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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

1

1

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

2
Ορισμοί Εξουσιοδοτική Διάταξη

2
Ορισμοί Εξουσιοδοτική Διάταξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες
συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των 2.500 € .
2) Ως « μη κανονικές προσφορές» νοούνται όσες προσφορές δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, όσες
παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή
ασυνήθιστα χαμηλές.

3) Ως «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται όσες υποβάλλονται από
προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχή,
όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης.
4) Ως «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη
σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα
όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

1

1

2

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5) Ως « μη κατάλληλη» νοείται μια αίτηση συμμετοχής όταν στο
πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός
λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 ή όταν αυτός δεν
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει ο αναθέτων φορέας ,
2
σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77.
6) Ως επιβλέπων νοείται τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας
Ορισμοί υπηρεσίας ή πιστοποιημένος ιδιωτικός φορέας (φυσικό ή νομικό
Εξουσιοδοτική Διάταξη
πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις
εξιδεικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και
επίβλεψη του έργου.
7) Ως «επιβλέπων ελεγκτής μηχανικός» ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται
ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον
οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η επίβλεψη των εκτελούμενων
έργων προϋπολογισμού από εξήντα χιλιάδες (60.000)ευρώ έως ένα
εκαμμύριο(1.000.000) ευρώ .
8) «Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης» είναι το ηλεκτρονικό αρχείο που
2
τηρεί η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Ορισμοί Μεταφορών, στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρείες που
Εξουσιοδοτική Διάταξη
εκτελούν δημόσια έργα.
9) «Ενιαίο σύστημα Τεχνικών προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών έργων και μελετών» είναι το σύνολο εναρμονισμένων αρχών ,
κανόνων, μεθόδων και εργαλείων για την εξαγωγή του πραγματικού
κόστους των έργων.
32 Α
Προσφυγή σε
διαδικασία με
διαπραγμάτευση ,
χωρίς δημοσίευση.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο του
Άρθρου 221 . Σε περίπτωση επείγοντα χαρακτήρα , ως γνωμοδοτικό
όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία του Αναθέτοντος Φορέα.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

9

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η έλλειψη επάρκειας κρίνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα. Σε τέτοια
44
περίπτωση ο φορέας: α. Υπογράφει Σύμβαση με άλλον Αναθέτοντα
Τεχνική Επάρκεια
Φορέα. β. Προκηρύσσει Σύμβαση Τεχνικής Υπηρεσίας. γ. Χρησιμοποιεί
ΦΕΚ / 9-3-21
Αναθετουσών Αρχών
τις Ε.Κ.Α.Α. δ. Προβαίνει στον θεσμό της Επίβλεψης με εξωτερικούς
σε δημόσιες συμβάσεις
πιστοποιημένους Μηχανικούς (άρθρο 136, 136α).
έργων και μελετών .

49
14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επάρκεια
προϋπολογισμού,
ωριμότητα, μελέτες

Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης αποτελούν ιδίως:
α) η εκπόνηση μελετών ή προμελετών, η εξασφάλιση χρηματοδότησης,
η συντέλεση απαλλοτριώσεων ή η αναγκαστική απαλλοτρίωση, οι
μετακινήσεως δικτύων Ο.Κ.Ω. , η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων , με τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις , εκτός των
περιπτώσεων μελέτη - κατασκευή , η άρση εμποδίων λόγω
αρχαιολογικών ευρημάτων και λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις, β) η
νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύμβασης και γ) η
δυνατότητα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να διαμορφώσουν,
κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιμες και ρεαλιστικές
προσφορές, με βάση τα χορηγούμενα από την αναθέτουσα αρχή στοιχεία.
Πλην των έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001
(αναγκαστική απαλλοτρίωση), σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση
κατακύρωσης της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 105 δεν κοινοποιείται
στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα
εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το
προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης
κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.

1/6/2021

6

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

15

16

17

18

20

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50
Δημόσιες συμβάσεις
Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά
έργων με αξιολόγηση
προσόντα των μελετητικών οικονομικών φορέων. Μεταβολή του
μελέτης προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή,
απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
Εξουσιοδοτική διάταξη
53
Στα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνονται ακόμη ο αριθμός
Περιεχόμενο
φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής και ο κωδικός του
εγγράφων της
αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση της
σύμβασης αναθέτουσας αρχής
Εξουσιοδοτική διάταξη
54
Με απόφαση Υπουργού Πρ/νου των Ε.Κ.Α.Α. η χρήση ενιαίων
Τεχνικές
Τεχνικών Προδιαγραφών σε προμήθειες και Υπηρεσίες, μπορεί να
προδιαγραφές
ορίζεται ως υποχρεωτική.
Στις συμβάσεις έργων ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει τον υπεργολάβο
58
κατά την έννοια των άρθρων 75 ( Κριτήρια επικλογής ) , 79 ( ΕΕΕΣ ) , 80 (
Υπεργολαβία
Αποδεικτικά μέσα ) , 73 , 74 ( Λόγοι αποκλεισμού ) .

70
Ενημέρωση των
υποψηφίων και των
προσφερόντων

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

Η παράγραφος 4 που
αναφέρεται δίπλα , για την
υποχρέωση δημοσίευσης
Παράγρ. 4 . Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται σε έργα με εκτιμώμενη
άνω του 1.000.000,00 € , ισχύει
αξία > 1.000.000,00 € να αναρτά στην σελίδα του την μελέτη
από 1-9-2021. Κατά τα
κατασκευής για 15 μέρες και δυνητικά τα τεύχη δημοπράτησης , στην
υπόλοιπα όμως του Άρθρου ,
ίδια περίοδο.
δεδομένου ότι δεν υπάρχει
άλλη αλλαγή , ισχύουν ως
έχουν και σήμερα .

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

21

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

72
Εγγυήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Πρωτότυπες εγγυητικές έως και πριν την αποσφράγιση
προσφορών. 2. Κατάπτωση εγγυητικής, για μη κατάλληλη
προσφορά. 3. Όχι εγγυητικές καλής εκτέλεσης σε απευθείας
αναθέσεις συμφωνία πλαίσιο τεχνικής βοήθειας, ηλεκτρονικούς
καταλόγους. 4. Καλής εκτέλεσης 5% επί Προϋπολογισμού Μελέτης για
έργα , 4% για υπηρεσίες και προμήθειες. 5. Η καλής εκτέλεσης
καλύπτει χρόνο Χ= (3 μήνες + Σύμβ. Προθεσμία +Οριακή προθεσμία
+χρόνο Συντήρησης). 6. Καθιερώνεται εγγυητική πρόσθετου χρόνου
εγγύησης ύψους Π=Ε*1,50% επί της αξίας της Σύμβασης. 7. Η καλής
λειτουργίας έως 5% του Προϋπολογισμού Μελέτης. 8. Η εγγύηση
προκαταβολής είναι ξεχωριστή, πλέον της καλής εκτέλεσης. 9. Η
καλής εκτέλεσης απομειώνεται κατά 70% με την τελική επιμέτρηση και
επιστρέφεται με την παραλαβή της Σύμβασης. - Η εγγύηση συμμετοχής
είναι έως 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ισχύει 30 μέρες
επιπλέον του χρόνου προσφοράς. Η πρωτότυπη κατατίθεται ως την
ημέρα και ώρα αποσφράγισης.
- Για περιπτώσεις έργων και μελετών, οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης
προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν με αιτιολογημένη
απόφαση τον Αναθέτοντα Φορέα μετά από γνωμοδότηση της Δ/νουσας
Υπηρεσίας. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς οικονομικού φορέα
που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της
σύμβασης εγγύηση συμμετοχτου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Γ ια δημόσιες
συμβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
ζητούν, πριν από την υπογραφή της, εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

22

73
Λόγοι Αποκλεισμού

Η απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα για διατύπωση επάρκειας ή
μη επανορθωτικών από τον Οικονομικό Φορέα, εκδίδεται μετά από
σύμφωνη γνώμη 5μελούς Επιτροπής του ΥΠ, Ανάπτυξης, με 3ετή
θητεία.

1/6/2021

74
Αποκλεισμός
Οικονομικού Φορέα
από Δημόσιες
Συμβάσεις .

Σε περίπτωση λόγω αποκλεισμού για Οικ. Φορέα, μπορεί να επιβληθεί
αποκλεισμός από συμμετοχή του σε μελλοντικές διαδικασίες. Στην Εθνική
βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων που τηρείται στην ΕΑΑΔΗΣΥ,
τηρείται μητρώο Οικ. Φορέων αποκλεισθέντων . Οι Αναθέτοντες Φορείς
ανατρέχουν εκεί για να αποκλείσουν Οικ. Φορείς. Έως την δημιουργία του
μητρώου, οι Αναθέτοντες Φορείς ζητούν από προσωρινό Ανάδοχο,
δικαιολογητικά κατακύρωσης και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής,
οριζοντίου αποκλεισμού.

