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Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΑ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων
και των απαιτούμενων ενεργειών για την Διοίκηση και την Εκτέλεση των
Συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΑ από την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή της αντίστοιχης Μελέτης ή
Υπηρεσίας.
Οι όροι της παρούσας Διαδικασίας, εξαιρουμένων των ήδη εγκεκριμένων
με τη Γνώμη Γ5/2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αποκλίσεων, ισχύουν όπως εκάστοτε
τροποποιούνται και ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του ν.4412/2016 και
χωρίς να απαιτείται η έκδοση καμίας προηγούμενης πράξης ή απόφασης
οργάνου περί έγκρισης επικαιροποιήσής τους.
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Τροποποιήσεις, προσθήκες, ειδικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού
δικαίου και, εν γένει, κάθε ρύθμιση, η οποία καταλαμβάνει τις συμβάσεις
που ανατίθενται, διοικούνται και εκτελούνται από φορείς του Βιβλίου ΙΙ του
ν.4412/2016 όπως η ΔΕΔΑ, υπερισχύουν των όρων της παρούσας
Διαδικασίας, εκτός των διατάξεων του άρθρ.222 παρ.7 του Βιβλίου ΙΙ του
ν.4412/2016 από τις οποίες εξαιρείται η ΔΕΔΑ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για την υλοποίηση των διαδικασιών έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία
για τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:

Κύριος του Έργου ή Εργοδότης ή Εταιρεία: Η ΔΕΔΑ
Γενική Διεύθυνση: Η υπηρεσία ή το όργανο της Εταιρείας, που ασκεί
καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής (κατά τον ν.4412/2016),
ήτοι είναι αρμόδια για την εποπτεία της εκτέλεσης της συναφθείσας
σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό, της, αποφασιστικές αρμοδιότητες,
ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.
Διεύθυνση Έργων: Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΔΑ που ασκεί καθήκοντα και
αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας (κατά τον νόμο 4412/2016), ήτοι
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της μελέτης και
της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, υπό
την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
Έργο: νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή
εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση
μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του
επόμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια
του νόμου 4412/2016 (και συγκεκριμένα κατά την έννοια της περ. 6(α) της
παρ.3 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου), με τη χρήση τεχνικών
γνώσεων και μεθόδων.
Οι εργασίες έχουν ως αντικείμενο ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή
συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις
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δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α΄
και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β΄ του νόμου 4412/2016, β) την
εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση,
με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει
ο αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη
μελέτη
του
έργου,
Στην έννοια «έργο» συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: κατασκευή νέων
δικτύων διανομής φυσικού αερίου, ή/και η επέκταση των ήδη υπαρχόντων
δικτύων, οι συνδέσεις τελικών πελατών της Εταιρείας με το νέο ή το
υφιστάμενο δίκτυο, ανακαινίσεις, επισκευές – συντηρήσεις κατά τη
λειτουργία ήδη υπαρχόντων δικτύων διανομής φυσικού αερίου και
κατεδαφίσεις σχετικών υποδομών.
Βασικό Έργο: όλες οι εργασίες κατασκευής νέων δικτύων διανομής
φυσικού αερίου ή/και επέκτασης των ήδη υπαρχόντων δικτύων,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών εγκαταστάσεων (σταθμών τομέως,
σταθμών εισόδου κλπ.) και του εξοπλισμού τηλεμετάδοσης δεδομένων και
εξαιρουμένων των συνδέσεων των τελικών πελατών της Εταιρείας με το νέο
ή το υφιστάμενο δίκτυο.
Συνδέσεις τελικών πελατών: Οι εργασίες συνδέσεως των πελατών της
Εταιρείας με το νέο ή το υφιστάμενο δίκτυο.
Εντολή Εργασίας: Η εντολή που δίδεται από την Διεύθυνση Έργων της
Εταιρείας προς τον Ανάδοχο Κατασκευής, στο πλαίσιο της σύμβασής του με
την Εταιρεία, για την κατασκευή ενός συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και με συγκεκριμένο
προϋπολογισμό, και η οποία εκτελείται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα
στη σχετική σύμβαση.
Πιστοποιητικό Μηχανικής Περάτωσης: Πιστοποιητικό που εκδίδεται μετά
τη λήξη προθεσμίας περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου.
(ταυτόσημο της βεβαίωσης περαίωσης του άρθρου 168 του ν.4412/2016).
Οριστική Αναλυτική Επιμέτρηση: Η επιμέτρηση που υποβάλλεται από τον
ανάδοχο Κατασκευής στον Κύριο του Έργου, στο τέλος κάθε εντολής
εργασίας. Διαφέρει από την «τελική επιμέτρηση» του ν.4412/2016 η οποία
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αφορά το σύνολο του έργου και υποβάλλεται στο τέλος, μετά την υποβολή
και της τελευταίας οριστικής αναλυτικής επιμέτρησης.
Ανάδοχος ή Εργολάβος: Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή το σχήμα
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που έχει αναλάβει με σύμβαση από την
Εταιρεία την εκτέλεση Έργου.
Σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που προσδιορίζει την τελική συμφωνία της
Εταιρείας και του Αναδόχου, με το οποίο καθορίζονται οι όροι με τους
οποίους ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την μελέτη ή την παροχή των τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι όροι με τους οποίους η
εταιρεία θα παραλάβει την μελέτη ή την παροχή των τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καταβάλλοντας το αντίτιμο με τον
καθοριζόμενο τρόπο και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά
τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
Σύμβαση εκπόνησης μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών: συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση
μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄ του
ν.4412/2016, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν
παρέχονται από το προσωπικό της ΔΕΔΑ. Ως μελέτη νοείται το αποτέλεσμα
συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και
έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που
αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά
στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε
μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει
την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε
και παραδίδεται στη ΔΕΔΑ με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.
Ως Τεχνικές Υπηρεσίες και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι
οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη
διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων
μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε
σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι
τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη
των τευχών διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και
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την επίβλεψη έργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της ΔΕΔΑ στη
διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην
επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου.
Κυρίως επιβλέπων: Ο υπάλληλος της Εταιρείας, στον οποίο ανατίθεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας το έργο της
παρακολούθησης, του ελέγχου και της τήρησης των όρων της σύμβασης
(κατασκευής, προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών, , μελέτης ή
παροχής τεχνικών υπηρεσιών), ο οποίος τουλάχιστον για τη σύμβαση έργου
συνεργάζεται με τους Αναδόχους Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και
Επίβλεψης Έργου και Επιθεώρησης,προβαίνει σε κάθε ενέργεια που
απαιτείται για την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, της
Μελέτης ή των Υπηρεσιών υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Έργων και
αποφασίζει επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ή εισηγείται στην Διεύθυνση
Έργων, σύμφωνα με την παρούσα Διαδικασία.
Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και επίβλεψης Έργου: Το
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και
νομικών προσώπων, στο οποίο η Εταιρεία αναθέτει την παροχή υπηρεσιών
διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου, συντονισμού και επίβλεψης του Έργου,
την διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας επί
θεμάτων εκτέλεσης έργων και την άσκηση των καθηκόντων, που
ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης σύμβασης και το οποίο
υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη διάθεση κυρίως
συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων για ορισμένο
χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με
ορισμένο γεγονός, ή/και για ορισμένο έργο.
Ανάδοχος Επιθεώρησης: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή
κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων, στο οποίο η Εταιρεία
αναθέτει την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου ποιότητας του
Έργου, την διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας
επί θεμάτων επιθεώρησης και ποιότητας του Έργου και την άσκηση των
καθηκόντων, που ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης σύμβασης και
το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη διάθεση του
αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού και μέσων για ορισμένο χρόνο, που
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προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός
ή/και για ορισμένο έργο και να εκδώσει το πιστοποιητικό ποιότητας του
Έργου.
Τεχνικό Συμβούλιο: Το συλλογικό όργανο, που ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και το οποίο έχει την αρμοδιότητα
να γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την
έκδοση αποφάσεών του, όταν τούτο ζητείται από την Γενική Διεύθυνση ή
από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως η αναθέτουσα αρχή.
Βασικό Έργο: όλες οι εργασίες κατασκευής νέων δικτύων διανομής
φυσικού αερίου ή/και επέκτασης των ήδη υπαρχόντων δικτύων,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών εγκαταστάσεων (σταθμών τομέως,
σταθμών εισόδου κλπ.) και του εξοπλισμού τηλεμετάδοσης δεδομένων και
εξαιρουμένων των συνδέσεων των τελικών πελατών της Εταιρείας με το νέο
ή το υφιστάμενο δίκτυο.
Συνδέσεις τελικών πελατών: Οι εργασίες συνδέσεως των πελατών της
Εταιρείας με το νέο ή το υφιστάμενο δίκτυο.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Η διοίκηση των Έργων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών ασκούνται
από την Διεύθυνση Έργων της Εταιρείας αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και επίβλεψης Έργων (ΑΠΥΔΕΕ) του
Έργου, και τον Ανάδοχο Επιθεώρησης, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διαδικασία και τη Διαδικασία Διοίκησης και
Εκτέλεσης Έργου της εταιρείας και τις επιμέρους συμβάσεις των
προαναφερομένων Αναδόχων. Η Διεύθυνση Έργων της Εταιρείας ορίζει,
εφόσον απαιτείται, τον Κυρίως επιβλέποντα για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση του εκάστοτε Έργου. Στα καθήκοντα του Κυρίως
επιβλέποντος περιλαμβάνονται η παρακολούθηση του Έργου και γενικά η
τήρηση των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο του Έργου, σε
συνεργασία με τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και επίβλεψης
Έργου, και με τον Ανάδοχο Επιθεώρησης.
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2. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και Επίβλεψης Έργου και ο
Ανάδοχος Επιθεώρησης, εφόσον υπάρχουν, δεν πρέπει να έχουν
λειτουργική, εταιρική ή άλλη εξάρτηση μεταξύ τους ή με τον Ανάδοχο του
Έργου.
3. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση μπορούν να ασκηθούν εκτός από τον
τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα
του Έργου. Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου από υπαλλήλους της Εταιρείας ή από
Αναδόχους, που έχουν αναλάβει από την Εταιρεία την παροχή της σχετικής
υπηρεσίας ελέγχου, σε εργοτάξια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του
Έργου και γενικά σε όλους τους χώρους, που κρίνει απαραίτητο η
Διεύθυνση Έργων της Εταιρείας, ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης
και επίβλεψης Έργου, ή ο Ανάδοχος Επιθεώρησης.
4. Στην περίπτωση που στέλεχος απασχολούμενο στη εταιρεία πρόκειται,
λόγω αρμοδιότητος, να χειρισθεί, σε οποιαδήποτε φάση, θέματα
υλοποίησης Μελετών ή Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών,
για τα οποία υφίστανται ατομικά συμφέροντα του υπαλλήλου ή τρίτων με
τους οποίους έχει συγγενικούς ή άλλους δεσμούς, που θα μπορούν να
θέσουν σε αμφισβήτηση την αμεροληψία του, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια οφείλει ν' αναφερθεί γραπτά στον άμεσο Προϊστάμενο του, ο
οποίος και θα κρίνει, με γραπτή απόφαση του, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσης
του από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η παραπάνω αλληλογραφία
κοινοποιείται απαραίτητα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
5. Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικώς πολύπλοκα ή εξειδικευμένης
τεχνολογίας Έργα στο σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά
αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη
του Έργου από τη Διεύθυνση Έργων, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων
τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το
σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ή τη διοίκηση
ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου Έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών
Έργων.
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Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή
χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες
σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις.
Ο τεχνικός σύμβουλος που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη σύμβαση, υπέχει τις ευθύνες
υπαλλήλου της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα οδηγία υπόκειται
στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας περί
συμβάσεων υπηρεσιών.
6. Η διοίκηση των Έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους
κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα
και είναι αποδεκτοί από την Διεύθυνση Έργων.
7. Ο μελετητής του Έργου είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τη
Διεύθυνση Έργων της εταιρείας για την επίλυση των προβλημάτων που
δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μελέτης του και να προβαίνει στις
τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις.
8. Η άσκηση του ελέγχου από πλευράς εταιρείας ως προς την εκτέλεση της
σύμβασης, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου που
απορρέουν από τη σύμβαση και το Νόμο.
9. Η Διεύθυνση Έργων της Εταιρείας κατά την διάρκεια της υλοποίησης του
έργου ή της σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών συντάσσει και υποβάλλει αρμοδίως σε τακτά
χρονικά διαστήματα, και κατ' ελάχιστον μία φορά τον μήνα, συνοπτικές
εκθέσεις προόδου για την πορεία του Έργου και τα σημαντικά προβλήματα
που σχετίζονται με την υλοποίησή του.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1 Υπογραφή της Σύμβασης
1. Η σύμβαση συνάπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
«Κατακύρωση-Σύναψη σύμβασης» του Προσαρτήματος Διαδικασιών
Διοίκησης και Εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμήθειας υλικών, παροχής
γενικών υπηρεσιών, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
υπηρεσιών.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την
υπογραφή του συμφωνητικού αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης.
3. Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα ο ανάδοχος για την υπογραφή του
συμφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως
άνω Προσαρτήματος Διαδικασιών με απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Έργων και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και
αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η
οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως
αποφασίζει ρητά η Γενική Διεύθυνση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί
προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση
απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση και η εγγύηση συμμετοχής του
αναδόχου καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΑ με απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης

Έργων.

4. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα
του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του
αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος
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υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διεύθυνση Έργων την
αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται
ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διεύθυνσης Έργων στην
προηγούμενη

έδρα.

5. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην
έδρα της Διεύθυνσης Έργων και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που
περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο
έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του
αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διεύθυνσης Έργων. Στον
αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον
αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία
αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η
Διεύθυνση Έργων δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την
αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα
έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διεύθυνσης Έργων.

Άρθρο 2 Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών
1.

Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της

ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (Διεύθυνση
Έργων) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης
από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών,
κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης
της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες
του
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2. Η Διεύθυνση Έργων ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους
υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, που έχουν την
τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη
στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ`
εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα
επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων.
Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης,
υποχρεωτικά

ορίζεται

ένας

εξ

αυτών

συντονιστής.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον
ανάδοχο για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος
και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών
Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών της σύμβασης και
η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων,
χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας
εργοδότη

είτε

για

άλλη

αιτία.

γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Σύμβασης κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης

της

σύμβασης,

στον

οποίο

εμπεριέχονται

ιδίως:

το

χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι
λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε
ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, η
οριστική
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δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να
εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που
ασκούν

την

επίβλεψη

των

μελετών

και

των

έργων.

4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση της σύμβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο
συντονιστής ή άλλος εκπρόσωπος του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από
έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους
χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διεύθυνση Έργων ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση, σε τακτά χρονικά
διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία
εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την
άρση

των

προβλημάτων.

6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν αναλόγως και για τον
ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συμβούλου της υπηρεσίας, εφόσον του
ανατεθούν καθήκοντα επίβλεψης. Ο ανάδοχος της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο οι
διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, ευθύνη όπως αυτή προσδιορίζεται στα
συμβατικά τεύχη χωρίς να αποκλείεται και η στοιχειοθέτηση ποινικής
ευθύνης.
7.

Πειθαρχικά

αδικήματα

αποτελούν:

α) η παράλειψη ενημέρωσης από τον επιβλέποντα τις συμβάσεις, καθώς
και η υπαίτια εκ μέρους του, πέραν του εύλογου χρόνου, καθυστέρηση στην
ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Έργων για την παραβίαση
από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης ή την
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πλημμελή

εκπλήρωση

των

υποχρεώσεών

του,

β) η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του
αναδόχου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων παρά τη συνδρομή
των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των
λογαριασμών της σύμβασης από αυτόν και η χορήγηση από αυτόν εντολών
για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή
εγκεκριμένη

συμπληρωματική

σύμβαση,

γ) η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των Συγκριτικών Πινάκων
και παραλαβής των μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών από τον Προϊστάμενο
και τα όργανα της Γενικής Διεύθυνσης, η χορήγηση από αυτούς παράτασης
προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η
παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε ένσταση του αναδόχου κατά
απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίμηνης προθεσμίας της παρ.6 του
άρθρου

10

«Έκπτωση

του

Αναδόχου».

8. Τα πειθαρχικά αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν
παραλείψεις οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας για τα οποία οι υπάλληλοι της
ΔΕΔΑ ευθύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας
της Εταιρείας και τον Κανονισμό Επαγγελματικής Δεοντολογίας της
Εταιρείας.

Άρθρο 3 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα
1. Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση
που συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου της σύμβασης και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, ορίζονται
τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή
και σταδίων μελετών της σύμβασης. Ως συνολική προθεσμία νοείται το
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χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, ή από μεταγενέστερο
χρονικό διάστημα εφόσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση, μέχρι την έκδοση
της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα εξής
επί

μέρους

χρονικά

διαστήματα:

α) Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του
αμιγώς

μελετητικού

αντικειμένου

της

σύμβασης,

στο

οποίο

περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Στον καθαρό
χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται
ο

ανάδοχος.

β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις
οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους
ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από
άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του
συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις
απαραίτητες

συναινέσεις

και

εγκρίσεις

άλλων

Υπηρεσιών.

2. Η ΔΕΔΑ ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης
ιδιαιτέρως τη συνολική προθεσμία και τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της
μελέτης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει,
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της, χρονοδιάγραμμα
εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ` ελάχιστον, αναλόγως με τις
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την
πρόταση του αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί
μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον
προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου
χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής και
εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Έργων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Με το
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χρονοδιάγραμμα

ο

ανάδοχος

δεσμεύεται

όσον

αφορά:

α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και
κατηγορία

μελέτης

και

β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να
τηρηθεί

η

συνολική

προθεσμία.

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου
ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται
αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση
του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Η έναρξη κάθε σταδίου ή
κατηγορία

μελέτης

γίνεται

με

εντολή

της

Διεύθυνσης

Έργων.

Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή
η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συμπληρώσεις και
διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της
προθεσμίας. Αν η Διεύθυνση Έργων ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή
σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως
ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσμία για την
επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή η αρχική
προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται. Αν
ο ανάδοχος διαφωνεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής
της

υπηρεσίας.

3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Γενικής
Διεύθυνσης ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Έργων, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την
εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου
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απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του
αρμόδιου

τεχνικού

συμβουλίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί
από τις εν τω μεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα
από αίτησή του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία
της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που
ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι
μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται
παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της
οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι
παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου
χωρίς

να

οφείλονται

σε

αποκλειστική

υπαιτιότητά

του.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και σε
περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5
«Τροποποίηση

σύμβασης

κατά

τη

διάρκειά

της».

5. Στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, οι προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα
ρυθμίζονται

με

τα

έγγραφα

της

σύμβασης.

