή οχλήσεως για
την ίδια αιτία υπερηµερίας του Κ.τ.Ε µετά την εκδήλωσή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο για
πρώτη φορά στο εκάστοτε έργο.
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Κυρίως όµως, είναι απολύτως αναγκαίο να περιληφθεί ειδική ρύθµιση για την υποβολή του
αιτήµατος αποζηµιώσεως του αναδόχου σε περίπτωση υπερηµερίας του Κ.τ.Ε κατ’ απόκλιση
από την γενικώς ισχύουσα ρύθµιση του άρθρου 189 του σχεδίου νόµου (πρώην 75Α του
νόµου 3669/08). Ειδικότερα, προτείνεται να προβλεφθεί ότι το αίτηµα αποζηµιώσεως του
αναδόχου λόγω υπερηµερίας του Κ.τ.Ε θα υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο από την άρση όλων
των λόγων που συγκροτούν την υπερηµερία του Κ.τ.Ε και έχουν επισηµανθεί στην όχληση
του αναδόχου, όταν θα έχει καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός της συνολικής αξιώσεως του
αναδόχου και θα έχουν συγκεντρωθεί τα αποδεικτικά του ύψους της στοιχεία και το
αργότερο µε την τελική επιµέτρηση. Εάν ωστόσο κριθεί αναγκαίος ο προσδιορισµός του
χρόνου υποβολής του αιτήµατος, ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι
µηνών από την άρση όλων των λόγων υπερηµερίας που αναφέρονται στην όχληση του
αναδόχου. Η ρύθµιση αυτή, εφόσον προστεθεί, θα πρέπει να έχει ισχύ και στις εν εξελίξει
συµβάσεις.
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι όχληση δεν απαιτείται για την υπερηµερία από καθυστέρηση
εξόφλησης λογαριασµού. Τούτο αποτελεί επιταγή του ενωσιακού δικαίου, η οποία έχει πλέον
κριθεί από το ΣτΕ µε την υπ' αριθ. 3526/2015 απόφασή της επταµελούς συνθέσεως.
Βεβαίως, από τις ειδικές διατάξεις περί υπερηµερίας κυρίου του έργου λόγω µη πληρωµής
λογαριασµού έχει αφαιρεθεί η υποχρέωση υποβολής όχλησης.
24. Άρθρο 149, παρ. 1:
Υπερηµερία κυρίου του έργου
Στο τέλος της παραγράφου 1 να προστεθεί: «Η ως άνω έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει,
µε ποινή ακυρότητας, τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την υπερηµερία του κυρίου
του έργου και το είδος των θετικών ζηµιών, των οποίων θα ζητηθεί η αποζηµίωση, χωρίς να
απαιτείται προσδιορισµός του ύψους αυτών».
25. Άρθρο 149, παρ. 2:
Υπερηµερία κυρίου του έργου
Στην παρ. 2 να διαγραφεί η φράση «και προσωπικού του αναδόχου» διότι η παράγραφος
αυτή αναφέρεται µόνο στον µηχανικό εξοπλισµό. Η παρ. 2β πρέπει να διαγραφεί διότι θέτει
αδικαιολόγητες προϋποθέσεις αποζηµίωσης που στην ουσία αποτελούν εµπόδια
αποζηµίωσης. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2δ πρέπει να διαγραφεί και να οριστεί ότι η
αποζηµίωση σταλιών ιδιόκτητων µηχανηµάτων θα γίνεται βάσει των τιµών µονάδος των
αναλυτικών τιµολογίων.
26. Άρθρο 149, παρ. 3:
Υπερηµερία κυρίου του έργου
Παρ. 3: Παρατηρήσεις ως προς τον υπολογισµό της σταλίας µηχανήµατος:
- Πρέπει να εισαχθεί διάταξη που να ορίζει, ως γενική αρχή, ότι: «Ο ανάδοχος δικαιούται
αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που υπέστη από τη σταλία του µηχανήµατος».
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- Να διαγραφεί η υποπαράγραφος 3.δ, που ορίζει ότι: «δ. Για τον καθορισµό της
αποζηµίωσης για την σταλία ιδιόκτητου µηχανήµατος θα λαµβάνονται υπόψη ως µέγιστες
αποδεκτές τιµές, αυτές που προκύπτουν από την υπό στοιχείο β.(4) αναπόσβεστη λογιστική
αξία του µηχανήµατος και την πραγµατική εναποµένουσα λειτουργική ζωή του µηχανήµατος,
βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Για τον καθορισµό της σταλίας µισθωµένου
µηχανήµατος θα λαµβάνονται υπόψη τα νόµιµα παραστατικά στοιχεία.»
Η αναπόσβεστη λογιστική αξία του µηχανήµατος υπολείπεται της πραγµατικής του αξίας και
πολλές φορές είναι µηδενική. Εάν εισαχθεί αυτή η διάταξη, ο ανάδοχος θα στερείται
αποζηµίωσης για πραγµατικές θετικές ζηµίες. ∆εν είναι δυνατόν να µπαίνει πλαφόν στο ύψος
των θετικών ζηµιών για τις οποίες θα αποζηµιωθεί ο ανάδοχος και µάλιστα τέτοιας µορφής
που σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα τις εκµηδενίζει.
- Πρέπει να εισαχθεί διάταξη βάσει της οποίας στις θετικές ζηµίες για τις οποίες δικαιούται
αποζηµίωση ο ανάδοχος περιλαµβάνονται και «οι γενικές δαπάνες µηχανήµατος (τέλη
κυκλοφορίας, ασφάλιση µηχανήµατος) και εν γένει κάθε πάγια δαπάνη της
επιχείρησης για τη νόµιµη και αποδοτική λειτουργία του µηχανήµατος».
27. Άρθρο 152
Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας
Στις υποχρεώσεις των µελών της κξιας να προβλεφθούν:
Α) Η δυνατότητα διακριτής τιµολόγησης και Β) Η δυνατότητα περισσότερων του ενός
εκπροσώπων.
28. Άρθρο 153
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
Θα πρέπει να προστεθούν προβλέψεις πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων στις
περιπτώσεις των ενστάσεων, των αιτήσεων θεραπείας και των ΠΠΑΕ
29. Άρθρο 154:
Σύµβουλοι
Η σύµβαση συµβούλου είναι δηµόσια σύµβασης υπηρεσιών. ∆εν είναι δυνατόν να
ανατίθενται χωρίς διαγωνισµό, ακόµη και όσες είναι κάτω του ορίου εφαρµογής των
κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων.