1/6/2021

23

24

1. Για την συμπερίληψη στην Διακήρυξη απαιτήσεων Τεχνικής και
Οικ. Επάρκειας πέραν των μητρώων ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. για την εγγραφή και
76
κατάταξη απαιτείται γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Γενικής
Κριτήρια Επικολής σε
Γραμματείας Υποδομών. 2. Με Απόφαση Υπουργού Υποδομών,
διαδικασίες σύναψης
εξειδικεύονται τα κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας και Τεχνικής Ικανότητας,
Δημόσιων
ανάλογα με την Σύμβαση. Με σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου τεχνικού
Συμβάσεων .
συμβουλίου , μπορεί ο Αναθέτων Φορέας αιτιολογημένα να αποφασίζει την
παρέκκλιση από την ανωτέρω απόφαση

1/6/2021

25

77
Κριτήρια επιλογής σε
διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης
μελέτης ή παροχής
τεχνικών και λοιπών
συναφών
επιστημονικών
υπηρεσιών

1/6/2021

Γίνεται αναφορά στο στο π.δ. 71/2019 (Α' 112).
παρ. 4. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν
ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75, όπως αυτά
ορίζονται από τον Αναθέτοντα Φορέα στα έγγραφα της σύμβασης,
μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε
συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων του π.δ. 71/2019

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

26

27

28

29

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αντικατάσταση του φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο
78
επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων
Στήριξη στις ικανότητες 73 και 74, που ορίζει ο συμμετέχων, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης
άλλων φορέων .
του Αναθέτοντα Φορέα εντός 30ημερών από την κοινοποίηση στον
Οικονομικό Φορέα, μόνο για μία (1) φορά για κάθε τρίτο.
1. Υπάρχει και εφαρμόζεις μόνο το Ε.Ε.Ε.Σ. ανεξαρτήτως ύψους
Προϋπολογισμού. 2. Καταργείται το ΤΕΥΔ. 3. Δεν συνιστά ανακριβή
δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισμό αρνητική δήλωση οικονομικού φορέα
79
στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της
Ευρωπαϊκό Ενιαίο
παρ. 2Α του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού ( ληξιπρόθεσμες οφειλές
Έγγραφο Σύμβασης . φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ). 4. Ο Οικονομικός Φορέας
μπορεί να διευκρινίζει ότι δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. με υπεύθυνη δήλωση
που υποβάλλει και συνοδεύει το Ε.Ε.Ε.Σ.
1. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται εντός του διαστήματος που μπορεί να
υποβάλλονται προσφορές. Μπορεί να φέρει μόνο την υπογραφή του
79Α
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα .
Υπογραφή
2. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί ν’ αποσύρει την προσφορά του και
Ευρωπαϊκού Ενιαίου
να καταθέσει νέα, χωρίς απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, αν στο
Έγγραφου Σύμβασης .
μεσοδιάστημα υπάρχουν αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του
Ε.Ε.Ε.Σ.
80
Αποδεικτικά Μέσα .

1. Καταργείται το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, περί εργασιακών σχέσεων και
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση .

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια .
2. Τίθενται όρια βαρύτητας τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς
ανάλογα με το είδος της Σύμβασης.
3. Προτείνονται μαθηματικοί τύποι για κάθε είδος Σύμβασης καθώς
και όρια βαθμολογίας για κάθε υποκριτήριο. 4.Κατά την ανάθεση
σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα
τοις εκατό (30%) και τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική
βαρύτητα εβδομήντα τοις εκατό (70 %). Με απόφαση του αρμόδιου
86
αποφαινόμενου οργάνου ορίζονται επιμέρους κριτήρια πλην της τιμής,
Κριτήρια ανάθεσης των
που δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάθεση και η επιμέρους
Συμβάσεων .
βαρύτητά τους, ενώ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου, να ορίζεται μικρότερο ποσοστό βαρύτητας του 30% για το
κριτήριο της τιμής.5 Η προσφορά πρόσθετου χρόνου εγγύησης
συνοδεύεται με "πρόσθετου χρόνου εγγύηση¨. 6. Στις διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οικονομικές προσφορές
βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Η βαθμολογία κάθε
Προσφοράς είναι : ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε).
Με Αποφάσεις Υπουργών Υποδομών και Ανάπτυξης , μπορεί να
87
εξειδικεύονται και όχι να καθορίζονται, οι τρόποι προσδιορισμού και
Κοστολόγηση Κύκλου
μέτρησης του κόστους κύκλου ζωής , σε περιπτώσεισ ανάθεσης έργων
Ζωής .
και προμηθειών - υπηρεσιών αντίστοιχα .

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

33

90
Ισότιμες και
ισοδύναμες
Προσφορές .

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών με σύστημα την χαμηλότερη
τιμή , ο Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση . Σε περίπτωση ισοβαθμών
προσφορών με βάση την ποιότητα - τιμή , επιλέγεται η Προσφορά με την
μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία, και σε περίπτωση έργων και
προμηθειών - υπηρεσιών .

1/6/2021

34

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει την υποβολή ενός ή
92
περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής σε
Περιεχόμενο
μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της
ελληνικής, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους. Κατάργηση της παρ. 2
προσφορών και
του άρθρου 92 το οποίο αναφέρετσι στους φακέλους κατάθεσης
αιτήσεων συμμετοχής
προσφορών. Καταργείται από 1/9/2021 (ΣΥΝΟΠΤΚΟΊ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ)

1/6/2021

1/9/2021
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36

93
Περιεχόμενα Φακέλου
"Δικαιολογητικά
Συμμετοχής ".

1. Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής περιέχονται , το Ε.Ε.Ε.Σ. η
εγγυητική και τα πρόσθετα έγγραφα της Σύμβασης.
2. Αυτά δεν ισχύουν για την απ’ ευθείας Ανάθεση (Άρθρο 328).

1. Άρθρο 50 αξιολόγηση μελέτης και βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής η
Τεχνική Προσφορά, περιέχει προ – μελέτη (αντί οριστικής). 2. Σε έργο
με βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής η Τεχνική Προσφορά
περιλαμβάνει ότι περιγράφει στην Σύμβαση. 3. Σε προμήθειες και
94
Γενικές υπηρεσίες , ότι τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια . Επίσης σε
Περιεχόμενα Φακέλου
προμήθειες καταργείται η Υπεύθυνη Δήλωση περί απαίτησης η
"Τεχνική Προσφορά ".
κατασκευή του προϊόντος να γίνει από την επιχείρηση που
εκμεταλλεύεται την μονάδα κατασκευής και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας.

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ Ν.
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ
95
Τρόπος σύνταξης και
υποβολής
Οικονομικών
Προσφορών .
96
Χρόνος και Τρόπος
σύνταξης και
υποβολής
Προσφορών .

97
Χρόνος ισχύος
Προσφορών .

100
Αποσφράγιση και
Αξιολόγηση
Προσφορών .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αν το κριτήριο είναι χαμηλότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής η προσφορά
μπορεί να είναι και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης , ή κατά ομάδες επί % με ομαλότητα , ή η
συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου. Στην περίπτωση του Άρθρου 50 κατ'
αποκοπή τιμή , για ολόκληρο το έργο , ή τμήματα αυτού.

1/6/2021

Αφαιρούνται οι διαδικασίες έγχαρτης κατάθεσης προσφορών, αφού οι
διαγωνισμοί αξίας › 30.000 είναι πλέον ηλεκτρονικοί.

1/6/2021

1. Ο χρόνος ισχύος Προσφοράς για έργα, μελέτες, Τεχνικής
Υπηρεσίας ορίζεται κατ' ελάχιστο σε (10 μήνες) + 2 μήνες (Τεχνικές
Προσφορές) + 3 μήνες (ελεγκτικά συνέδρια). 2. Για Προμήθειες –
Γενικές Υπηρεσίες, ο μέγιστος χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι 12
μήνες. 3. Για έργα Άρθρου 50, ο χρόνος ισχύος Προσφράς ορίζεται στα
τεύχη. 4. Σε συμβάσεις όλων των ειδών, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να
ζητήσει την παράταση των προσφορών και εκ των υστέρων. 5.Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται για διάστημα ίσο με τα προβλεπόμενα
στα συμβατικά τεύχη . Μετά τον ανώτατο χρόνο , η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται , εκτός εάν αιτιολογημέα για λόγους δημοσίου συμφέροντος
κρίνει οπ Αναθέτων Φορέας τη συνέχιση του διαγωνισμού.
1. Όταν το κριτήριο Ανάθεσης είναι μόνο βάσει τιμής , σε μία ενιαία
απόφαση αποτυπώνονται όλα τα στάδια της διαδικασίας (Γεν.
Δικαιολογητικά +Τεχνική Προσφορά +Οικονομική Προσφορά +
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης). 2. Όταν βάσει ποιότητας - τιμής
υπάρχουν δύο αποφάσεις: α) (Γενικά Δικαιολογητικά +Τεχνική
Προσφορά), β) (Οικονομική Προσφορά + Δικαιολογητικά
Κατασκευής).

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

101
Αντιστροφή σταδίων
αξιολόγησης .

Η αντιστροφή των σταδίων στην αξιολόγηση των προσφορών,
επεκτείνεται πέραν των έργων και μελετών, σε προμήθειες και
υπηρεσίες όταν έχω κριτήριο ανάθεσης μόνο βάσει τιμής. Στην
περίπτωση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και του Άρθρου 50 , τα
παραπάνω δεν επιτρέπονται .

1/6/2021

103
Πρόσκληση για
υποβολή
δικαιολογητικών.

103
Χρόνος συνδρομής
όρων συμμετοχής .
Οψιγενείς μεταβολές .

1. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται στον Αναθέτοντα
Φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα για
διευκρινήσεις, σε περίπτωση ελλείψεων.
3. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικής,
όταν ο υποψήφιος ζητήσει με απόδειξη συγκεκριμένα δικαιολογητικά
από αρμόδιες αρχές. 4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ο
Αναθέτων Φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να
παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

1. Κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής οι προϋποθέσεις έγκυρης
συμμετοχής υποψηφίου κρίνεται μόνο από το Ε.Ε.Ε.Σ. , χωρίς να
απαιτούνταν άλλα δικαιολογητικά για το χρονικό αυτό σημείο.
2. Στην περίοδο της κατακύρωσης, με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που κατατίθενται.
3. Πριν την σύναψη Σύμβασης με την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη
μεταβολών.
4. Σε περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης για αλλαγές δεν καταπίπτει η
εγγυητική.