Άρθρο 4 Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της
σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ της ΔΕΔΑ ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Έργων. Η επιβολή ποινικών
ρητρών δεν στερεί από τη ΔΕΔΑ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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2. Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για
αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται
ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης
ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα
δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης.
Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του
«τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της
έκπτωσης.
3. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της
συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως
ορίζεται

στην

παράγραφο

1

του

άρθρου

3

«Προθεσμίες

–

Χρονοδιάγραμμα».
4. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση
ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που
προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της
συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της
συμπληρωματικής

σύμβασης

εφαρμόζεται

η

παράγραφος

2.

Η

συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της
αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές
ρήτρες

που

επιβλήθηκαν

προηγουμένως.

5. Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται
αντίστοιχα στη σύμβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος
τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζεται το ποσό των
τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο
συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν
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επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της
σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού
χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
Διεύθυνσης Έργων αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό
χρόνο

της

σύμβασης

και

τις

εγκεκριμένες

παρατάσεις

του.

6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που
εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης
επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, εισπράττεται μέσω της
πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της
Γενικής

Διεύθυνσης.

Άρθρο 5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
1.

Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά
τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο
337 του ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης
αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός
Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι
καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες
τροποποιήσεις

στο

φυσικό

αντικείμενο

και

υπογράφεται

συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος
δεν

καλύπτει

τις

κατηγορίες ή

και

τις

ελάχιστες τάξεις

των

συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με
άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τη
ΔΕΔΑ και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη
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σύμπραξη

στη

νέα

της

μορφή.

Δεν

απαιτείται

η

υπογραφή

συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης στις περιπτώσεις των
παραγράφων

4

και

5.

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υπηρεσιών, που δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται
Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίζονται με
βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών της επόμενης παραγράφου πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της
μέσης τιμής της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για
ομοειδείς εργασίες, προς τη μέση τιμή του Κανονισμού για τις ίδιες
εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισμό δεν περιέχονται τιμές μονάδας,
η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας, «με
βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Για τις μελέτες
και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το
μέγεθος, η αμοιβή τους στο Συγκριτικό Πίνακα υπολογίζεται με βάση την
αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίνεται Κανονισμός Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών ο οποίος προκύπτει αφού έχουν
ληφθεί υπόψη : α) οι διαμορφωμένες και εφαρμοζόμενες τιμές αγοράς
καθώς και β) ο εγκριθείς, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
τεχνικών υπηρεσιών που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
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Μελετών

της

Γενικής

Γραμματείας

Υποδομών

και

το

Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος.
4. Ο Κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου σε κάθε περίπτωση
περιλαμβάνει:
(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού
αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα
στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών
αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην
περίπτωση

αυτή

και

(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε ανά
μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη
και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων
ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση
αυτή

είτε

ανά

μονάδα

χρόνου

απασχόλησης

των

προσώπων

(ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση
τα προσόντα και την εμπειρία τους. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της
προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τη ΔΕΔΑ, η
οποία λαμβάνει επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν,
κατά την κρίση της, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο της σύμβασης.
5.

Οι τιμές του κανονισμού αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση

τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Στην
περίπτωση όπου για τον Κανονισμό έχουν ληφθεί υπόψη μόνον οι τιμές της
περίπτωσης β’ της παρ. 3 , αυτές αναπροσαρμόζονται με βάση το σχετικό
έγγραφο ενημέρωσης που αποστέλλεται μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους
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από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι διακηρύξεις που
εγκρίνονται μετά την 20η Μαρτίου κάθε έτους λαμβάνουν υποχρεωτικά
υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της
προεκτιμώμενης αμοιβής.
6. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 337 του ν. 4412/2016 και
εφόσον αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, επιτρέπεται η μείωση της
συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών
αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε
κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ
και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό
την προϋπόθεση ότι: i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης
ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της
σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και
ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές
δαπάνης

από

μία

κατηγορία

μελετών

σε

άλλη.

7. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται
στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, στην περίπτωση που η αξία αυτή
περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους
μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση καθώς και
ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες (βλ. παρ. 4
του άρθρου 5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»), γίνεται με
σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που
προκύπτουν

ιδίως

από

εφαρμογή

νέων

κανονισμών,

κανόνων,

προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την
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ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς
και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται
γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του
μελετούμενου

έργου.

Το

ποσό

των

απρόβλεπτων

δαπανών

επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
προσφερθείσα

έκπτωση.

8. Ο Συγκριτικός Πίνακας και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που
συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από
γνώμη

του

αρμόδιου

τεχνικού

συμβουλίου.

9. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη
Διεύθυνση Έργων και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσμία
εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η Διεύθυνση Έργων συντάσσει
και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με εισήγηση του επιβλέποντα,
συνοδεύοντάς τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά
το νόμο σύνταξή τους. Ο Συγκριτικός πίνακας και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον
συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που υπογράφει με ή
χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται
να ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 «Διοικητική και
δικαστική

επίλυση

διαφορών».

10. Η Διεύθυνση Έργων υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα μαζί με το
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στη Γενική
Διεύθυνση, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως
υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.
Αν ο Συγκριτικός Πίνακας περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που
καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή του, η Γενική Διεύθυνση τον
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επιστρέφει στη Διεύθυνση Έργων. Η Γενική Διεύθυνση διατηρεί το
δικαίωμα

να

αρνηθεί

την

έγκριση

του

Συγκριτικού

Πίνακα.

11. Ο εγκεκριμένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται,
όταν απαιτείται από το νόμο, να υπογράψει συμπληρωματική /
τροποποιητική σύμβαση, σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις
συμπληρωματικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόμιμη έγκριση του
Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί να υπογράψει τη συμπληρωματική /
τροποποιητική σύμβαση, η Γενική Διεύθυνση μπορεί να διαλύσει αζημίως
για τον κύριο του έργου τη σύμβαση εφόσον με αιτιολογημένη απόφασή
της κρίνει ότι η αρχική σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την
εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής /τροποποιητικής σύμβασης.
12. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης
έγκρισης του Συγκριτικού Πίνακα . αρχίζει με την κοινοποίησή της στον
ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη υπογραφή της
συμπληρωματικής

/

τροποποιητικής

σύμβασης.

Άρθρο 6 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
1.

Η κατ’ αποκοπήν αμοιβή μελέτης που έχει ανατεθεί κατά τα

οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο καταβάλλεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης μετά την υποβολή της μελέτης και
την

παραλαβή

της.

2. Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης μελέτης, όταν η τεχνική
λύση δεν έχει προσδιοριστεί από τη ΔΕΔΑ και η μελέτη επιδέχεται
διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η ΔΕΔΑ, έπειτα από γνώμη του
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου αυτής, να προβαίνει σε διαδικασία
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σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για τα πρώιμα στάδια που
απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με κατ’ αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων
σταδίων, χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από τον
οικονομικό φορέα.
3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων μελέτης η αμοιβή
καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική
προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε
προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή
της

μελέτης.

Ειδικότερα:

α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή της
σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου
χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι
ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 «Εγγυήσεις» του Προσαρτήματος Διαδικασιών της ΔΕΔΑ.
β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε
σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας
εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%)
του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο
υπόψη

στάδιο.

γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται
οι

εγγυήσεις

των

προηγούμενων

εδαφίων

και

καταβάλλεται

ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του
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σταδίου.
δ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την
υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής
επιπλέον

ποσοστό

δέκα

τοις

εκατό

(10%).

ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου
ανά κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%)

της

αμοιβής

του

σταδίου.

στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται
επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού
σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με
κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).
ζ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της
αμοιβής πέντε τοιw εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της
προηγούμενης

περίπτωσης.

5. Για τις ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές
έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο
ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τίθεται συνολική
προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Οι ως
άνω ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες επιμετρούνται κατά την
εκτέλεση της σύμβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωμή των
εργασιών αυτών γίνεται με βάση τη προσφερθείσα έκπτωση της
κατηγορίας μελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού
αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο, η
οποία θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων και πάντα
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μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής
για

όλες

τις

κατηγορίες.

6. Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη
σύμβαση βάσει τιμής ανά ημέρα ή μήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία
επιστήμονα, καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο
ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί
βασίζονται στον πραγματικό χρόνο απασχόλησης των επιστημόνων και στις
προσφερόμενες τιμές μονάδας (ανθρωποημέρα ή ανθρωπομήνα) για κάθε
κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του μηνός, η αμοιβή
είναι ανάλογη με το χρόνο αυτόν. Για τον υπολογισμό της αμοιβής
θεωρείται ότι ο μήνας περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες,
ασχέτως του πραγματικού αριθμού εργάσιμων ημερών. Όταν η αμοιβή των
συμβάσεων αυτών ορίζεται κατ΄ αποκοπή, ο τρόπος καταβολής των
ενδιάμεσων

πληρωμών

ορίζεται

με

τη

σύμβαση.

5. Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
στη Διεύθυνση Έργων λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά
οι αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της σύμβασης, όπως ερευνητικές
και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από
τον

ανάδοχο,

όπως

εγκρίθηκαν

από

τη

Διεύθυνση

Έργων.

Η έγκριση της επιμέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι
λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική
και στις συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά,
δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη
σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν
προηγουμένως. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για
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εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση (αρχική και συμπληρωματικές) ή
σε

εγκεκριμένους

υπερημερίας

Συγκριτικούς

Πίνακες

και

αποζημιώσεις

του

λόγω

εργοδότη.

6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών,
στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι
εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής και της πρώτης τμηματικής
πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού και το
πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο
οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη
σύμβαση, οι λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Έργων μέσα σε
έναν μήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την
πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή
σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη,
επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία
έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά
κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο
μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία
προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου
λογαριασμού.
7. Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται
τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107). Προϋπόθεση πληρωμής του
λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να
προσκομίζεται μεταγενέστερα κατά την είσπραξη του ποσού του
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λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της
σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση
ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη
Διεύθυνση Έργων. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση.
Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο
σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την
αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να
προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.
8. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την
παραλαβή

του

αντικειμένου

της

σύμβασης,

δεν

επιτρέπεται.

9. Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει
υποβληθεί με την προσφορά, κατά το άρθρο 254 του ν.4412/2016, μπορεί
να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της
Διεύθυνση

Έργων.

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας
1. Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις
ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και
φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής
του. Οι αξιώσεις της ΔΕΔΑ κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς
εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε
τρόπο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει
η ΔΕΔΑ, αν τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή,
ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την
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εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το
διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα ΔΕΔΑ.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και
να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από
την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Διεύθυνση Έργων
ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την
αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια
προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο αποχώρηση
μέλους από την ομάδα χωρίς σπουδαίο λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης σύμβασης, κατά την έννοια του
άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση στ’ του ν.4412/2016 και επιφέρει τον
αποκλεισμό του μέλους που αποχώρησε από διαγωνισμούς για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης της Διεύθυνσης
Έργων περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του
αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί
έκπτωτος.
4. Ο ανάδοχος, εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, είναι
υποχρεωμένος να εκπονήσει και να εφαρμόσει Πρόγραμμα Ποιότητας
Μελέτης

(Π.Π.Μ.),

σύμφωνα

με

τις

ισχύουσες

διατάξεις.

Το Π.Π.Μ. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των
συμβατικών τευχών, περιγράφει τα στάδια εκπόνησης της μελέτης και την
αντίστοιχη μεθοδολογία εργασιών, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και
περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, περιγράφει το
οργανόγραμμα και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των
μελών της ομάδας εργασίας, ορίζει τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων
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και γενικά παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης της εκπόνησης της
μελέτης, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το Π.Π.Μ. πρέπει να
υποβάλλεται εντός του πρώτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και
αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της σύμβασης ή των
προδιαγραφών

εκπόνησης

της

μελέτης.

5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική
παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων της ΔΕΔΑ,
αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν
ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η
Διεύθυνση Έργων καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα
ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν
συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία:
α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,
β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ)
επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον
της Γενικής Διεύθυνσης και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του
αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην
πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη
αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τη ΔΕΔΑ.
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα
στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τη
ΔΕΔΑσε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των
σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.
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6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι μελετητές που εκπόνησαν το
βασικό σχεδιασμό του έργου μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί
Σύμβουλοι-Μελετητές στην εκτέλεσή του. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση
του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με τη Γενική
Διεύθυνση ν του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε
άλλο

συναφές

με

τα

ανωτέρω

θέμα.

Άρθρο 8 Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν
ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική
απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας,
πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών
οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η
ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς
τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν
την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων,
υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της
προθεσμίας

θεωρείται

ως

θετική

γνωμοδότηση.

2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση
έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την
εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης
παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το
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αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή
διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή
διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να
γίνει

τμηματική

έγκριση

των

υπόλοιπων

μελετών.

3. Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή
παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά
τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διεύθυνση
Έργων,

για

την

περάτωση

των

εργασιών

της

σύμβασης.

4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες
από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση.
Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών
συμβάσεων

παραλαμβάνονται

ενιαία.

5. Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη
παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή
σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή
απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση,
ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που
εκπονήθηκε

ή

επί

μέρους

κατηγορίας

ή

σταδίου

αυτής.

7. Η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
γίνεται

όπως
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 9 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας της ΔΕΔΑ χωρίς
λύση της σύμβασης
1. Αν η ΔΕΔΑ περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση των
συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεών της, ο ανάδοχος δικαιούται να
ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται και για το χρονικό
διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της
υπερημερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Έργων και
προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις της ΔΕΔΑ ή των οργάνων της που
συνιστούν την αιτία της υπερημερίας και την αιτία της ζημίας και στο μέτρο
του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ημέρα
υπερημερίας.
2. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της όχλησης, η
Διεύθυνση Έργων συγκροτεί τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην
οποία συμμετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι δυνατή η
συμμετοχή του, για σοβαρή αιτία, η οποία αναφέρεται στην απόφαση
συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, τα αίτιά
της και το ύψος των ζημιών του αναδόχου για κάθε ημέρα κατά προσέγγιση,
συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από
τη συγκρότησή της στον Προϊστάμενο της Διεύθυνση Έργων για έγκριση. Το
εγκεκριμένο πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη και
μπορεί

να

προσβληθεί

με

ένσταση.

3. Μετά τη λήξη της υπερημερίας της ΔΕΔΑ, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση
για την αναγνώριση της ζημίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί
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της αιτήσεως αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Διεύθυνση Έργων, η
Γενική Διεύθυνση, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τα πορίσματα
του

πρωτοκόλλου.

Άρθρο 10 Έκπτωση του αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες
με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»,
λαμβανομένων

υπόψη

των

παρατάσεων.

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο
περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.
Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει
προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 7 «Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα
Ποιότητας», για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της
μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει
απορριφθεί.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη
ειδική πρόσκληση της Διεύθυνση Έργων, στην οποία απαραιτήτως γίνεται
μνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να
εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη
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προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που
απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των
ενεργειών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις
προθεσμίες που αυτή τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή
ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως
υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και σε κάθε
περίπτωση υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των
συμβατικών

προθεσμιών.

5. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας,
με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνση Έργων. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε
συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση με
αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν
συμμορφώθηκε.
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν
απορριφθεί η ένσταση από την αρμόδια προς τούτο Γενική Διεύθυνση, η
έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση
αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί
και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η
απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά από γνώμη του αρμόδιου
Τεχνικού Συμβουλίου, από τη Γενική Διεύθυνση μέσα σε δύο (2) μήνες από
την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται,
μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής
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βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε
να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Γενική Διεύθυνση υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την
πάροδο της προθεσμίας, ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των
υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος
υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διεύθυνση
Έργων διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση
του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) μηνών,
δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της
διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο
για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την
ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της
θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Η Γενική
Διεύθυνση υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.
7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να
καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την
ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της σύμβασης
υπηρεσιών, η Διεύθυνση Έργων επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών
συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για
λογαριασμό

του

έκπτωτου

αναδόχου.

8. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο
ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το
εκπονούμενο στάδιο. Κατ` εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι
ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι
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χρήσιμα, να ζητήσει να παραδοθούν στη Διεύθυνση Έργων μέσα σε
ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης.
Η αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται
με

Πρωτόκολλο

Κανονισμού

Τιμών

Μονάδος

Νέων

Εργασιών.

9. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και
καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική
ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών
προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές
οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική
ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται
αντίστοιχη

περίπτωση.

10. Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται
από την υπηρεσία που την εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της
μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Μελετητών ή
Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με
σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο
έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών
μελετών, η Διεύθυνση Έργων προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την
έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.

Άρθρο 11 Διάλυση της σύμβασης
1. Η ΔΕΔΑ δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας
σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που
προβλέπονται

στο

άρθρο

338

του

ν.4412/2016.

Για τις περιπτώσεις αυτές η Γενική Διεύθυνση δεν υποχρεούται να προβεί
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σε

αποζημίωση

του

αναδόχου.

2. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1, σε περίπτωση σύμβασης
μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, η ΔΕΔΑ δικαιούται να διακόψει τις
εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη
σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη
σύμβαση. Δικαιούται επίσης η ΔΕΔΑ να διακόψει την εκπόνηση σταδίου
μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2
του άρθρου 13. Η ΔΕΔΑ δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύμβαση, να
διακόψει την παροχή των υπηρεσιών είτε αζημίως για την ίδια είτε και με
καταβολή αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
13 «Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης».
3. Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς
υπαιτιότητά

του.

β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών με
εντολή της ΔΕΔΑ, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών
από

την

κοινοποίηση

της

εντολής.

γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία της ΔΕΔΑ αναγκαστεί
είτε να μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του,
κατά τον ορισμένο στη σύμβαση χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των
υπηρεσιών του μετά την έναρξή τους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των τριών (3) μηνών. Για την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει
στη Διεύθυνση Έργων, Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
4.
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής
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Δήλωσης εκ μέρους του αναδόχου προς τη ΔΕΔΑ, λόγω παρέλευσης της
προθεσμίας

για

την

πληρωμή

πιστοποίησης.

4. Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ΄ της
παραγράφου 3 περιλαμβάνει: α) μνεία των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία
για περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους, γ)
περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί
καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν,
ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής
του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζημίωσης. Η
Διεύθυνση Έργων εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες περί
αποδοχής ή απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή
παρέλθει άπρακτο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την
επίδοσή της, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει στη Διεύθυνση Έργων αίτηση
λύσης της σύμβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Γενική Διεύθυνση
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Έργων στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα.
Η σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας. Αν η αίτηση απορριφθεί εμπρόθεσμα, ο ανάδοχος
υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από
την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η Γενική Διεύθυνση εγκρίνει,
με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της
σύμβασης.
5. Για τη διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 3, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Έργων , η
οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των
εργασιών και επιπλέον αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία
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εδάφια της παραγράφου 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.
6. Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση
κανονίζεται με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών.
7. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του
συμβατικού αντικειμένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του
αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ είτε με
πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και των
εγκεκριμένων παρατάσεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης με
οποιονδήποτε

νόμιμο

τρόπο

δεν

οφείλεται

αναθεώρηση.