30. Άρθρο 158 παρ. 2:
Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
Η πρώτη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής:
"Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένες µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου, για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για
λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. για λόγους
επικαιροποίησής της εφόσον έχουν τροποποιηθεί οι συνθήκες ή εφόσον
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παρουσιάζονται διαφορετικές από τις προβλεφθείσες συνθήκες παρά την εκτέλεσης
των προκαταρκτικών ερευνών. Προς . . .. . "
31. Άρθρο 158 παρ. 4:
Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
∆εν νοείται ασφαλιστική κάλυψη της µελέτης. Θα πρέπει να προβλέπεται ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελµατικού κινδύνου του µελετητή.
32. Άρθρο 161, παρ. 7, πρώτο εδάφιο:
Προθεσµίες
Να προστεθεί η φράση "σε τέτοια περίπτωση", δηλαδή:
"Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί αυτεπάγγελτα µε ή χωρίς εισήγηση της ∆.Υ. να αποφασίσει τη
χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαιώσεως µέχρι την αποκαλούµενη
οριακή προθεσµία και ο ανάδοχος, σε τέτοια περίπτωση, είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει
την κατασκευή του έργου. ..."
33. Άρθρο 161, παρ. 7 :
Προθεσµίες
Να τεθεί ως ορισµός της οριακής προθεσµίας το ήµισυ της αρχικής προθεσµίας και µόνον,
χωρίς να συνυπολογίζεται οποιαδήποτε παράταση.
34. Άρθρο 161, παρ. 10 :
Προθεσµίες
Η πρόβλεψη ότι το αίτηµα του αναδόχου προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας
περαιώσεως του έργου πρέπει να καταργηθεί και να προβλεφθεί µόνον το εντός της
εγκεκριµένης προθεσµίας χωρίς άλλον περιορισµό. ∆ηλαδή:
"10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από
αίτηµα του αναδόχου στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας εντός της συνολικής
προθεσµίας περαιώσεως του έργου. . . ."
35. Άρθρο 163, παρ.2:
Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ)
Το δεύτερο εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής:
". . . Σε κάθε περίπτωση για την συµπερίληψη στα Συµβατικά Τεύχη της πρόσθετης
καταβολής απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του Υπουργού ΥπΥΜΕ∆Ι µετά από
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου. "
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36. Άρθρο 164, παρ. 7:
Προκαταβολές
Η δεύτερη πρόταση να γίνει ως εξής:
"Οι πληρωµές από το δεσµευµένο αυτόν λογαριασµό γίνονται µε επιταγές του αναδόχου ή
εντολές εµβασµάτων µετά από σχετική παροχή σύµφωνης γνώµης της διευθύνουσας
υπηρεσίας προς την τράπεζα."
37. Άρθρο 165 παρ. 2:
Έλεγχος επιµετρήσεων
Απαλείφθηκε η βελτιωτική τροποποίηση της οµάδας εργασίας και της νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής για επιστροφή προς διόρθωση και συµπλήρωση των επιµετρήσεων εντός µηνός
από την υποβολή τους και επαναφέρθηκε το παλαιό καθεστώς της τρίµηνης προθεσµίας
επιστροφής τους. Αυτή ήταν µία σηµαντική βελτίωση, που επιτάχυνε κατά δύο µήνες τη
διαδικασία έγκρισης των επιµετρήσεων, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που οφείλονται σε
αδράνεια της Υπηρεσίας. ∆υστυχώς, µε την απάλειψη αυτών των βελτιωτικών
τροποποιήσεων, τις οποίες είχε επεξεργασθεί και επί των οποίων είχε οµοφωνήσει η οµάδα
εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι, επανερχόµεθα στο παλαιό καθεστώς των άσκοπων σε βάρος του
αναδόχου καθυστερήσεων της Υπηρεσίας.
Προτεινόµενη ∆ιατύπωση:
"2. Μέχρι το τέλος κάθε µήνα, ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις
εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε
εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των
πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία
γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας
καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία
για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους
µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον
ανάδοχο».
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της
τελευταίας.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις ή σφάλµατα, που καθιστούν
αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις
επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία ενός µηνός και τον καλεί για τη συµπλήρωση
των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη
διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και
αριθµηµένα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις
συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω
επανυποβολή των επιµετρήσεων, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ

19

νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει,
να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Η διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή των επιµετρήσεων από τον
ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να
εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν
ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 188 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις
διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.
Οι ανωτέρω προθεσµίες α) του ενός µηνός για επιστροφή των επιµετρήσεων λόγω
ελλείψεων ή σφαλµάτων, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους β) του
ενός µηνός για έλεγχο, διόρθωση και έγκριση επανυποβληθεισών επιµετρήσεων και γ) της
τρίµηνης προθεσµίας για τον έλεγχο διόρθωση και έγκριση επιµετρήσεων οι οποίες δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση της προθεσµίας α), δεν ισχύουν αν ο ανάδοχος έχει παραλείψει
την υποβολή επιµετρήσεων σε µηνιαία βάση λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητάς του Στην
περίπτωση αποκλειστικής υπαιτιότητας οι προθεσµίες αυτές προσαυξάνονται κατά τους µήνες
(πέραν του ενός) κατά τους οποίους έχουν εκτελεστεί οιεσδήποτε εργασίες και στις οποίες
αναφέρεται η υποβληθείσα επιµέτρηση.
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα
στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν,
διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία
προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να
συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία ή αυτοδίκαια
εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν
διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι
επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 166. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον
έλεγχο την τυχόν διόρθωση και έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο
λογαριασµό."
Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι η προβλεπόµενη στα δύο τελευταία εδάφια της
παρ. 2 δυνατότητα ελέγχου των επιµετρήσεων από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής,
σύνταξης αρνητικού λογαριασµού κλπ δεν µπορεί να αφορά τις αφανείς εργασίες για τις
οποίες συντάσσονται τα πρωτόκολλα της παρ. 3, αφού λόγω της φύσεως των υπόψη
εργασιών δεν µπορεί να γίνει ποσοτική τους επαλήθευση στη τελική µορφή του έργου.