1/6/2021
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ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ο Αναθέτων Φορέας αν το είχε αιτιολογήσει και με Απόφαση Δ.Σ.
μπορεί να κατακυρώσει την Σύμβαση για ποσοστό από 80% ως 120%,
για προμήθειες – γενικές υπηρεσίες.
2. Ο Αναθέτων Φορέας μετά την οριστικοποίηση Απόφασης
105
κατακύρωσης, αποστέλλει πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης εντός
Κατακύρωση - σύναψη
15 ημερών, για προμήθειες – υπηρεσίες.
σύμβασης .
3. Αν ο Αναθέτων Φορέας δεν κοινοποιήσει πρόσκληση εντός 60
ημερών από οριστικοποίηση απόφασης κατακύρωσης ο Ανάδοχος
μπορεί και να μην προσέλθει για υπογραφή, χωρίς κατάπτωση
εγγυητικής.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίζεται για : Α
ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ
α. Ανοικτή 10 μέρες
β. Κλειστή 8 μέρες
47

109 Α
Διαδικασία Ανάθεσης .

54

124
Οικονομικές
Προσφορές , Μειοδοσία στο ΓΕ + ΟΕ

Β. ΑΝΩ ΟΡΙΩΝ
α. Ανοικτή 15 ημέρες
β. Κλειστή 8 ημέρες
Για συμβάσεις < 2.500 € δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
1. Σαν τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικονομικής προσφοράς μπορεί να
ορισθεί και η μειοδοσία στο ποσοστό ΓΕ+ΟΕ για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών

1/6/2021
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης έργων ή συμβάσεις
έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ή τμήματος αυτής μεγαλύτερης
των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, ιδίως για τον σχεδιασμό,
128
μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων ή συμβάσεων
Ανάθεση
επιτρέπεται η ανάθεση, με προσφυγή σε διαδικασία
εξειδικευμένων
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της
υπηρεσιών
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα υπηρεσιών
(σύμβουλοι,
συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, τεχνικού, νομικού,
εμπειρογνώμονες) για
οικονομικού συμβούλου και συμβούλου οργάνωσης, σε ημεδαπά ή
δημόσιες συμβάσεις αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί ειδικών θεμάτων, που
Εξουσιοδοτική διάταξη
απαιτούνται για την υλοποίηση, μελέτη και εκτέλεση των συμβάσεων
αυτών, έναντι αμοιβής μέχρι των ορίων των περ. β', γ' και δ', κατά
περίπτωση, του άρθρου 5 και με ανώτατο όριο το μηδέν και πέντε
δέκατα (0,5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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4782/2021
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

136
Διοίκηση του έργου Επίβλεψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Για τον εκσυγχρονισμό της επίβλεψης , την επίτευξη υψηλής
επίβλεψης, για την αντιμετώπιση δυσχερειών επίβλεψης και για την
αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στους Αναθέτοντες Φορείς,
καθιερώνεται ο θεσμός της παροχής επίβλεψης από πιστοποιημένους
οικονομικούς Φορείς , εφ' όσον προβλέπεται στην Διακήρυξη.
2. Ο Ι.Φ.Ε. δηλώνεται από τον Οικονομικό Φορέα κατά την προσφορά
του και έχει όλα τα δικαιώματα της επίβλεψης όπως τα ορίζει ο Νόμος. Η
αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και καταβάλλεται
από τον Ανάδοχο.
3. Η Δ/σα Υπηρεσία δικαιούται να πραγματοποιεί επί τόπου
ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης του αναδόχου, σύμφωνα
με την σύμβαση. 4. Αμέσως μετά την κατακύρωση του έργου και την
υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η Προϊσταμένη Αρχή καλεί
τον ανάδοχο να υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση με τον ΙΦΕ
και να τον εγκαταστήσει στο έργο. Μπορεί αιτιολογημένα να αρνηθεί και να
ζητήσει νέο ΙΦΕ σε προθεσμία μεγαλύτερη των 10 ημερών και μικρότερη
των 30. Το σχέδιο της σύμβασης ελέγχεται από τη Δνουσα Υπηρεσία. Η
αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου . Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι
του κυρίου του έργου . Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να
εναντιώνεται στα πορίσματα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα
επίβλεψης, με αιτιολογημένη εισήγησή της που υποβάλλεται στην
Προϊσταμένη Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίησή
τους σε αυτήν, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή των πορισμάτων και των
εγγράφων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης και η Προϊσταμένη αρχή οφεόλει
να απαντήσει σε 15 ημέρες.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

58

136 Α
Διοίκηση του έργου Επίβλεψη κάτω των
ορίων.

1. Για έργα κάτω των ορίων επιτρέπεται η επίβλεψη των έργων από
ιδιωτικό φορέα που προέρχεται από μητρώο, με κλήρωση. Είναι ο
Επιβλέπων Ελεγκτής Μηχανικός

1/9/2021

59

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης,
για έργα ανω των ορίων, πριν την εγκατάστασή του.
2. Εντός 20 < Χ < 60 ημερών, υποβάλλει παρατηρήσεις για την
μελέτη, που είτε τροποποιείται με γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
όταν δεν μεταβάλλουν την φύση και δεν οδηγούν σε αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου, ή διαλύει την Σύμβαση. 3. Η Διευθύνουσα
138
υπηρεσία μπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την
Γενικές υποχρεώσεις
εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της σύμβασης, να χορηγήσει
του Αναδόχου.
σχετική εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών και πριν την
υπογραφή σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης κατά την παρ. 1, ή
έγκρισης του ΑΠΕ κατά τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 156, περί ειδικών
θεμάτων τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
αυξομειώσεων εργασιών και νέων εργασιών, και ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών .

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

61

142
Ψηφιακό Αρχείο
βαθμολόγησης.

62

143
Κοινοποίηση στον
Ανάδοχο.

63

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στην Γενική Γραμματεία του ΥΠΟΜΕΔΙ τηρείται βαθμολόγιο, με
ευθύνη της.
2. Με απόφαση Υπουργού Μεταφορών, μπορεί η ανάθεση , ανάπτυξη
του βαθμονομίου και στο Τ.Ε.Ε.
3. Με απόφαση Υπουργού Μεταφορών καθορίζονται κριτήρια και
βαθμοί του βαθμονομίου.
4. Η εγγραφή στο βαθμονόμιο, υποχρεωτική για έργα με κριτήριο
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1. Η Επικοινωνία της Υπηρεσίας με Ανάδοχο:
α. Με δικαστικό επιμελητή
β. Με Ηλεκτρονική αποστολή , βάσει Ν. 4727/2020 (αρ 13,15 κι 29)
ΦΕΚ / 9-3-21
γ. Η Ειδική πρόσκληση, η έκπτωση, Ειδική διαταγή, με δικαστικό επιμελητή.

1. Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Εξαίρεση μόνο για διόρθωση σφαλμάτων
144
ή την συμπλήρωση ελλείψεων. Περιγράφεται συγκεκριμένη διαδικασία
Σύμπραξη του μελετητή
με μελετητή , όταν πρόκειται για διόρθωση.
στην κατασκευή .
2. Παραμένει το ποσόν των 500.000 €, ώστε τα έργα πάνω από το
ποσόν αυτό, να ασφαλίζονται.

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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65

66

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

145
Χρονοδιάγραμμα
κατασκευής .

146
Ημερολόγιο Έργου.

147
Προθεσμίες .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Σε χρόνο 15 < Χ < 30 υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα.
2. Σε χρόνο Χ < 15 ημερών εγκρίνεται.
3. Σε χρόνο Χ < 30 ημερών αρχίζουν εργασίες. Η μη τήρηση των εν
λόγω χρόνων, αποτελεί λόγο έκπτωσης.

1. Τηρείται πλέον ηλεκτρονικό ημερολόγιο, που υπογράφεται ψηφιακά
και αποστέλλεται στον Πρ/νο Δ/σας Υπηρεσίας και στον
Επιβλέποντα.
2. Μπορεί να εμπλουτίζεται με φωτογραφίες, video.
3. Η μη τήρησή του επιφέρει ρήτρες με τιμή 100 € < Τ < 500 € / ημέρα,
με Ειδική πρόσκληση.
4. Τ’ αναγραφόμενα δεν αποτελούν απόδειξη των γεγονότων που
καταγράφονται, συνεκτιμώμενες όμως με άλλα έγγραφα.
1. Καθορίζονται η συνολική προθεσμία και οι τμηματικές προθεσμίες.
Οι τελευταίες δεν υπάρχουν σε μικρά έργα . Καταργούνται οι ενδεικτικές
και οι αποκλειστικές προθεσμίες.
2. Η οριακή προθεσμία ίση με ½ της αρχικής προθεσμίας και πάντως
≥ 3 μηνών. Κατά την διάρκειά της η Πρ/νη Αρχή μπορεί να δίνει
παρατάσεις, χωρίς αίτηση Αναδόχου.
3. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών. 4
Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν
παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας . 5 Το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

ΦΕΚ / 9-3-21

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

148
Ποινικές Ρήτρες.

149
Ρήτρα Πρόσθετης
κατασκευής ( Πρίμ ) .

150
Προκαταβολές .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Υπέρβαση συνολικής προθεσμίας ρήτρα / ημέρα ίση με το 15% της
μέσης ημερήσιας αξίας για το 20% των ημερών της αρχικής
προθεσμίας. Συνολικά οι ρήτρες για υπέρβαση συνολικής
προθεσμίας , < 6% της αξίας της σύμβασης.
2. Τμηματικές προθεσμίες. Ορίζεται υποχρεωτικά ανά ημέρα.
Συνολικά < 3% της σύμβασης.