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως αν παρέλθει η
συμβατική προθεσμία και οι παρατάσεις της, εκτός αν συντρέχει περίπτωση
έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της
ΔΕΔΑείτε

με

πρωτοβουλία

του

αναδόχου.

Στη σύμβαση μπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έχει ουσιώδη σημασία για τα συμφέροντα
της

ΔΕΔΑ.

Άρθρο 12 Ματαίωση της διάλυσης
1. Αν ο ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης αλλά
συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται,
ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς αποκατάσταση των θετικών ζημιών
του. Προς το σκοπό αυτόν ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Έργων
αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσής του, επί της οποίας
αποφασίζει η Γενική Διεύθυνσηκατόπιν εισηγήσεως της Διεύθυνσης Έργων
. Για την εξακρίβωση των ζημιών η Γενική Διεύθυνση συγκροτεί, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη
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βασιμότητα των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών
ζημιών του, δυνάμενη να ζητήσει από τον ανάδοχο πρόσθετα στοιχεία και
πληροφορίες.
2. Η Γενική Διεύθυνση, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης
εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης και την αποζημίωση του αναδόχου,
επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης. Αν ο
ανάδοχος δεν συμφωνεί στον καθορισμό της αποζημίωσης, μπορεί να
ασκήσει

αίτηση

θεραπείας.

Άρθρο 13 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τη ΔΕΔΑ, για τους
λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 και δεν
προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος δικαιούται
αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της
συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή
της.
2. Αν η σύμβαση λυθεί από τη ΔΕΔΑ κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, η
αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του
υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπό εκπόνηση σταδίου. Ως
προς τα επόμενα στάδια εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.
Για την αμοιβή των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης
που

διακόπτεται

συντάσσεται

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

3. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης
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διάλυσης, στη Διεύθυνση Έργωναίτηση, με ανάλυση της αποζημίωσης. Η
αποζημίωση προσδιορίζεται με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και εγκρίνεται μέσα σε δύο
(2)

μήνες

από

την

υποβολή

της

αίτησης.

4. Οι αποζημιώσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγουν την
οφειλόμενη αμοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.

Άρθρο 14 Υποκατάσταση του αναδόχου
1. Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο σύνολο ή
μέρος της σύμβασης της μελέτης ή της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνον
εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύμβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 337 του ν.4412/2016.
2. α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός μελετητής ή πάροχος
υπηρεσιών, εταιρείας μελετών ή παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα,
αποβιώσει ή διαγραφεί από τα μητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω
ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής
του, μπορεί με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης, που εκδίδεται μετά από
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή
του από άλλο μελετητή ή σύμβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία μελετών ή
συμβούλων, που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την εκτέλεση της
σύμβασης, αλλιώς η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Η υποκατάσταση του
αρχικού αναδόχου δεν μπορεί να συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις
τροποποιήσεις της σύμβασης. Για την υποκατάσταση υποβάλλεται αίτηση
των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου ή του ίδιου του μελετητή ή
συμβούλου στις λοιπές περιπτώσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο
(2) μηνών από την επέλευση του γεγονότος που αποτελεί την αιτία της
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υποκατάστασης. Ο αρχικός ανάδοχος ή οι κληρονόμοι του σε περίπτωση
θανάτου του ευθύνονται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις εκ της
συμβάσεως

με

τον

υποκατάστατο.

β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο Μελετητών ή αποβιώσει ή
καταστεί κατ` άλλο τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκ των μελετητών
αναδόχου εταιρείας Μελετών, η εκπόνηση του σταδίου της μελέτης, που
άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται από την εταιρεία, ακόμα και αν από το
καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση
ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις απαιτούμενες από τη Σύμβαση τάξεις και
κατηγορίες πτυχίων. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαιτούμενες κατά τη
σύμβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων υποχρεούται, σε διάστημα δύο (2)
μηνών από τη στιγμή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικαταστήσει
τον εταίρο μελετητή ή να ζητήσει υποκατάσταση ή σύμπραξη με μελετητή
που διαθέτει τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την προκήρυξη. Η Γενική
Διεύθυνση μπορεί, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, να
αποφασίσει την εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας
μελέτης από την εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι μέλος αναδόχου σύμπραξης ή
κοινοπραξίας,

ισχύουν

αναλόγως

τα

δύο

προηγούμενα

εδάφια.

γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεία μέλος αναδόχου
σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή αν πτωχεύσει, διαγραφεί, αποβιώσει ή
καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της μελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή
άλλης αντικειμενικής αιτίας μελετητής φυσικό πρόσωπο, μέλος αναδόχου
σύμπραξης ή κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση
του σταδίου της μελέτης που ήδη άρχισε να εκπονείται. Εφόσον ο εν λόγω
μελετητής θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπό εκπόνηση
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σταδίου της μελέτης αντικαθίσταται με άλλο, αντίστοιχων προσόντων. Η
Γενική Διεύθυνση, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων και ύστερα
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίνει την εκπόνηση του υπόψη
σταδίου και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από τον
ανάδοχο, αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
3. Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου
εφαρμόζονται και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός αν
προβλέπεται

διαφορετικά

στη

σύμβαση.

4. Η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσίας διαλύεται
αυτοδικαίως

αν

πτωχεύσει

ο

ανάδοχος.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 15 Τεχνικές προδιαγραφές
1.

Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών γίνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που
ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, και στις οποίες περιλαμβάνονται
οι προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ή και οι προδιαγραφές που
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της και έχουν ενσωματωθεί
στα τεύχη της σύμβασης λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων του
άρθρου

282

του

ν.4412/2016.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να
εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά
κατηγορία μελέτης της περίπτωσης 15 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν.4412/2016, και συγκεκριμένα: α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί,
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Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κ.λπ.) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια,
καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο
μελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 8, για την έγκριση της ανατεθείσας
σε

αυτόν

μελέτης.

3. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη συντάσσεται με εφαρμογή
των περιγραφικών τιμολογίων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στα τεύχη της
σύμβασης και ειδικότερα στο τεύχος της Οικονομικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων (τιμολόγιο μελέτης), αφού έχουν ληφθεί υπόψη για την
τεκμηρίωσή τους τα τιμολόγια τα οποία ισχύουν για τη σύνταξη των
προϋπολογισμών των δημοσίων έργων και ελλείψει τέτοιων οι
διαμορφωμένες και εφαρμοζόμενες τιμές στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Άρθρο 16 Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων
Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων έργων, στις οποίες, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή
τροποποίησης μελέτης από την εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να
εκτελέσει ή εκτελεί έργο, η μελέτη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από τη
ΔΕΔΑ, μόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογραφεί νόμιμα από πρόσωπα
που έχουν την ιδιότητα του μελετητή για την εκπόνηση των μελετών των
έργων , τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στη ΔΕΔΑ και έχουν γίνει αποδεκτά
από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση του γνωστοποιηθέντος
Μελετητή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους του 337 του ν.4412/2016 και
κατόπιν
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Άρθρο 17 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
1.

Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο νόμο 4412/2016, καθώς και

σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της Διεύθυνσης
Έργων που βλάπτει για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, ασκείται
ένσταση. Εφόσον δεν υφίσταται δέσμια αρμοδιότητα της υπηρεσίας για την
έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η ένσταση
κατά παραλείψεως, είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή εγγράφου
αιτήματος του αναδόχου με συγκεκριμένο περιεχόμενο και να παρέλθει
ένας (1) τουλάχιστον μήνας από την υποβολή του. Η προθεσμία της
ένστασης στην περίπτωση αυτή διαρκεί μέχρι την έγκριση του σταδίου της
μελέτης ή την παραλαβή της υπηρεσίας, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως
από τη Διεύθυνση Έργων στον ανάδοχο ότι η Διοίκηση δεν πρόκειται να
εκδώσει ρητή πράξη επί του αιτήματός του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να τον ενημερώνει σχετικώς. Ένσταση ασκείται και κατά των βλαπτικών
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Γενικής Διεύθυνσης ή του Κυρίου
του Έργου, αν από αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Η
Διεύθυνση Έργων κατά την έκδοση πράξης, η οποία υπόκειται σε ένσταση
ή η Γενική Διεύθυνση κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών της,
οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να
μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική
προθεσμία για την άσκησή της, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
είναι το αποφαινόμενο όργανο καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή
της,

κατά

τα

προβλεπόμενα

στην

επόμενη

παράγραφο:

.

2. Πριν την άσκηση προσφυγής στα αρμόδια καθ’ύλην και κατά τόπο
δικαστήρια, προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.Η ένσταση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και
ασκείται με επίδοση σε αυτό και κατάθεση στη Διεύθυνση Έργων , μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την κοινοποίηση της πράξης ή
τη συντέλεση της παράλειψης. Η κατάθεση στη Διεύθυνση Έργων δύναται
να διενεργηθεί και με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει. Με την
ένσταση εξετάζεται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η
ουσία

της

υπόθεσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει μέσα σε προθεσμία
τριών (3) μηνών από την άσκηση της ένστασης. Αν η ένσταση απορριφθεί
εν μέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία, ο
ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο κατά την παράγραφο
11 του παρόντος άρθρου δικαστήριο. Η έκδοση ή κοινοποίηση της
απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο του τριμήνου, δεν μεταθέτει
την έναρξη της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής.
5.

Η ένσταση προσδιορίζει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη,

περιλαμβάνει σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους
ουσιαστικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήματα του
ενισταμένου και εφόσον είναι δυνατό, το οικονομικό αντικείμενο της
διαφοράς. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης που γέννησε
τη διαφωνία. Η Διεύθυνση Έργων και η Γενική Διεύθυνση διαβιβάζουν στο
Τεχνικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την άσκηση
της ένστασης τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης με τα
συμβατικά τεύχη του έργου, τα οποία δικαιούται να προσκομίσει και ο
ενιστάμενος.
6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκδίδεται ύστερα
από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Για τη συζήτηση στο
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Τεχνικό Συμβούλιο, καλείται από την υπηρεσία που εισηγείται ή τη
γραμματεία του Συμβουλίου ο ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισμένη ημέρα
και ώρα που δεν απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες από την επίδοση
της πρόσκλησης. Αντίγραφο της ένστασης διαβιβάζεται και στα μέλη του
Συμβουλίου έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτησή της. Η πρόσκληση
επιδίδεται με απόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, με δημόσιο
όργανο ή με τηλεομοιοτυπία (FAX). Στη συζήτηση καλείται με τον ίδιο τρόπο
ο κύριος του έργου που υπέβαλε την ένσταση ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής. Στη
συνεδρίαση ο ενιστάμενος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε με
πληρεξούσιο.
7. Η συζήτηση της ένστασης στο Τεχνικό Συμβούλιο αρχίζει με προφορική
ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε με παρουσία του
ενισταμένου είτε και χωρίς την παρουσία τους, αν δεν προσήλθαν παρά τη
νόμιμη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ’ αρχήν το εμπρόθεσμο της ένστασης,
η επίδοση της ένστασης στον αντισυμβαλλόμενο όταν απαιτείται και στη
συνέχεια εξετάζεται η νομιμότητα και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων
που προβάλλονται. Η εισήγηση περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση περί του
οικονομικού αντικειμένου της υπόθεσης, αν τούτο είναι εφικτό. Ακολουθεί
προφορική συζήτηση υπό τη διεύθυνση του προέδρου του Τεχνικού
Συμβουλίου για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών. Η γνώμη του
Συμβουλίου διαμορφώνεται μετά την αποχώρηση των ενδιαφερομένων,
διατυπώνεται στο πρακτικό και υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερών

στο

Διοικητικό

Συμβούλιο

της

Εταιρείας.

8. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης,
αναστέλλονται
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9. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
αρμόδια καθίστανται τα καθ’ ύλην και κατά τόπο δικαστήρια
10. Αν η ένσταση είναι εμπρόθεσμη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
μπορεί να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του και μετά την πάροδο
της προθεσμίας της παραγράφου 3, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους
από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία για την άσκηση
προσφυγής ή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σχετική προσφυγή και δεν έχει
χωρήσει συζήτηση αυτής στο Δικαστήριο. Η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή
δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο βοήθημα και είναι εκτελεστή μόνο αν την
αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την ένσταση και παραιτηθεί από το
δικαίωμα άσκησης προσφυγής και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η
αποδοχή μπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την
κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση
κατισχύει

η

τυχόν

εκδοθείσα

απόφαση

του

Δικαστηρίου.

Άρθρο 18 Ειδικές ρυθμίσεις
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρούσα
διαδικασία ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΑ, σύμφωνα με τις
οργανωτικές διατάξεις της.
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