38. Άρθρο 165 παρ. 3 :
Π.Π.Α.Ε.
Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το ζήτηµα της επιµέτρησης των αφανών εργασιών, διότι έχει
εµφανισθεί πολλάκις το φαινόµενο η Υπηρεσία, ακόµη και µετά το πέρας του έργου, να
επανέρχεται και να διορθώνει ποσότητες αφανών εργασιών. Απέναντι στην πρακτική αυτή ο
ανάδοχος µένει ουσιαστικά απολύτως απροστάτευτος και εκτεθειµένος.
Η επιµέτρηση των αφανών εργασιών πρέπει σε πρώτη φάση να λαµβάνει χώρα µε τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα της καταµέτρησης. Η Επιτροπή ΠΠΑΕ
αποτελεί µέτρο που εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα της επιµέτρησης. Μπορεί ο νοµοθέτης
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να επιλέξει και άλλο τρόπο, όπως ιδιώτες επιµετρητές ή και να επιβάλει σε κάθε περίπτωση
τη συµµετοχή του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν προσώπου.
Αυτό που είναι εξαιρετικά σηµαντικό, όµως, είναι οι ποσότητες των αφανών εργασιών, µετά
την ολοκλήρωση της νόµιµης διαδικασίας επιµέτρησης (όποιας προκριθεί), να παγιώνονταιοριστικοποιούνται και τα ΠΠΑΕ να είναι υποχρεωτικό να συµπεριληφθούν αυτούσια στην
οικεία επιµέτρηση. Ενόψει αυτού πρέπει να επιβάλλεται και µάλιστα επί ποινή πειθαρχικού
ελέγχου στα όργανα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας η επίκαιρη επιµέτρηση των αφανών
εργασιών, διότι στην πράξη έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο η επιµέτρηση να λαµβάνει χώρα
εκ των υστέρων, ήτοι µετά την εκτέλεση ή/και επικάλυψη των αφανών εργασιών.
Τα νοµίµως ληφθέντα επιµετρητικά στοιχεία για τις αφανείς εργασίες πρέπει να µην µπορούν
να µεταβληθούν µονοµερώς από τη ∆ιοίκηση, είτε στο στάδιο της Τελικής Επιµέτρησης είτε
στο στάδιο της Παραλαβής (προσωρινής ή οριστικής). Σε κάθε περίπτωση ακόµα και αν
µπορεί να υπάρξει τροποποίηση, η ∆.Υ. ή η Επιτροπή Παραλαβής να είναι υποχρεωµένη να
αιτιολογήσει ειδικά και µε βάση εργαστηριακά στοιχεία τη µεταβολή στις ποσότητες
αφανών εργασιών που προκρίνει.
Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι η προβλεπόµενη στα δύο τελευταία εδάφια
της παρ. 2 δυνατότητα ελέγχου των επιµετρήσεων από την επιτροπή προσωρινής
παραλαβής, σύνταξης αρνητικού λογαριασµού κλπ δεν µπορεί να αφορά τις αφανείς
εργασίες για τις οποίες συντάσσονται τα πρωτόκολλα της παρ. 3, αφού λόγω της φύσεως
των υπόψη εργασιών δεν µπορεί να γίνει ποσοτική τους επαλήθευση στη τελική µορφή του
έργου.
Γι’ αυτό, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 165 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
«Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση των σχετικών
εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά
µόνο από κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης. Οι εγγραφές
που περιέχονται σε υπογεγραµµένο από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 148
Π.Π.Α.Ε., που συνοδεύει αναλυτική επιµέτρηση, δεν δύναται να αµφισβητηθούν ή
τροποποιηθούν σε µεταγενέστερο έλεγχο της ∆.Υ. ή της Επιτροπής Προσωρινής
ή/και Οριστικής Παραλαβής.»
39. Άρθρο 165 παρ. 5:
Πρόωρη υποβολή τελικής επιµέτρησης
Άλλη µία σηµαντική βελτιωτική τροποποίηση της οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι
απαλείφθηκε, η οποία είχε καταστεί αναγκαία λόγω της εσφαλµένης εφαρµογής της
συγκεκριµένης διάταξης από τα δικαστήρια. Η έννοια της απαλειφθείσας τροποποίησης είναι
ότι µία τελική επιµέτρηση που έχει υποβληθεί «προώρως» δεν είναι άκυρη, αλλά οι σχετικές
προθεσµίες εκκινούν από την πραγµατική έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης. Αυτή η
τροποποίηση επιταχύνει τις διαδικασίες και κυρίως δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο µε άσκοπες
και άδικες ακυρότητες, όταν ο σκοπός του νόµου (δηλ. να µην εκκινεί η δίµηνη προθεσµία
για την υποβολή της τελικής επιµέτρησης πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης)
εξυπηρετείται.
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40. Άρθρο 166, παρ. 11:
Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
Να προστεθεί η φράση "ή υπεργολάβους" ως εξής:
"11. Απαγορεύεται. . . .Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: α) . . . . .. . .προς εκτέλεση του έργου ή
από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, ή
υπεργολάβους, στην εκτέλεση του έργου .. . . "
41. Άρθρο 167 παρ. 22:
Αναθεώρηση
Λόγω των προβληµάτων που µπορεί να δηµιουργήσει η µεταβατικότητα της διάταξης περί
αναθεώρησης στις συµβάσεις που εκτελούνται πριν τον Γ τρίµηνο του 2012 και για λόγους
σαφήνειας, προτείνουµε να αντικατασταθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 22 του
άρθρου 167 ως εξής:
"Η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησής τους,
εκτός από εκείνες µε χρόνο δηµοπράτησης πριν το Γ¨ Τρίµηνο του 2012, για τις οποίες η
αναθεώρηση των τιµών από το ∆΄ Τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν υπολογίζεται µε τους
ισχύοντες για το Γ’ Τρίµηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και µε ελάχιστη τιµή
εφαρµογής αυτών ίση µε την µονάδα (1) ».