1. Για έργα > 1.000.000 €, ορίζεται πρίμ παράδοσης σε μικρότερο
χρόνο , όταν αυτός είναι < 10 % του αρχικού οριζόμενου.
2. Το πρίμ είναι μικρότερο του 5% της συμβατικής αξίας. Καταβάλλεται
μετά από Απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου.

1. Εφ’ όσον προβλέπεται , χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή,
που επιφέρει τόκους.
2. Ορίζεται προκαταβολή εγκατάστασης έως 5% της σύμβασης και
δαπάνες υλικών έως 10%.
3. Η προκαταβολή κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσμευμένο
λογαριασμό του Αναδόχου. Οι πληρωμές από αυτόν τον λογαριασμό
γίνονται με επιταγή του Αναδόχου, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Δ/σας Υπηρεσίας προς την Τράπεζα.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/9/2021

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

151
Επιμετρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Οι επιμετρήσεις υποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου
περί της αλήθειας αυτών.
2. Ο Π/νος Δ/σας Υπηρεσίας μπορεί οποτεδήποτε να διατάξει την
συνολική ή δειγματοληπτική επαλήθευση αυτών, πάντων ≥ 40%. Αν
διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς
επιμέτρησης, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει
πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών επιμετρήσεων.
3. Σε ανακριβείς επιμετρήσεις συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός
και επιβάλλεται ρήτρα ποινική 3%.
4. Τρείς (3) αναληθείς επιμετρήσεις οδηγούν σε έκπτωση Αναδόχου.
5. Τα ΠΠΑΕ συνοδεύονται με ψηφιακό υλικό για απόδειξη ποσοτήτων. 5.Β.
. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες
από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος
6. Η παραλαβή και ο χαρακτηρισμός του φυσικού εδάφους γίνεται
από 2 ή περισσότερους τεχνικούς.
7. Δύο (2) μήνες μετά την βεβαίωση περαίωσης υποβάλλεται η
τελική επιμέτρηση. Σε δύο μήνες οφείλει να την ελέγξει ο επιβλέπων
και έως δύο μήνες για να την εγκρίνει ο Προϊστάμενος. Μη τήρηση της
προθεσμίας, επιφέρει ρήτρα 2‰ , για κάθε συμπληρωμένο μήνα , επί
του ποσού που κατεβλήθη συνολικά ως τότε.
8. Μετά την τελική επιμέτρηση, δεν αναγνωρίζονται άλλες σχετικές
απαιτήσεις του Αναδόχου.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

152
Λογαριασμοί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η πληρωμή στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, με βάση τις
επιμετρήσεις (και όχι πιστοποιήσεις).
2. Οι λογαριασμοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις και στις δηλώσεις
γνωστοποίησης αφανών εργασιών (και όχι στα Π.Π.Α.Ε.)
Ο Λογαριασμός αντικαθιστά την Πιστοποίηση.

155
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει εργασίες
Επείγουσες και
απρόβλεπτες και επείγουσες που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε
απρόβλεπτες
λογαριασμούς , πριν την έγκριση Α.Π.Ε. Οι εργασίες για τις οποίες δεν
πρόσθετες εργασίες, οι
υπάρχει τιμή , περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς με μείωση 20%.
οποίες εκτελούνται
Μπορεί να τεθεί και η μέση τιμή αυτών που προκύπτει από το
πριν από την έγκριση
παρατηρητήριο τιμών , με μείωση 10%.
του Α.Π.Ε
156
Ειδικά θέματα
τροποποιήσεων
συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους Αυξομειώσεις
εργασιών - Νέες
εργασίες Εξουσιοδοτικές
διατάξεις.

Σε περίπτωση άσκησης ένστασης σε Α.Π.Ε. η Προϊσταμένη Αρχή
οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση
του Α.Π.Ε.. Με την έγκριση του ΑΠΕ ο Ανάδοχος υποχρεωτικά εκτελεί
τις εργασίες , χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του , για επίλυση των
διαφορών .

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/9/2021

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

157
Βλάβες στα έργα Αποζημιώσεις .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες, μέχρι την παραλαβή.
2. Για αποζημίωση βλαβών από ανωτέρα βία, ο ανάδοχος δικαιούται
αποζημίωση. Καταθέτει δήλωση εντός 10 ημερών (20 ημέρες εάν το
εργο έχει περατωθεί). Ακολουθεί αυτοψία του επιβλέποντα και έκθεση , με
Απόφαση Δ/σας Υπηρεσίας.
3. Κατ’ αυτής της Απόφασης χωρεί ένσταση από πλευράς Αναδόχου.

1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό,
γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139, περί
διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος συντάσσει
και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, με την οποία
159
βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. Έλλειψη αυτής,
Ακαταλληλότητα
αποτελεί κώλυμα για επόμενο λογαριασμό. παρ1.
υλικών - Ελαττώματα. 2. Αν κατά την κατασκευή παρουσιασθούν ελαττώματα, κοινοποιείται
στον Ανάδοχο Ειδική διαταγή που τα προσδιορίζει. Επ’ αυτής χωρεί
ένσταση.
3. Με την ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών, με
εξαίρεση τις κακοτεχνίες που πρέπει ν’ αποκατασταθούν άμεσα.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Λόγος έκπτωσης είναι πλέον και η κατάθεση εν γένει πλαστών
δικαιολογητικών και όχι μόνο πλαστής εγγυητικής.
2. Ορίζονται μειωμένα χρονικά διαστήματα για εκδίκαση ενστάσεων από
160
πλευράς Αναδόχου.
Έκπτωση Αναδόχου. 3. Με την οριστικοποίηση της έκπτωσης η Πρ/νη Αρχή προχωρά στην κλήση
του επόμενου υποψηφίου, εκτός αν κρίνει ότι οι προσφορές δεν είναι
ικανοποιητικές, ή έχουν επέλθει αλλαγές, λόγω νέων κανονισμών.

161
Διακοπή Εργασιών Διάλυση Σύμβασης.

1. Στους λόγους για διάλυση της σύμβασης προστίθενται:
α) Όταν βάσει του Άρθρου 138, υπάρχει αστοχία της μελέτης που
τροποποιεί το έργο και
β) Ξεπερασθούν οι προθεσμίες των ποινικών ρήτρων

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/9/2021

Μόνο σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή μερικής
διαδοχής του αρχικού αναδόχου, συνεπεία εταιρικής
αναδιάρθρωσης, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη
164 Υποκατάσταση
ΦΕΚ / 9-3-21
του προς τον κύριο του έργου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται, αφού αντικατασταθεί από ισόποση εγγύηση του νέου
αναδόχου και σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Εθνικού
Επιπέδου κατά το άρθρο 10 του ν. 679/1977.

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αίρεται το ποσοστό 30% που ήταν το μέγιστο για τον υπεργολάβο.
2. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί με Απόφασή της εντός 15 ημερών από την
αίτηση για αναγνώριση υπεργολάβου, να μην την εγκρίνει.
165
3. Υπάρχει δυνατότητα σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για έργα
Υπεργολαβία άνω των ορίων. Στην περίπτωση της Κοινοπραξίας , ο Ανάδοχος πρέπει να ΦΕΚ / 9-3-21
Κατασκευαστική
διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 50%. Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία,
Κοινοπραξία.
πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%) , εκτός εάν το αρχικό
ποσοστό είναι μικρότερο του 15%.
1. Ο Επιβλέπων εντός 30 ημερών, από την λήψη του χρόνου
περαίωσης αναφέρει εγγράφως, αν το έργο αναφέρει έχει περαιωθεί
ικανοποιητικά, ενώ επανελέγχει με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις.
2. Αν διαπιστωθούν ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα συντάσσεται
αρνητικός λογαριασμός.
168
3. Αν σωστά περαιώθηκε το έργο, εντός 10 ημερών εκδίδεται βεβαίωση
1/9/2021
Βεβαίωση περαίωσης
περαίωσης.
έργου .
4. Αν διαπιστωθούν επουσιώδεις ελλείψει, η Δ/σα Υπηρεσία εκδίδει
Διαταγή για αποκατάσταση εντός ευλόγου προθεσμίας.
5. Αν έχουμε ουσιώδεις ελλείψεις ή δεν περαιώθηκε το έργο , τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις για ελαττώματα, ή έκπτωση αναδόχου.

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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170
Ενιαίο Σύστημα
Τεχνικών
Προδιαγραφών .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ – ΤΙΜ-ΤΕΜ) για
διαδικτυακή υποστήριξη στον σχεδιασμό – εκτέλεση έργων.
2. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού κόστους
Συντελεστών παραγωγής Τεχνικών Έργων ( ΗΣΠΚΣΠΤΕ) με εφαρμογές:
α. Παρατηρητήριο Τιμών
β. Ανάλυση τιμών
γ. Προσδιορισμού κόστους
δ. Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν στη μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο Ενιαίο
Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και
Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από
19.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό
στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ ΦΝ466 και της από 16.5.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ 466.
Το παρόν Άρθρο αντικαθιστά το αντίστοιχο παλαιό του Ν. 4412/2016 ,
περί Προσωρινής παραλαβής του έργου.