42. Άρθρο 167:
Αναθεώρηση
Στο τέλος του άρθρου προστίθενται παράγραφοι 24 - 28 ως εξής:
"24. Συστήνεται «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών,
κανόνων και µεθόδων που υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο,
αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή
και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως:
α) Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής
(παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κ.λπ.), που συµµετέχουν
στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της
γεωγραφικής διαφοροποίησής τους, καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες
στατιστικά µεθοδολογίες.
β) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων
τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για τη µονοσήµαντη περιγραφή, την ανάλυση
της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων
ή άλλων τεχνικών εργασιών όπως ενδεικτικά συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών,
ενεργειακών παρεµβάσεων σε υφιστάµενα έργα.
γ) Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού εξειδικευµένου συστήµατος
αναθεώρησης /αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των συµβάσεων έργων, καθώς και
των συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεσή τους, εφόσον
προβλέπεται από τις σχετικές συµβάσεις.
δ) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού, της εκτέλεσης, της λειτουργίας, της
συντήρησης και της επίβλεψης των τεχνικών έργων λαµβανοµένης υπόψη της χρήσης
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δοµικών προϊόντων εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, των
ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και των διεθνών
πρότυπων.
ε) Η κατάρτιση και τήρηση ενός εθνικού µητρώου παραγωγών και προµηθευτών πάσης
φύσεως υλικών και ειδών εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται σε δηµόσια έργα και
διαδικτυακής βάσης δεδοµένων των υλικών και εξοπλισµού που κυκλοφορούν στην εγχώρια
αγορά και διαθέτουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις (CE, εθνική τεχνική έγκριση,
περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, κ.λπ.).
στ) Η αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία του τελικού κόστους κατασκευής των
διαφόρων τύπων τεχνικών έργων για τη διαµόρφωση αξιόπιστων δεικτών και ιστορικών
στοιχείων κόστους, µε βάση τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά
συστήµατα του ∆ηµοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των
δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.
ζ) Η ανάπτυξη και διαρκής ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων µε οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία/πληροφορίες απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ.
25. Το Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών'Εργων καλύπτει
υποχρεωτικά τις συµβάσεις µελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, που ανατίθενται από
αρχές ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ κάθε βαθµού και προαιρετικά τις συµβάσεις
που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ένταξη των ιδιωτικών έργων στο Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Εργων µπορεί να γίνει µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
26. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη του Εθνικού
Συστήµατος Τεχνικών Προ-διαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Εργων συστήνεται ειδικός
Φορέας (Φορέας) µε την επωνυµία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων». Η Εταιρία αυτή θα έχει τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µηκερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της
Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιµα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που εµπλέκονται στην
παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαµβανοµένων και των µελετών και υπηρεσιών του ν.
3316/2005 (Α' 42) ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών, σύµφωνα και µε
τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 1943/1991 (Α'50). Η Εταιρία θα τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
27. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης
Τεχνικών Έργων θα συγχρηµατοδοτηθεί µε πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µέσω
αρµόδιων ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Για τη
µεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδοµένων, τεχνικών προδιαγραφών, µεθόδων και
διαδικασιών, ο Φορέας µπορεί να συµβάλλεται µε Φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα
συστήµατα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους σχετικούς φορείς διεθνώς. Τα
ιδρυτικά µέλη του Φορέα, στελέχη και εκπρόσωποι περιλαµβανοµένων και αυτών, που
προσφέρουν υπηρεσίες για την αρχική ανάπτυξη του συστήµατος δεν µπορεί να
χρηµατοδοτούνται από τους πόρους αυτούς.
28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη
συγκρότηση της Εταιρίας και στη λειτουργία και διαχείριση του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ, στο
δικτυακό τόπο τήρησής του, στη δοµή, στο περιεχόµενο και στην πρόσβαση σε αυτό, στα
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θέµατα της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρίας, της εκπροσώπησης των ενδιαφεροµένων
µερών στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, των συµπράξεων της Εταιρίας µε άλλους φορείς του
εξωτερικού, των παρεχόµενων υπηρεσιών και στοιχείων, της τιµολόγησης και
χρησιµοποίησης των εσόδων της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
43. Άρθρο 170:
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξοµειώσεις
εργασιών – Νέες εργασίες
(Προϋποθέσεις σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης)
Παρά τη φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος µε τις νέες Οδηγίες, απαλείφθηκε η
συγκεκριµένη βελτιωτική τροποποίηση, που συνήδε µε τις προβλέψεις της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ, σύµφωνα µε την οποία δεν απαιτείται η σωρευτική συνδροµή των
προϋποθέσεων αφενός της απρόβλεπτης περίστασης και αφετέρου της λειτουργικής και
τεχνικής αρτιότητας του έργου για τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης, αλλά αρκεί η
διαζευκτική συνδροµή τους, και επαναφέρθηκε το αυστηρό καθεστώς περί σωρευτικής
συνδροµής, που ισχύει και σήµερα. Ενδέχεται εν προκειµένω να υπάρχει αντίθεση και µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Αιτιολόγηση:
Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της νοµοθεσίας και η εισαγωγή του όρου «συµπληρωµατική
σύµβαση» έχουν δηµιουργήσει µία σύγχυση ως προς την εννοιολογική διάκριση Α.Π.Ε. και
συµπληρωµατικής σύµβασης. Μάλιστα υπό το σήµερα ισχύον καθεστώς υπάρχει η ρύθµιση
σύµφωνα µε την οποία, σε περιπτώσεις προσθέτων εργασιών, συντάσσεται Α.Π.Ε.,
υπογράφεται από τον ανάδοχο και ακολούθως υποβάλλεται στην προϊσταµένη αρχή σχέδιο
συµπληρωµατικής σύµβασης που συνοδεύεται από τον Α.Π.Ε.. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες του υπογεγραµµένου Α.Π.Ε., όµως δεν δικαιούται
να τις πληρωθεί πριν από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε., η οποία µπορεί να κολλήσει σε κάποιο
από τα πολλά διαδικαστικά προσκόµµατα. Γι’ αυτό η νοµοθεσία πρέπει να απλοποιηθεί και να
καταστεί σαφές ότι ο Α.Π.Ε. που εµπεριέχει πρόσθετες ποσότητες και εργασίες µε
αύξηση του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου συνιστά συµπληρωµατική
σύµβαση. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να υπογράφεται και κάποιο πρόσθετο
συµφωνητικό, που αποκαλείται συµπληρωµατική σύµβαση. Η συµπληρωµατική σύµβαση
είναι ο Α.Π.Ε.. Πρέπει, επίσης, να καταστεί σαφές στον νόµο, διότι έχει προκληθεί σύγχυση
στη νοµολογία των δικαστηρίων, ότι συµβατική υποχρέωση εκτέλεσης των νέων εργασιών
υφίσταται για τον ανάδοχο µόνον όταν καταρτιστεί η συµπληρωµατική σύµβαση˙ η δε
συµπληρωµατική σύµβαση καταρτίζεται µόνο µετά την έγκριση του υπογεγραµµένου από
τον ανάδοχο Α.Π.Ε. ή την υπογραφή του συµφωνητικού που αποκαλείται συµπληρωµατική
σύµβαση. ∆εν είναι δυνατόν να εξακολουθεί η εννοιολογική σύγχυση που υφίσταται σήµερα,
µε συνέπεια να οδηγούµεθα σε νοµικά άτοπα όπου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
εκτελέσει τις συµπληρωµατικές εργασίες, όµως δεν δικαιούται να τις πληρωθεί ή όπου η
έννοια της αυτοδίκαιης έγκρισης του Α.Π.Ε. έχει κριθεί ανεφάρµοστη διότι απαιτείται η
σύναψη σύµβασης µε την ελεύθερη εκδήλωση της συµβατικής βούλησης του αναδόχου, ενώ
ταυτοχρόνως ο ανάδοχος είναι βάσει του νόµου υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες για
τις οποίες ακόµη τυπικώς δεν έχει εκδηλώσει τη συµβατική του βούληση να τις εκτελέσει.
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∆ιατύπωση:
Άρθρο 170:
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξοµειώσεις εργασιών –
Νέες εργασίες
"1.
Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη
συνοδεύουν. Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις
του άρθρου 143.
Συµπληρωµατικές εργασίες δύνανται να είναι αυτές που είτε προβλέπονται κατ’ είδος από το
συµβατικό τιµολόγιο και τον προϋπολογισµό αλλά εκτελούνται σε ποσότητες µεγαλύτερες
από τις προβλεπόµενες (πρόσθετες ή υπερσυµβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται
καθόλου ή προβλέπονται µεν, αλλά εκτελούνται µε διαφορετικό τρόπο (νέες εργασίες).
Εργασίες που προέκυψαν λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από
µια επιµελή αναθέτουσα αρχή (απρόβλεπτες περιστάσεις) νοούνται αυτές που οφείλονται σε
γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της έγκρισης της µελέτης του έργου ή αυτές
που δεν κατέστη δυνατό να επισηµανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείµενο του
αρχικού έργου αν και τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις και κανονισµοί για την εκπόνηση
των µελετών και των τευχών δηµοπράτησης.
Το συνολικό ποσό των εργασιών αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη
σύνταξη των τυχόν απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται
να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής
σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.
Οι συµπληρωµατικές εργασίες συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης
δεν θεωρούνται ως ουσιώδεις µεταβολές της σύµβασης εµπίπτουν στις σχετικές προβλέψεις
του άρθρου 143 των γενικών όρων του παρόντος και υπόκειται στις διατάξεις της παρ. 2 του
ιδίου άρθρου.
Για τις εργασίες των άρθρων 168 και 169 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 143 των
γενικών όρων του παρόντος νόµου, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. της
παρ. 2. ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.
Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου
και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του
οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της
συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον
κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται
οι παράγραφοι 5, 6 και 7.
2. Κάθε τροποποίηση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των
εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του
αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και
του προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης.
Περιλαµβάνει ακόµη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη
δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για
εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη υποκείµενες σε ΦΠΑ περιλαµβάνονται σε διακριτή ενότητα
του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας του έργου.
3. Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν:
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Α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση
καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων
που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς
παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι
οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου ή από
ανάγκη επικαιροποίησης της µελέτης του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην
τροποποιείται η «φύση της σύµβασης» του έργου. Για τη διάθεση του κονδυλίου των
απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται
σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης , χωρίς το
συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού
προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας,
σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β΄) και δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την
απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Β΄) και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Το ποσό των
απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε
την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα
µε το άρθρο 147.
Β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται
να µειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί
για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
β) i) ∆εν τροποποιείται η «φύση της σύµβασης» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του
έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της
αρχικής σύµβασης, ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
iii) δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που τροποποιούν την "φύση της
σύµβασης"
γ) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της
αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία
οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., και απρόβλεπτες δαπάνες.
Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη
του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα
του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το
ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω
έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Η παράγραφος αυτή καταλαµβάνει τις συµβάσεις έργων όλων εν γένει των αναθετουσών
αρχών ή φορέων κατά την έννοια του παρόντος νόµου.
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4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της
σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών,
µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες
δεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο
που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών
γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ως
εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για
παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά
περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι
τιµές καθορίζονται σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά µέχρι την τη σύσταση και λειτουργία του
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Εργων και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές
καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους µέχρι την τη σύσταση και λειτουργία
του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη
ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός
υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται
από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του
επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί
σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και
να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της
απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν
προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα
κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες
εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό
τιµών. Η περίπτωση γ΄ εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να
κανονιστεί σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄. Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται
τα τµήµατα που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ από τα τµήµατα που
κανονίζονται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄.
Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά
τα παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.
Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και
µισθωµάτων µηχανηµάτων σύµφωνα µε τα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Βασικών Τιµών υλικών
∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Εργων
εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή
Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Τριµήνου Γ’12 µέχρι την τη σύσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Εργων.. Οι προκύπτουσες από
πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε
αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιµές που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση
της δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην
περίπτωση α΄, αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και
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στο µέρος της τιµής της περίπτωσης γ΄ που κανονίζεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή
β΄.
Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν
περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν
αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο, πλην της
περίπτωσης της διαπίστωσης των πραγµατικών στοιχείων κόστους µέχρι τη σύσταση και
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών
Έργων.