1. Ο χρόνος εγγύησης γενικά 15 μήνες, από την επόμενη της
έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης. Σε Ειδικές περιπτώσεις η εγγύηση
171
έως 5 έτη. Σε έργα < 250.000 €, μπορεί ο χρόνος εγγύησης να είναι <
Χρόνος Υποχρεωτικής
15 μηνών.
Συντήρησης των
2. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξ’ αιτίας κλοπών ή
Έργων .
βανδαλισμών εκτελούνται από Ανάδοχο με δαπάνη που του
αποδίδεται , ή από την Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/9/2021
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172
Παραλαβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποιοτικά και
ποσοτικά.
2. Η παραλαβή εντός 3 μηνών μετά το πέρας της υποχρεωτικής
συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η
Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη,
επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι
πειθαρχικές πονές. (χωρίς όχληση αναδόχου)
3. Για την διενέργειά της η Πρ/νη Αρχή, 3 μήνες πριν την πάροδο της
υποχρεωτικής συντήρησης, ορίζεται Επιτροπή Παραλαβής που
αποτελείται :
α. Από τον Πρόεδρος που είναι Τεχνικός από άλλο Φορέα
β. 2 Τεχνικοούς υπαλλήλους του Φορέα
γ. 2 Εκπροσώπους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ.
4. Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών
παραμέτρων, ούτε εν γένει των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου.
5.Απαραίτητο για την παραλαβή ΦΑΥ, ΣΑΥ, Μητρώο έργου.
Διαφορετικά κατάπτωση 25%, της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
6. Ο Ανάδοχος παραδίδει ψηφιακό Αρχείο κατασκευής έργου, καθώς
και φάκελο προεκτίμησης δαπάνης τακτικής συντήρησης του έργου, εξ’
αιτίας φθορών λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 7. Οι εκπρόσωποι του
ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής διακαιούνται
ιδιαίτερης αμοιβής που καταβάλεται από τις πιστώσεις του έργου .
Με απόφαση Υπ[ουργών Οικονομικών και Υποδομών καθορίζεται η
αμοιβή των μελών .

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενικά προβλέπεται σύντμηση ημερομηνιών έως την κατάληξη των
ενστάσεων . 1. Κατά πράξεων παραλείψεων Δ/σας Υπηρεσίας ή
Πρ/νης Αρχής χωρεί ένσταση.2. Η ένσταση κοινοποιείται και στην Δ/σα
Υπηρεσία ή Πρ/νη Αρχή μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση.
3. Το αποφαινόμενο όργανο εκδίδει απόφαση εντός 60 ημερών (2 μήνες)
από την άσκηση της ένστασης.
174
4. Η Δ/σα Υπηρεσία εντός 15 ημερών διαβιβάζει τις απόψεις της στο
Διοικητική Επίλυση
Τεχνικό Συμβούλιο.
ΦΕΚ / 9-3-21
Συμβατικών Διαφορών 5. Ειδικά για ενστάσεις έργων ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων των, με
.
Προϋπολογισμό κατώτερο της Ε.Ε. αποφασίζει ο αρμόδιος
συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας. Μετά την λειτουργία της
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο Επόπτης ΟΤΑ.
6. Σε περίπτωση ένστασης για έκπτωση αυτή δεν οριστικοποιείται πριν την
έκδοση της Απόφασης.

176
Διαιτητική Επίλυση
Διαφορών .

1. Για έργα > 10.000.000 €, και για μελέτες τεχνικής υπηρεσίας >
1.000.000, μπορεί να προβλεφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης.
Στα έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται γι’ αυτό, σύμφωνη
γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Η διαιτητική επίλυση διέπεται από διατάξεις περί διαιτησίας του
Δημοσίου.
3. Μπορεί στα τεύχη που έχουν διαιτητική επίλυση, να προβλέπεται
στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης, πριν την διαιτησία. Για αυτό
συγκροτείται Συμβούλιο επίλυσης διαφορών, ΣΕΔ από 1 – 3 μέλη, με
αμοιβή κάθε μέλους. 4. Με συμφωνία των συμβαλλομένων, έπειτα από
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, η επίλυση διαφορών από
σύμβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συμπεριληφθεί σε αυτήν ρήτρα
διαιτησίας , μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας.

ΦΕΚ / 9-3-21
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1. Η Επίβλεψη εκπόνησης μελέτης, ή παροχής υπηρεσιών, δύναται ν’
ασκηθεί, εφ’ όσον προβλέπεται στην Διακήρυξη, από πιστοποιημένο
Ι.Φ.Ε., που είναι φυσικό, ή νομικό, ή ένωση προσώπων.
2. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει υποχρεωτικά με την
προσφορά του τον Ι.Φ.Ε. που θα του ανατεθεί η επίβλεψη, αν
κατακυρωθεί Ανάδοχος. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει το σχέδιο
183
σύμβασης αναδόχου με ΙΦΕ. Η Προϊσταμένη αρχή με αιτιολογημένη
Διοίκηση Σύμβασης
εισήγηση μπορεί να αρνηθεί τον ορισμό συγκεκριμένου ΙΦΕ.
3. Η αμοιβή του Ι.Φ.Ε. βαρύνει τον Ανάδοχο.
Μελέτης
4. Με Απόφαση Υπουργού Υποδομών, ρυθμίζονται ζητήματα
πιστοποίησης Ι.Φ.Ε. με την εγγραφή του στα μητρώα του Π.Δ.
71/2019.
5. Η Δ/σα Υπηρεσία πραγματοποιεί ελέγχους για την διαπίστωση εξέλιξης
της μελέτης.

183 Α
1. Η Επίβλεψη μελετών με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω των ορίων,
Μητρώο
μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένο ιδιώτη επιβλέποντα «Ελεγκτή
Επιβλεπόντων
Μηχανικό», ανά κατηγορία μελέτης.
Ελεγκτών Μηχανικών 2. Ο ορισμός του γίνεται μετά από κλήρωση από το Μητρώο του
Π.Δ. 71/2019.
Μελέτης

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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184
Προθεσμία –
Χρονοδιάγραμμα
Μελέτης

1. Εντός 15 ημερών από την Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποβάλλει
Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης, σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη.
Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών ,
εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς μόλις
τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η
διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης.
2. Καθυστέρηση εκτέλεσης σύμβασης μελέτης, > 24 μηνών οδηγεί σε
διάλυση της σύμβασης, αν αυτή οφείλεται σε λόγους που αφορούν τον
Ανάδοχο.
3. Καθιερώνεται με πρόβλεψη στην Διακήρυξη, πρόσθετη καταβολή (
πρίμ ), που δεν μπορεί να υπερβεί το 5% της συμβατικής αμοιβής,
όταν ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι < 10% του
προβλεπόμενου στην σύμβαση.

185
Ποινικές Ρήτρες για
Μελέτες

1. Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης
επιβάλλεται ρήτρα, ίση με το 10% της ημερήσιας αξίας σύμβασης, για
αριθμό ημερών ίσο με 20% του χρόνου της σύμβασης, και ίση με το
20% της ημερήσιας αξίας για επί πλέον ημέρες, μέχρι ακόμα 10% της
συνολικής προθεσμίας.
2. Αν η εκτέλεση της σύμβασης μελέτης καθυστερεί πλέον του 30% της
συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία έκπτωσης.
3. Μπορεί να ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες. Προβλέπονται τότε
ρήτρες υπέρβασή των, που δεν υπερβαίνουν το 2% της σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Με την υποβολή κάθε σταδίου / κατηγορία μελέτης καταβάλλεται
70% της αμοιβής του σταδίου μελέτης, μετά και από συνοπτικό έλεγχο.
2. Μετά την έγκριση – παραλαβή του κάθε σταδίου, καταβάλλεται
επιπλέον ποσοστό 20% της αμοιβής σταδίου.
3.
Μετά
την
παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο 10%
187
της αμοιβής.
Καταβολή της αμοιβής
4. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό, μαζί με
Αναδόχου Μελέτης
δήλωση αλήθειας των στοιχείων που περιέχει.
5. Επιτρέπεται η αρχική ή εκ των υστέρων εκχώρηση του συμβατικού
ανταλλάγματος της μελέτης, για κάλυψη οφειλών του Αναδόχου σε
Τράπεζα, ή σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει για
την εκπόνηση της Μελέτης.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Οι μελέτες υποβάλλονται στην Δ/σα Υπηρεσία που πραγματοποιεί
συνολικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, εκδίδοντας σχετική
βεβαίωση για αυτό, εντός 15 ημερών.
2. Η υποβληθείσα μελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή μηχανικό, μετά την
έκδοση της βεβαίωσης, ο οποίος μέσα σε 2 μήνες συντάσσει και
υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία, έκθεση ύπαρξης ελλείψεων σ’ αυτήν,
ή όχι .
3. Η μελέτη προωθείται από την Δ/σα Υπηρεσία στο Δ.Σ. για έγκριση
189
σταδίων ή του συνόλου αυτής. Η Απόφαση έγκρισης εντός μηνός (1) από
Έγκριση της μελέτης –
την υποβολή.
Παραλαβή του
ΦΕΚ / 9-3-21
4. Η έγκριση της μελέτης, συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της
αντικειμένου σύμβασης
σύμβασης.
5. Με Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών,
προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος της μελέτης από ιδιώτες
ελεγκτές, πριν από την έγκρισή τους από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Έως τον ορισμό αυτού του ποσού, οι Αναθέτοντες Φορείς, δύνανται
να αναθέτουν με σύμβαση σε ελεγκτές τον έλεγχο των μελετών, των
οποίων η προεκτιμώμενη αξία υπερβαίνει το 1.000.000 €.