Στα συστήµατα προσφοράς των άρθρων 93, 95 και 96 ορίζεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη
τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ των άλλων, η
φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που
προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο.
6. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 6 ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ΄, που κανονίζεται σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 6, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Εργων ανάγεται στο επίπεδο
των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά στη
συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο
σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:
σ = Α: Β όπου:
Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε
τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και
Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα
εργασία, µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου
δηµοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της
αναθεώρησης.
Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις
συµβατικές οµάδες οµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή που
υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις
εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα
εργασιών. Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα
ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού
υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες
αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια
τµήµατα εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις που ο
προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει «κατ’ αποκοπήν τιµές» ή τιµές αναφερόµενες στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92 µε τα συµβατικά τεύχη εγκρίνεται
υποχρεωτικά και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους συνιστωσών
εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την «κατ’ αποκοπήν τιµή» και που περιλαµβάνονται στις
ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών.
Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
των συστηµάτων προσφοράς των άρθρων 93, 95 και 96. Με τη διακήρυξη ορίζεται γι’ αυτά
τα συστήµατα προσφοράς σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές
τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής
των έργων και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90.
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Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη
σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή
ανάλογη τιµή.
7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας
Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και
υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την
υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε
το άρθρο 157. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα
σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται µε ή χωρίς διορθώσεις από
την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του αναδόχου,
την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των
τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη
της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις
σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς."
44. Άρθρο 171, παρ.1:
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις
Στο δεύτερο εδάφιο πρέπει να µεταφερθεί η φράση "κλοπές ή βανδαλισµοί" µετά την φράση
"βλάβες από την χρήση" , δηλαδή:
". . . Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες
από τη χρήση, κλοπές ή βανδαλισµοί, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου, βαρύνουν τον . . . "
45. Άρθρο 171:
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις
Έτσι όπως είναι διατυπωµένη η διάταξη ενέχει την κίνδυνο ο ανάδοχος να στερηθεί της
αποζηµίωσης για υπαρκτές ζηµίες οι οποίες είτε δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο είτε δεν αποζηµιώνονται από την ασφαλιστική εταιρεία διότι η τελευταία αρνείται
ή αδυνατεί. Το ορθό είναι ότι, σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει τη συµβατική
του υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο - εάν δεν το έχει ασφαλίσει κατά παράβαση της
σχετικής συµβατικής υποχρέωσης, τότε αυτό αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και
άλλων εννόµων και συµβατικών συνεπειών -, σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας να
αποζηµιώνεται κατά προτεραιότητα από την ασφαλιστική εταιρεία και ως προς την
υπερβάλλουσα ζηµία από τον κύριο του έργου.
Πρέπει να εισαχθεί διάταξη που θα διασφαλίζει ότι σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας ο
ανάδοχος θα αποζηµιώνεται κατά προτεραιότητα από την ασφαλιστική εταιρεία και
ως προς τυχόν αποµένον υπόλοιπο από τον κύριο του έργου. Η διάταξη αυτή θα
µπορούσε να έχει το εξής περιεχόµενο:
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"Εφόσον προβλέπεται ασφάλιση του έργου στα συµβατικά τεύχη, η τυχόν
οφειλόµενη αποζηµίωση από υλοποίηση συγκεκριµένου κινδύνου καλύπτεται κατά
προτεραιότητα από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και ως προς το τυχόν αποµένον
υπόλοιπο από τον κύριο του έργου."
46. Άρθρο 174 παρ. 7:
Έκπτωση αναδόχου
Στο τέλος της πρώτης πρότασης να προστεθεί : " . .. . .µετά και την εκδίκαση της αίτησης
θεραπείας." , δηλαδή:
"7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η
ένσταση από την αρµόδια προς τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική,
µετά και την εκδίκαση της αίτησης θεραπείας. Αν ασκηθεί, . . . . ."
47. Άρθρο 174 παρ.9 :
Έκπτωση αναδόχου
Να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάκλησης της έκπτωσης του αναδόχου κατόπιν αίτησής του,
αφού αυτή η πρόνοια δύναται να λειτουργήσει εις όφελος της ολοκλήρωσης του έργου
χωρίς αύξηση του κόστους.
48. Άρθρο 174 παρ.10, β :
Έκπτωση αναδόχου
Το β) να αντικατασταθεί ως εξής:
"β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ως ειδική ποινική ρήτρα. µέρος της
κατατεθειµένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο λόγο Α/Σ,
όπου Σ το χρηµατικό αντικείµενο της σύµβασης, όπως διαµορφώθηκε µε τον τελευταίο
εγκεκριµένο συγκριτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο µέρος της σύµβασης όπως προκύπτει
ως διαφορά ΣΑ-Π όπου Π το σύνολο των πιστοποιούµενων εργασιών µέχρι την έκδοση της
απόφασης για την έκπτωση. Στους υπολογισµούς αυτούς δεν λαµβάνονται υπόψη οι
αναθεωρήσεις τιµών και ποσά για απρόβλεπτα."

49. Άρθρο 174 παρ.13 :
Έκπτωση αναδόχου
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 να τροποποιηθεί ως εξής:
"Η διαδικασία του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ως προς την
πρόσκληση του δεύτερου και του τρίτου µειοδότη, δεν εφαρµόζεται µόνο στην
περίπτωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν
είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε
περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύµβασης κατόπιν
πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες
διατάξεις."
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50. Άρθρο 175:
∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση σύµβασης
α) Κακώς διεγράφη η διάταξη, που είχε εισαχθεί από την οµάδα εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι, ότι
σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της δεκαπενθήµερης προθεσµίας από την υποβολή
δήλωσης διακοπής εργασιών αυτή λογίζεται ως σιωπηρώς αποδεκτή. Η αναφορά περί
σιωπηρής αποδοχής σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του 15ηµέρου συνάδει µε την
κρατούσα σήµερα θέση στη νοµολογία και επιλύει διαφιλονικούµενα ζητήµατα. Επιπλέον, η
προθεσµία απόρριψής της αυξήθηκε από 10 σε 15 ηµέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής
χρόνος στη διευθύνουσα υπηρεσία να εξετάσει τη δήλωση.