191
Έκπτωση Αναδόχου
Μελέτης

1. Διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά όταν ο Ανάδοχος :
α. Υπερβεί χωρίς αιτία, την συνολική προθεσμία εκπόνησης της
μελέτης, περισσότερο του ποσοστού 1/3.
β. Καθυστερεί την υποβολή υποβολή σταδίου μελέτης για χρόνο
> από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.
γ. Παρουσιάζει εργασίες με ελλείψεις.
δ. Προσκόμισε πλαστή εγγυητική ή πλαστά δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Ανάδοχος δικαιούται διάλυση σύμβασης αν:
α. Υποχρεωθεί σε αναστολή εκπόνησης της μελέτης από τον
192
Αναθέτοντα Φορέα για διάστημα > 3 μηνών.
Διάλυση της σύμβασης β. Αν αναγκαστεί να μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης, για χρόνο >
Μελέτης
3 μηνών.
γ. Αν παρέλθει διάστημα > 2 μηνών από προθεσμία πληρωμής
λογαριασμού εγκεκριμένου.

194
Αποζημίωση Αναδόχου Αν η σύμβαση διαλυθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα και προβλέπεται
για διάλυση Σύμβασης αποζημίωση του Αναδόχου, αυτή είναι < 3% της συμβατικής αξίας
Μελέτης
των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της.

195
Υποκατάσταση του
αναδόχου

α) Σε συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια των περ. β' και γ' του
άρθρου 5, όταν ο ανάδοχος ή ο μοναδικός μελετητής ή πάροχος
υπηρεσιών εταιρείας μελετών ή παρόχων υπηρεσιών είναι φυσικό
πρόσωπο αντίστοιχα και καθίσταται ανίκανος λόγω ασθένειας ή
άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, η
προϊσταμένη αρχή μπορεί να αποφασίσει την ολοκλήρωση της
μελέτης, και να προσκαλέσει τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην
επόμενη θέση στον διαγωνισμό.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/9/2021

ΦΕΚ / 9-3-21

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

196
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να εξειδικεύει το είδος των παραδοτέων
Τεχνικές
στοιχείων, ανά στάδιο και κατηγορίας μελέτης, ως την έκδοση σχετικής
Προδιαγραφές Μελέτης
Απόφασης Υπουργού Υποδομών.

198
Διοικητική και
δικαστική επίλυση
διαφορών Μελέτης

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1. Σε κάθε περίπτωση εκτελεστικής πράξης ή παράλειψης της Δ/σας
Υπηρεσίας χωρεί ένσταση, εντός (1) μηνός από την δημιουργία
διαφοράς. Η ένσταση ασκείται στο Δ.Σ. του Αναθέτοντα Φορέα.
2. Ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει εντός 3 μηνών από την άσκηση
της ένστασης, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου.
3. Η ένσταση διαβιβάζεται στο Τεχνικό Συμβούλιο εντός (30) ημερών από
την άσκησή της.
4. Αν η ένσταση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η 3μηνη προθεσμία,
ο Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας που έχει υπογραφεί η Σύμβαση. 5. Ειδικά επί των
ΦΕΚ / 9-3-21
ενστάσεων που αφορούν εκτελούμενες συμβάσεις μελετών ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με
προεκτιμώμενη αμοιβή κατώτερη των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, οι οποίες εκτελούνται από τους δήμους, τις
περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα,
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους,
αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας
και μετά την έναρξη λειτουργίας της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας
Ο.Τ.Α., ο επόπτης Ο.Τ.Α.

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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200
1. Για την πληρωμή προμήθειας απαιτούνται:
Τρόπος πληρωμής – α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού
Απαιτούμενα
στην αποθήκη, γ. Τιμολόγιο Προμηθευτή, δ. Πιστοποιητικό φορολογικής
δικαιολογητικά για
ενημερότητας – ασφαλιστικής ενημερότητας.
2. Για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών απαιτούνται τα προηγούμενα,
Προμήθειες και Γενικές
εκτός του β).
Υπηρεσίες

203
Κήρυξη αναδόχου ως
έκπτωτου σε
Προμήθειες –
Υπηρεσίες

206
Χρόνος παράδοσης
υλικών

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος : α) αν δεν προσέλθει για υπογραφή
σύμβασης, β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, γ) δεν παρέδωσε την
προμήθεια – δεν παρείχε υπηρεσίες.
2. Πέραν των άλλων συνεπειών για τον Ανάδοχο ισχύουν και τα εξής: α. Ο
Αναθέτων Φορέας καταλογίζει στον Ανάδοχο το διαφέρον που προκύπτει
σε βάρος του Αναθέτοντα Φορέα, εφ’ όσον προμηθευτεί τα αγαθά που δεν
προσκομίσθηκαν από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το
αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο. Αυτό γίνεται με χρήση
συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου που το Άρθρο αναγράφει.
β. Ο Αναθέτων Φορέας γνωστοποιεί στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της κήρυξη του
Αναδόχου ως έκπτωτου, με ενημέρωση του Μητρώου που κρατείται στην
Αρχή, περί αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης
προμήθειας του Άρθρου 221, μπορεί να μετατίθεται ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης των υλικών σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Στην
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για
εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021
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Σε περίπτωση παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης προμήθειας <
30.000 €, δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 221, αλλά η
παρακολούθηση και παραλαβή γίνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
για τον οποίο προορίζονται τα υλικά , ή άλλης υπηρεσίας που έχει ορισθεί
με την Απόφαση Ανάθεσης.
1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να προβλέψει στην σύμβαση περίοδο
εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας, με αντίστοιχη
215
εγγύηση του Άρθρου 302.
Εγγυημένη λειτουργία
2. Σε έναν (1) μήνα από την λήξη του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, η
προμήθειας
αντίστοιχη Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο συμμόρφωσης του Αναδόχου
ή μη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να προτείνει την κατάπτωση
της εγγύησης καλής λειτουργίας.
208
Παραλαβή Υλικών

Άρθρο 219
Παραλαβή αντικειμένου
σύμβασης παροχής
γενικών υπηρεσιών

Για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με αξία < 30.000 €, δεν
απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αλλά αρκεί βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας στην οποία προορίζονται οι υπηρεσίες.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 ,
Άρθρο 221
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.α. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς μόνο βάσει
τιμής .

1.β. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς μόνο βάσει
τιμής και εκτιμώμενη αξία της
Σύμβασης < 1.000.000,00 € .
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο
221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,
Άρθρο 172 , N. 4412/2016 .

Τρεις ( 3 ) τεχνικοί υπάλληλοι του
αναθέτοντα φορέα , ΠΕ ή ΤΕ ,
εγγεγραμμένοι στο Μη.Μ.Ε.Δ. , ορισμένοι
από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
εκπρόσωπος των εργοληπτών, που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του,
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
οργανώσεις.

Τρεις ( 3 ) υπάλληλοι του αναθέτοντα
φορέα , εκ των οποίων ένας ( 1 ) είναι
Τεχνικός , εγγεγραμμένος στο Μη.Μ.Ε.Δ. ,
ορισμένοι από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Πενταμελής (5 μελής ).
Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να
α. Ο Πρόεδρος που είναι Τεχνικός.
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
β. Δύο ( 2 ) Τεχνικοί υπάλληλοι του
εκπρόσωπος των εργοληπτών, που
Αναθέτοντα Φορέα.
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
γ. Δύο ( 2 ) του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ.
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
Ο Πρόεδρος υποχρεωτικά
οργανώσεις.
προέρχεται από άλλον Αναθέτοντα
Φορέα. .
Τέσσερεις (4) τεχνικοί υπάλληλοι , ΠΕ ή TE,
του Αναθέτοντος Φορέα , εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ.

1.γ. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει
βέλτιστης σχέσης τιμής –
ποιότητας.

Ένας (1) εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. , από την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων .
Ένας (1) εκπρόσωπος του TEE .
Ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών
οργανώσεων , από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές ή Περιφερειακές οργανώσεις (
ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ ) .

Α. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του Αναθέτοντος Φορέα , τότε αυτός μπορεί
να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μαλών από το Δημόσιο , είτε να προσφύγει σε
κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. Β. Μέχρι να λειτουργήσει το Μη.Π.Υ.Δη.Συ. Το
Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 ( ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ? ) , ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ.

38

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 ,
Άρθρο 221
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απλή Σύμβαση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,
Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ,
Άρθρο 221

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,
Άρθρο 189 , Ν. 4412/2016

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων
αποτελεί και προσωρινή
παραλαβή . Η Οριστική
παραλαβή μελετών
πραγματοποιείται με Απόφαση
της Προϊσταμένης Αρχής , μετά
την έγκριση του τελευταίου
σταδίου της μελέτης .

Δύο ( 2 ) τεχνικοί
υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ
- ΤΕ του Αναθέτοντα Φορέα
, , εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ.
Ένας ( 1 ) εκπρόσωπος
του TEE .

Πολύπλοκη Σύμβαση

Τέσσερεις ( 4 ) τεχνικοί
υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ
- ΤΕ , εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ.
Ένας (1) εκπρόσωπος του
TEE .

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,
Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ,
Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,
Άρθρο 221 , Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.

Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.

Τρείς ( 3 ) υπάλληλοι
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ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

109

258
Κανόνες που
εφαρμόζονται στις
επικοινωνίες.

110

112

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Το ΕΣΗΔΗΣ πάνω από 30.000 €.
2. Επιβάλλεται κράτηση 0,02% επί της Σύμβασης (Αρχική και
Συμπληρωματική) υπέρ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

1. Το άρθρο 259 (ΙΙ) είναι το αντίστοιχο 37 (I).
2. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ, ο Ανάδοχος
Φορέας, δεν υποχρεούται συνολικά ή μερικά να χρησιμοποιήσει το
ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η αδυναμία αυτή πιστοποιείται για προμήθειες – γενικές υπηρεσίες από
259
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου
Πολιτική Ασφάλειας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για έργα από την Γενική Γραμματεία του
ΕΣΗΔΗΣ. ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ 5
ΥΠΟΜΕΔΙ. Στην συνέχεια ο Αναθέτων Φορέας καθορίζει τον τρόπο
συνέχισης της διεξαγωγής της διαδικασίας.
4. Το ΕΣΗΔΗΣ εφαρμόζεται για Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας, μεγαλύτερης
των 30.000 €.
Ο Αναθέτων Φορέας καταγράφει την πορεία διαδικασιών σύναψης
σύμβασης.
277
2. Συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή «φάκελο δημόσιας σύμβασης» που
Συγκρότηση και τήρηση
τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ για περίοδο 5 ετών από την παραλαβή της σύμβασης.
φακέλου σύμβασης .
3. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας διατηρείται μέχρι το πέρας της.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

113

278
Προκαταρκτικές
διαβουλεύσεις της
αγοράς.