β) Επίσης διεγράφη η διάταξη περί τεκµαρτής αποδοχής της αίτησης διάλυσης λόγω
παρέλευσης της οριακής προθεσµία σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η τριακονθήµερη
προθεσµία από την υποβολή της. Υπάρχει και στο ισχύον καθεστώς η πρόβλεψη περί
αυτοδίκαιης αποδοχής της αίτησης διάλυσης. Πρόκειται περί αδόκιµης διαγραφής, διότι θα
ανακύψουν ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης άνευ λόγου και
αιτίας.
γ) Στην αρχικώς προβλεπόµενη ρύθµιση και συγκεκριµένα στην παράγραφο 2α περιοριζόταν
το δικαίωµα του αναδόχου σε σφιχτά χρονικά όρια, ενώ λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας στις
συνθήκες εκτέλεσης των έργων, ειδικά στο αρχικό στάδιο αυτής, δεν µπορεί να περιορίζεται.
Πρόταση:
Άρθρο 175
∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης
"1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα
κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή
ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή
εργασίες.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α. Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο
από τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν
στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών.
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των
τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από
την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
γ. Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 166, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των
εργασιών.
δ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή
προθεσµία.
Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή αίτησή του εντός
αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από το οριακό σηµείο,.
Στο σύστηµα «Μελέτη - Κατασκευή» απαιτείται η διακοπή να καταλαµβάνει τόσο τις εργασίες
κατασκευής όσο και εκείνες της µελέτης.
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3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών
στο
πρωτόκολλο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον
κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β) ∆ίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή
των εργασιών και για την εκτίµηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για
καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα
κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.
∆ήλωση που δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η
δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα
κατασκευής του έργου.
4. Μετά την υποβολή της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 3 η διευθύνουσα υπηρεσία
εξακριβώνει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση
που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης. . Άν δεν εκδοθεί απόφαση επί
της ειδικής δήλωσης του αναδόχου περί της διακοπής εργασιών θεωρείται ότι η δήλωση
έγινε αποδεκτή, εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την υποβολή της ειδικής
δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή
του κυρίου του έργου, ή δύο (2) µηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, ο
ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία
των προηγούµενων παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα του
αναδόχου.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της
οριακής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αµελλητί στον ανάδοχο µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Αν δεν κοινοποιηθεί απόφαση µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή
7. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύµβασης, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από το στοιχείο α΄ και από το στοιχείο β΄ της παραγράφου 2, ασκείται µόνο
µετά πάροδο τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται
διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής
διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στη διευθύνουσα
υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα
κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί
την απόφασή της στην προϊσταµένη αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο
(2) µήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση
έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των
εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης, ο ανάδοχος µπορεί µε αίτησή του να
ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την προσωρινή, χωρίς
να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν
δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου."
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51. Άρθρο 177
Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης
Το άρθρο αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
"1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής
ή του κυρίου του έργου και προβλέπεται καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η
σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και:
α) η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή
προµήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκοµισθούν ή
επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµήθεια απ' το χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε
συνδυασµό µε τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριµένου έργου, που επιβάλλουν την
προσκόµιση, την παραγωγή ή προµήθεια υλικών.
β) η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται µόνο
εφόσον πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί
υπόψη η τυχόν χρησιµοποίησή τους απ' τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή την υπαίτια παράλειψη
χρησιµοποίησής τους.
γ) όλες οι λοιπές θετικές ζηµίες του αναδόχου.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο
του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες
αξίας µικρότερης από ,τα τρία τέταρτα (3/4), της αρχικής αξίας της σύµβασης χωρίς
αναθεώρηση καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου,
καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός των αποζηµιώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου επιπρόσθετη αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της αρχικής αξίας της σύµβασης , µειωµένης κατά το
ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση από την αρχική αξία της σύµβασης της αξίας
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου µέρους
των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και
ιδίως το µέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσµευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του
αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του
Αστικού Κώδικα.
3. Οι ανωτέρω (1) και (2) αποζηµίωση προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου
και καθορίζεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου
παραλαβής."
52. Άρθρο 179
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
Στην παράγραφο 1,β υπάρχει η ακόλουθη πρόβλεψη:
".... Στα έργα µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη µεγαλύτερη του ορίου εφαρµογής της εκάστοτε
ισχύουσας σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή µπορεί να υποχρεώσει µε τη διακήρυξη
τους συµµετέχοντες, στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε τρίτους
υπεργολάβους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά µέγιστο όριο το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης".
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Η αναφορά περί δυνατότητας υποχρέωσης µε τη διακήρυξη υποχρεωτικής υπεργολαβίας από
τόσο χαµηλό όριο δεν είναι αποδεκτή αφού θα οδηγήσει µε σιγουριά εκτός κλάδου πολλές
από τις µεσαίες εργοληπτικές εταιρείες της Χώρας, οι οποίες σήµερα αντιπροσωπεύουν ένα
ζωτικό τµήµα του κλάδου.
53. Άρθρο 183, παρ. 1:
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα
που έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής
διοικητικής παραλαβής. Εφόσον γίνεται χρήση του έργου ή τµήµατος / ων αυτού,
ανεξαρτήτως εάν έχει επιτελεστεί διοικητική παραλαβή, βλάβες από τη χρήση,
κλοπές και βανδαλισµοί, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα κατασκευής
καλύπτονται από την Υπηρεσία."
54. Άρθρο 183, παρ. 5:
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
Στο τέλος της παραγράφου 5 πρέπει να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
"5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου. Η διενέργεια της προσωρινής παραλαβής επέχει και
θέση αυτοδίκαιας διοικητικής παραλαβής προς χρήση. "
55. Άρθρο 184
Προσωρινή παραλαβή του έργου
Θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά και πρόβλεψη του ανέλεγκτου των πρωτοκόλλων
αφανών εργασιών..