114

279
Κανόνες για την
διενέργεια
προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της
αγοράς.

115

116

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης οι Αναθέτοντες Φορείς
μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά για προετοιμασία
σύμβασης.
2. Μπορούν να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές, για τον σχεδιασμό, εφ’
όσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα την στρέβλωση ανταγωνισμού και την
παραβίαση της διαφάνειας.
1. Οι διαβουλεύσεις μέσω ειδικής πρόσκλησης που αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα και κατά την κρίση του και σε
ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ).
2. Διαρκεί τουλάχιστο 15 μέρες.
3. Το πέρας της διαβούλευσης τάσσεται στην πρόσκληση, ενώ οι
παρατηρήσεις της διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

1. Ο Αναθέτων Φορέας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την μη στρέβλωση
του ανταγωνισμού, όταν υποψήφιος έχει παράξει συμβουλές στα πλαίσια
διαβούλευσης , ή εκτός αυτής , που είναι: α. Ενημέρωση υπολοίπων
280
υποψηφίων, β. Αποκλεισμό εμπλεκόμενου, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Προηγούμενη εμπλοκή
2. Αυτά με έκδοση απόφασης αποκλεισμού και μετά ακολουθεί η
ενημέρωση της Αρχής Ανταγωνισμού.
υποψηφίων .
3. Έως σήμερα η ενημέρωση των Αρχών γινόταν από πριν με ατέρμονες
διαδικασίες.
1. Καταργείται η αναφορά νομίσματα στα έγγραφα Σύμβασης.
2. Προστίθεται ΑΦΜ Αναθέτοντος Φορέα και ο κωδικός του που αφορά στην
281
ηλεκτρονική τιμολόγησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Γενική
Περιεχόμενα
Γραμματεία Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Διοίκησης.
3. Οι Αναθέτοντες Φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα
εγγράφων Σύμβασης .
εγγράφων σύμβασης της ΕΑΑΔΗΣΥ.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

118

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

302
Εγγυήσεις .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 21.
1. Πρωτότυπες εγγυητικές έως και πριν την αποσφράγιση προσφορών. 2.
Κατάπτωση εγγυητικής, για μη κατάλληλη προσφορά. 3. Όχι εγγυητικές
καλής εκτέλεσης σε απευθείας αναθέσεις συμφωνία πλαίσιο τεχνικής
βοήθειας, ηλεκτρονικούς καταλόγους. 4. Καλής εκτέλεσης 5% επί
Προϋπολογισμού Μελέτης για έργα , 4% για υπηρεσίες και προμήθειες. 5.
Η καλής εκτέλεσης καλύπτει χρόνο Χ= (3 μήνες + Σύμβ. Προθεσμία
+Οριακή προθεσμία +χρόνο Συντήρησης). 6. Καθιερώνεται εγγυητική
πρόσθετου χρόνου εγγύησης ύψους Π=Ε*1,50% επί της αξίας της
Σύμβασης. 7. Η καλής λειτουργίας έως 5% του Προϋπολογισμού Μελέτης.
8. Η εγγύηση προκαταβολής είναι ξεχωριστή, πλέον της καλής εκτέλεσης.
9. Η καλής εκτέλεσης απομειώνεται κατά 70% με την τελική επιμέτρηση και
επιστρέφεται με την παραλαβή της Σύμβασης. - Η εγγύηση συμμετοχής
είναι έως 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ισχύει 30 μέρες
επιπλέον του χρόνου προσφοράς. Η πρωτότυπη κατατίθεται ως την ημέρα
και ώρα αποσφράγισης.
- Για περιπτώσεις έργων και μελετών, οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης
προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν με αιτιολογημένη
απόφαση τον Αναθέτοντα Φορέα μετά από γνωμοδότηση της Δ/νουσας
Υπηρεσίας. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς οικονομικού
φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα
έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχτου εκδίδεται πριν από
την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύμβασης. Γ ια δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν η παροχή
πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν, πριν από την
υπογραφή της, εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

121

310
Συμπλήρωση αποσαφήνιση
πληροφοριών και
δικαιολογητικών .

1. Ο Αναθέτων Φορέας , όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που
εμφανίζονται είναι ελλιπείς , ή απουσιάζουν και έγγραφα , ζητά από
προσφέροντες, να υποβάλλουν – συμπληρώσουν –
αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν ελλείψεις της προσφοράς των,
σε διάστημα 10 < Χ < 20 ημερών από την κοινοποίηση. ( Δεν αναφέρει
για μη τροποποίηση προσφοράς ).

ΦΕΚ / 9-3-21

122

123

313
Ασυνήθιστα Χαμηλές
Προσφορές .

315
Ειδικοί Κανόνες
διεξαγωγής
διαδικασίας.

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται χαμηλές ο Αναθέτων Φορέας
απαιτεί από οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν το κόστος
προσφοράς εντός 20 ημερών, από την λήψη πρόσκλησης.
2. Για έργα – μελέτες – τεχνικής υπηρεσίας χαμηλή προσφορά εκείνη
που αποκλίνει περισσότερο των 10 μονάδων από τον μέσο όρο των
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.
Αν ο οικονομικός φορέας δεν δώσει εξηγήσεις, ή η προσφορά του κριθεί
μη κανονική, καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχή.

1. Για τους Αναθέτοντες Φορείς , που αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές , η
διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και
αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, κατακύρωσης
σύμβασης, προθεσμιών και υπολοίπων διαδικασιών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Άρθρα 92 έως 100, 103 και 104.
2. Οι Αναθέτοντες Φορείς που αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές, δύναται
να εφαρμόζουν τα άρθρα 44 ( Τεχνική Επάρκεια Αναθετουσών
Αρχών ) , 49 ( επάρκεια πρ/σμού ) , 50 ( Συμβάσεις Έργων με
αξιολόγηση Μελέτης ), 51 ( περί μελετών ) , 52 ( σκοπιμότητα
σύμβασης ) , 53 ( Περιεχόμενα Σύμβασης ) , 88 ( Χαμηλή Προσφορά )
, ενώ εφαρμόζουν το Άρθρο 221 ( Όργανα διενέργειας διαγωνισμών
) και 221 Α περί προθεσμιών ολοκλήρωσης επί μέρους σταδίων.

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

124

125

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στην Απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσμίες αναστολής της σύμβασης. Σε προμήθειες – υπηρεσίες, ο
Αναθέτων Φορέας μπορεί αιτιολογούμενα να κατακυρώσει την
σύμβαση για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, από αυτήν της
σύμβασης, αρκεί να έχει συμπεριληφθεί σ’ αυτήν ο σχετικός όρος. (ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΣΟΣΤΑ, 120%, 80%).
2. Η Απόφαση κατακύρωσης μαζί με πρακτικά, σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που δεν αποκλείσθηκαν οριστικά, μέσω
316
ΕΣΗΔΗΣ.
Κατακύρωση - Σύναψη
3. Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον Ανάδοχο για υπογραφή
Σύμβασης .
Σύμβασης, με ειδική έγγραφη πρόσκληση θέτοντας προθεσμία 15
ημερών.
4. Αν δεν προσέλθει καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής και η διαδικασία
συνεχίζοντας με τον επόμενο.
5. Αν ο Αναθέτων Φορέας, δεν κοινοποιήσει την πρόσκληση για
υπογραφή Σύμβασης μέσα σε 60 ημέρες από την οριστικοποίηση
Απόφασης κατακύρωσης ο Ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την
υπογραφή Σύμβασης χωρίς κατάπτωση εγγυητικής.

317
Ματαίωση διαδικασίας.

1. Διατηρούνται οι λόγοι ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης μετά από γνώμη του συλλογικού οργάνου.
2. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί ν’ αποφασίσει την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, ή να προσφύγει στην
διαπραγμάτευση εφ’ όσον τηρούνται τα Άρθρα 266, 269, χωρίς
γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

126

127

128

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

326
1. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός καταργείται και θα γίνει από το
Επιλογή διαδικασιών ΕΣΗΔΗΣ, μετά την 1-9-2021, προκειμένου να προετοιμαστεί το
1/6/2021
Συνοπτικός
ΕΣΗΔΗΣ, λόγω επί πλέον όγκου διαγωνισμού.
Διαγωνισμός.
327 Α
1. Για συμβάσεις ήσσονος σημασίας < 2500 €, είναι δυνατόν να μην
Συμβάσεις ήσσονος
ακολουθείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να ΦΕΚ / 9-3-21
αξίας .
γίνονται με νόμιμο παραστατικό.
1. Για προμήθειες – υπηρεσίες το όριο για την απ’ ευθείας ανάθεση
είναι 30.000 €. Για έργα 60.000 €.
2. Για την διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτείται γνωμοδότηση
συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της Απόφασης, αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο
και δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει
υπογραφεί
και η Σύμβαση . Η παράλειψη δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ
328
1/6/2021
καθιστά την σύμβαση άκυρη.
Απ' ευθείας Ανάθεση .
Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε
ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή
ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών
προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω
ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ με το οποίο δεν απαιτείται η
υπογραφή συμφωνητικού.