56. Άρθρο 185, παρ. 2:
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Στο δεύτερο εδάφιο να µεταφερθεί η φράση "κλοπές ή βανδαλισµοί" µετά την φράση
"βλάβες από την χρήση" , δηλαδή:
". . . Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση, κλοπών ή βανδαλισµών,
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται. . . "
57. Άρθρο 187
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Η ρύθµιση αυτή ενέχει µείζονα ζητήµατα συνταγµατικότητας και οδηγεί σε ανασφάλεια
δικαίου και προσβολή του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας. Εφόσον ο σκοπός της
ρυθµίσεως, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4070/2012 ήταν η έγκαιρη
ενηµέρωση του Κ.τ.Ε και η αποτροπή του αιφνιδιασµού του µε την υποβολή αιτηµάτων όταν
το έργο θα έχει αποπερατωθεί (µε τη τελική επιµέτρηση), ο σκοπός αυτός µπορεί να
επιτευχθεί µε ηπιότερα µέτρα, όπως λ.χ την υποβολή έγγραφης γνωστοποίησης των
πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν το δικαίωµα του αναδόχου και περιγραφή του
δικαιώµατος µε κατ’ αρχήν ένδειξη περί της οικονοµικής αποτίµησης, χωρίς υποχρέωση
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υποβολής «αιτήµατος» µε την έννοια της πλήρους διαµορφωµένης νοµικής αξιώσεως, η
οποία πρέπει να προβλεφθεί ότι µπορεί να υποβληθεί το αργότερο µε τη τελική επιµέτρηση.
Εξάλλου, η απόδειξη της «εµφάνισης» της γενεσιουργού αιτίας είναι πολλές φορές
δυσχερής, για το λόγο δε αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να επιµηκυνθεί η σχετική αποσβεστική
προθεσµία, εάν κριθεί, παρά ταύτα, αναγκαίο να τεθεί τέτοια.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, της διατάξεως αυτής θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητώς οι
περιπτώσεις δικαιωµάτων/αξιώσεων αποζηµίωσης του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του
Κ.τ.Ε, για την οποία άλλωστε προβλέπεται ειδική ρύθµιση και η σχετική ανάγκη περί
αποτροπής αιφνιδιασµού του Κ.τ.Ε καλύπτεται από και διά της υποβολής της οχλήσεως.
Λαµβανοµένου επιπροσθέτως υπόψη και του γεγονότος ότι ο ανάδοχος δικαιούται να αξιώσει
την αποζηµίωσή του λόγω υπερηµερίας µόνον για το χρονικό διάστηµα που έπεται της
υποβολής της οχλήσεως, η εφαρµογή της ρυθµίσεως και επί των δικαιωµάτων λόγω
υπερηµερίας του Κ.τ.Ε είναι µη αναγκαία για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Κ.τ.Ε.
Η ρύθµιση, όπως επιβάλλεται να βελτιωθεί, θα πρέπει να ισχύσει και για τις εκκρεµείς
συµβάσεις.
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ΙΙ - Γ. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
58. Άρθρο 188, παρ. 1:
∆ιοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών
Θα πρέπει να προστεθεί: «Μη εκτελεστές πράξεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, όπως
επιβεβαιωτικές πράξεις ή παραλείψεις, ενηµερωτικά έγγραφα της υπηρεσίας και γραπτές
υπενθυµίσεις προς τον ανάδοχο των νόµιµων και συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν
προσβάλλονται µε ένσταση».
Επισηµαίνουµε ότι η ρύθµιση αυτή εµπεριέχεται στο άρθρο 214 παρ. 2 του ίδιου σχεδίου
νόµου που αφορά τις υπηρεσίες (µελέτες)
59. Άρθρο 188, παρ. 3:
∆ιοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών
Στο τελευταίο εδάφιο θα πρέπει να προστεθεί : «……, διαφορετικά η προσφυγή που ασκείται
στο αρµόδιο δικαστήριο θεωρείται παραδεκτή, παρά την µη τήρηση ή πληµµελή τήρηση της
σχετικής προδικασίας».
Επισηµαίνουµε ότι η ρύθµιση αυτή εµπεριέχεται στο άρθρο 214 παρ. 2 του ίδιου σχεδίου
νόµου που αφορά τις υπηρεσίες (µελέτες)
60. Άρθρο 189
∆ικαστική Επίλυση των διαφορών.
α) ∆ιεύρυνση των λόγων αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 77 του Κ.∆.Ε., αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεων του
πολιτικού εφετείου ενώπιον του Αρείου Πάγου δεν επιτρέπεται για τους λόγους των
περιπτώσεων 8, 10 -15 και 18 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. Το γεγονός αυτό συνιστά
αδικαιολόγητο περιορισµό των λόγων αναιρέσεως που µπορούν να προβληθούν ενώπιον του
Αρείου Πάγου. Σοβαρότερη όλων είναι η εξαίρεση της περ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, που
αφορά παραβάσεις του δικονοµικού δικαίου. Εξαιτίας του αποκλεισµού αυτού, σοβαρότατα
νοµικά σφάλµατα των δικαστικών αποφάσεων παραµένουν εκτός αναιρετικού ελέγχου.
∆εδοµένου δε των σύνθετων δικονοµικών θεµάτων που ανακύπτουν κατά την εκδίκαση των
διαφορών από την εκτέλεση δηµοσίων έργων (άσκηση ή µη απευθείας αγωγής, διάκριση
προσφυγής από αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εφαρµογή δικονοµικών θεσµών
του διοικητικού δικαίου στα πολιτικά δικαστήρια κ.ά.), η εξαίρεσή τους από τον αναιρετικό
έλεγχο συνιστά σοβαρό έλλειµµα δικαστικής προστασίας. Επιπροσθέτως, υπάρχει
αδικαιολόγητη διαφοροποίηση ως προς το εύρος του αναιρετικού ελέγχου µεταξύ Αρείου
Πάγου και Συµβουλίου της Επικρατείας˙ στο ΣτΕ οι παραβάσεις δικονοµικού δικαίου
ελέγχονται ως παραβάσεις νόµου, µια και στη διοικητική δικαιοσύνη δεν υφίσταται κατ’
αρχήν η αντίστοιχη διάκριση ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου, που ισχύει στην πολιτική
δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αρθούν οι σήµερα υφιστάµενοι περιορισµοί των
δυναµένων να προβληθούν ενώπιον του Αρείου Πάγου αναιρετικών λόγων, πρωτίστως δε ο
αποκλεισµός της περ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.
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