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

129

130

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

329
Συμβάσεις ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Σε περίπτωση σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας ή μελέτης ή
τεχνικής - επιστημονικής υπηρεσίας για τεχνική βοήθεια
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων , οι Αναθέτοντες Φορείς
μπορούν να καταφύγουν:
α. Σε υπογραφή Σύμβασης έως 60.000 € με αποστολή πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς
εγγεγραμμένων στον κατάλογο.
β. Σε υπογραφή σύμβασης άνω των 60.000 € - 100.000 €, με
πρόσκληση σε όλους τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο.
γ. Προϋπόθεση αποτελεί η απόφαση του αρμοδίου για την εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή
του Νομικού Προσώπου.

1. Για Συμβάσεις κάτω των ορίων , για ανοικτές , κλειστές
διαδικασίες, ημερομηνία έναρξής των θεωρείται η ημέρα
δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Έναρξη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης ή της
διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής
στους οικονομικούς φορείς, της 1ης πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση για προμήθειες – υπηρεσίες > 2500 € και σε έναν
330
οικονομικό φορέα.
Έναρξη διαδικασίας
4. Για έργα έως 30.000 € και σε 1 οικονομικό φορέα, ενώ για έργα
σύναψης σύμβασης .
από 30.000 - 60.000 σε 3 τουλάχιστο οικονομικούς φορείς. Σε κάθε
περίπτωση η πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, 5 τουλάχιστο ημέρες
πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
5. Οι προσκλήσεις για προσφορά έργων – μελετών και τεχνικών
υπηρεσιών, αναρτώνται και στην σελίδα του ΤΕΕ.
6. Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν προσφορές οικονομικών φορέων που
δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

131

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

333 Α
Έννομη προστασία
Συμβάσεων , Απ'
ευθείας Ανάθεσης και
Τεχνικής Βοήθειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για συμβάσεις με αξία < 30.000 €, για την έννομη προστασία
εφαρμόζεται το Άρθρο 127. Δηλαδή:
α) Για συμβάσεις έως την αξία της απ’ ευθείας ανάθεσης, ακύρωση
πράξης Αναθέτοντα Φορέα, γίνεται ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου της έδρας του Αναθέτοντα Φορέα, χωρίς προηγούμενη
ένσταση.
β) Ορίζεται παράβολο για την αίτηση ακύρωσης, ίσο με 5% επί
τηςεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 2. Για τα ζητήματα έννομης
προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 119, περί συμβάσεων
ενεργειών τεχνικής βοήθειας:

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
εφαρμόζεται το Βιβλίο IV,

132

334
Συμβατικό Πλαίσιο Εφαρμοστές
Νομοθεσία.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:
α. Τ’ άρθρα 222 – 338
β. Τ’ άρθρα 134 – 220
γ. Ο Αστικός κώδικας

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

133

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

344
Κατάρτιση και
πιστοποίηση
προσωπικού
Αναθέτοντος Φορέα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Αναθέτων Φορέας εξασφαλίζει την κατάρτιση – εμπειρία του
προσωπικού του.
2. Η κατάρτιση γίνεται μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων, που
υλοποιούνται από το Ινστιτούτο επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού
Κέντρου Δημοσίων Διοικήσεων, μαζί με την ΕΑΑΔΗΣΥ.
3. Με Π.Δ. συστήνεται Μητρώο πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημ.
Συμβάσεων (Μη. Π.Υ. Δη. Συ).

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .
ΑΡΘΡΟ Ν.
4782/2021

134

135

136

137

ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 ,
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η προσφυγή στην ΑΕΠΠ γίνεται για συμβάσεις έργων > 60.000 €
345
και προμηθειών – υπηρεσιών, μεγαλύτερη των 30.000 €. (αντί του
Προσφυγή στην ΑΕΠΠ. ενιαίου ποσού των 60.000 €) και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για
τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας των άρθρων 119 και 329.
1. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
0,5% επί του Προϋπολογισμού Μελέτης.
2. Ποσόν παραβόλου 600 < Π< 15.000.
363
3. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση
Παράβολο για ΑΕΠΠ.
ολικής ή μερικής αποδοχήςαποδοχής της προσφυγής άλλως
αποδίδεται στο δημόσιο.

365
Διαδικασία εξέτασης
της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.

366
Προσωρινά Μέτρα.

1. Η προδικαστική προσφυγή για Σύμβαση εκτιμώμενης αξίας < 100.000
εξετάζεται από Μονομελές κλιμάκιο της ΑΕΕΠ, ενώ όταν η αξία είναι >
100.000 από Τριμελές.
2. Η μη αποστολή φακέλου από τον Αναθέτοντα Φορέα στην ΑΕΕΠ, μπορεί
να θεωρηθεί τεκμήριο ομολογίας του Αναθέτοντος Φορέα για την
πραγματική βάση των ισχυρισμών της προσφυγής.
3. Το πολύ σε 40 μέρες από την κατάθεση της προσφυγής, αυτής
εξετάζεται από την ΑΕΕΠ.
1. Η ΑΕΕΠ μετά από αίτημα του προσφεύγοντα και μετά από κλήση του
Αναθέτοντα Φορέα, προ 3 ημερών, υποχρεωτικά εκδίδει συνοπτική
αιτιολογημένη απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της πράξης, είτε
απόρριψη αιτήματος προσωρινών μέτρων.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1/9/2021

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 ,
Άρθρο 221
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.α. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς μόνο βάσει
τιμής .

1.β. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς μόνο βάσει
τιμής και εκτιμώμενη αξία της
Σύμβασης < 1.000.000,00 € .
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο
221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,
Άρθρο 172 , N. 4412/2016 .

Τρεις ( 3 ) τεχνικοί υπάλληλοι του
αναθέτοντα φορέα , ΠΕ ή ΤΕ ,
εγγεγραμμένοι στο Μη.Μ.Ε.Δ. , ορισμένοι
από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
εκπρόσωπος των εργοληπτών, που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του,
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
οργανώσεις.

Τρεις ( 3 ) υπάλληλοι του αναθέτοντα
φορέα , εκ των οποίων ένας ( 1 ) είναι
Τεχνικός , εγγεγραμμένος στο Μη.Μ.Ε.Δ. ,
ορισμένοι από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Πενταμελής (5 μελής ).
Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να
α. Ο Πρόεδρος που είναι Τεχνικός.
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
β. Δύο ( 2 ) Τεχνικοί υπάλληλοι του
εκπρόσωπος των εργοληπτών, που
Αναθέτοντα Φορέα.
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
γ. Δύο ( 2 ) του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ.
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
Ο Πρόεδρος υποχρεωτικά
οργανώσεις.
προέρχεται από άλλον Αναθέτοντα
Φορέα. .
Τέσσερεις (4) τεχνικοί υπάλληλοι , ΠΕ ή TE,
του Αναθέτοντος Φορέα , εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ.

1.γ. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει
βέλτιστης σχέσης τιμής –
ποιότητας.

Ένας (1) εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. , από την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων .
Ένας (1) εκπρόσωπος του TEE .
Ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών
οργανώσεων , από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές ή Περιφερειακές οργανώσεις (
ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ ) .

Α. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του Αναθέτοντος Φορέα , τότε αυτός μπορεί
να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μαλών από το Δημόσιο , είτε να προσφύγει σε
κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. Β. Μέχρι να λειτουργήσει το Μη.Π.Υ.Δη.Συ. Το
Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 ( ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ? ) , ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ.
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ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 ,
Άρθρο 221
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απλή Σύμβαση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,
Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ,
Άρθρο 221

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,
Άρθρο 189 , Ν. 4412/2016

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων
αποτελεί και προσωρινή
παραλαβή . Η Οριστική
παραλαβή μελετών
πραγματοποιείται με Απόφαση
της Προϊσταμένης Αρχής , μετά
την έγκριση του τελευταίου
σταδίου της μελέτης .

Δύο ( 2 ) τεχνικοί
υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ
- ΤΕ του Αναθέτοντα Φορέα
, , εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ.
Ένας ( 1 ) εκπρόσωπος
του TEE .

Πολύπλοκη Σύμβαση

Τέσσερεις ( 4 ) τεχνικοί
υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ
- ΤΕ , εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ.
Ένας (1) εκπρόσωπος του
TEE .

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,
Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ,
Άρθρο 221

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,
Άρθρο 221 , Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.

Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Τρείς ( 3 ) , ή πέντε ( 5 )
υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.

Τρείς ( 3 ) υπάλληλοι
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ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Α Ν 4782/2021
✓ Στο άρθρο 139 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
✓ Άρθρο 140 Μεταβατικές διατάξεις
✓ Άρθρο 141 Καταργούμενες διατάξεις
✓ Άρθρο 142 Έναρξη ισχύος των διατάξεων

Διευκρινήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ
Για όλες τις διατάξεις, για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή μεταβατική διάταξη,
επισημαίνεται ότι, για ζητήματα διαχρονικού δικαίου, ως προς την εφαρμογή των
νέων ρυθμίσεων, ήτοι αν καταλαμβάνουν και εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων, οι οποίες έχουν εκκινήσει πριν από τις 9/3/2021 ή ήδη συναφθείσες,
κατά την ως άνω ημερομηνία συμβάσεις (εφόσον πρόκειται για διατάξεις που
αφορούν στην εκτέλεση) αναμένεται η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, μέσω
σχετικής εγκυκλίου, από τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία
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ΜΕΡΟΣ Γ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)

✓ Άρθρο 188
Με την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης του
συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος της
αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η διαδικασία και οι εν γένει
προϋποθέσεις καταβολής της για συμμετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που διενεργεί διαδικασία
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Η αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά συνεδρίαση
και καταβάλλεται μετά τη λήψη της απόφασης του οργάνου που αποφασίζει για
την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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