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ΕκτέλεσηΕκτέλεση σύμβασηςσύμβασης..
ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί ΣτόχοιΣτόχοι

ΓνώσειςΓνώσεις::
 ΝαΝα ορίζορίζετεετε τουςτους γενικούςγενικούς όρουςόρους διαχείρισηςδιαχείρισης τηςτης

σύμβασηςσύμβασης κατάκατά τοτο στάδιοστάδιο εκτέλεσήςεκτέλεσής τηςτης..

ΔεξιότητεςΔεξιότητες: : 
 ΝαΝα εφαρμόζεφαρμόζετεετε τουςτους ειδικούςειδικούς κανόνεςκανόνες εκτέλεσηςεκτέλεσης

συμβάσεωνσυμβάσεων έργωνέργων..

ΣτάσειςΣτάσεις::
 ΝαΝα απομυθοποιήσαπομυθοποιήσετεετε τιςτις δυσκολίεςδυσκολίες στηνστην εκτέλεσηεκτέλεση τωντων

δημοσίωνδημοσίων συμβάσεωνσυμβάσεων έργωνέργων..



ΑρκτικόλεξοΑρκτικόλεξο

 ΑΑ..ΑΑ. . : : ΑναθέτουσαΑναθέτουσα ΑρχήΑρχή

 ΟΟ..ΦΦ. . : : ΟικονομικόςΟικονομικός ΦορέαςΦορέας

 ΔΔ..ΥΥ. . : : ΔιευθύνουσαΔιευθύνουσα ΥπηρεσίαΥπηρεσία

 ΠΠ..ΑΑ. . : : ΠροϊσταμένηΠροϊσταμένη ΑρχήΑρχή

 ΚΚ//ΞΞ : : ΚοινοπραξίαΚοινοπραξία

 ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ. . : : ΦόροςΦόρος ΠροστιθέμενηςΠροστιθέμενης ΑξίαςΑξίας

 ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ. . : : ΑνακεφαλαιωτικόςΑνακεφαλαιωτικός ΠίνακαςΠίνακας ΕργασιώνΕργασιών

 ΠΠ..ΚΚ..ΤΤ..ΜΜ..ΝΝ..ΕΕ. . : : ΠρωτόκολλοΠρωτόκολλο ΚανονισμούΚανονισμού ΤιμώνΤιμών ΜονάδαςΜονάδας
ΝέωνΝέων ΕργασιώνΕργασιών

 ΓΓ..ΣΣ..ΥΥ. . : : ΓενικήΓενική ΣυγγραφήΣυγγραφή ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων

 ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ. . : : ΕιδικήΕιδική ΣυγγραφήΣυγγραφή ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων

 ΤΤ..ΣΣ..ΥΥ. . : : ΤεχνικήΤεχνική ΣυγγραφήΣυγγραφή ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων



ΑρκτικόλεξοΑρκτικόλεξο

 ΦΦ..ΔΔ..ΣΣ.. : : ΦάκελοςΦάκελος ΔημόσιαςΔημόσιας ΣύμβασηςΣύμβασης

 ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ : : ΚεντρικόΚεντρικό ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό ΜητρώοΜητρώο ΔημοσίωνΔημοσίων
ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων

 ΕΣΗΔΗΣΕΣΗΔΗΣ : : ΕθνικόΕθνικό ΣύστημαΣύστημα ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΔημοσίων
ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων

 ΕΑΑΔΗΣΥΕΑΑΔΗΣΥ : : ΕνιαίαΕνιαία ΑνεξάρτητηΑνεξάρτητη ΑρχήΑρχή ΔημοσίωνΔημοσίων
ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων

 CPVCPV : : ΚοινΚοινόό λεξιλλεξιλόγιοόγιο γιαγια τιςτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις

 ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ : : ΕπίσημηΕπίσημη ΕφημερίδαΕφημερίδα τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης

 ΕΕΕΣΕΕΕΣ : : ΕνιαίοΕνιαίο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΈγγραφοΈγγραφο ΣύμβασηςΣύμβασης

 ΠΠ..ΠΠ.. : : ΠροδικαστικήΠροδικαστική ΠροσφυγήΠροσφυγή



ΨηφιακόΨηφιακό αρχείοαρχείο βαθμολόγησηςβαθμολόγησης
ΆρθροΆρθρο 142 142 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 61 61 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΣτηΣτη ΓΓ..ΓΓ..ΥΥ. . τουτου ΥπΥπ. . ΥποδομώνΥποδομών καικαι ΜεταφορώνΜεταφορών τηρείταιτηρείται
ψηφιακόψηφιακό αρχείοαρχείο βαθμολόγησηςβαθμολόγησης ((βαθμονόμιοβαθμονόμιο), ), στοστο οποίοοποίο
εντάσσονταιεντάσσονται όλεςόλες οιοι τεχνικέςτεχνικές εταιρίεςεταιρίες πουπου εκτελούνεκτελούν ήή
αιτούνταιαιτούνται τηντην εκτέλεσηεκτέλεση δημόσιωνδημόσιων έργωνέργων, , τοτο οποίοοποίο
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει κριτήριακριτήρια καικαι βαθμούςβαθμούς ανάανά κριτήριοκριτήριο. . 

 ΜετάΜετά απόαπό τηντην έναρξηέναρξη λειτουργίαςλειτουργίας τουτου βαθμονόμιουβαθμονόμιου, , ηη
εγγραφήεγγραφή σεσε αυτόαυτό αποτελείαποτελεί υποχρεωτικόυποχρεωτικό κριτήριοκριτήριο σεσε
συμβάσειςσυμβάσεις πουπου ανατίθενταιανατίθενται, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην παρπαρ. 2 . 2 τουτου
άρθρουάρθρου 86 86 περίπερί πλέονπλέον συμφέρουσαςσυμφέρουσας απόαπό οικονομικήςοικονομικής
άποψηςάποψης προσφοράςπροσφοράς στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις τηςτης πλέονπλέον
συμφέρουσαςσυμφέρουσας οικονομικήςοικονομικής προσφοράςπροσφοράς, , βάσειβάσει τηςτης
βέλτιστηςβέλτιστης σχέσηςσχέσης ποιότηταςποιότητας τιμήςτιμής. . 



ΚοινοποίησηΚοινοποίηση στονστον ανάδοχοανάδοχο –– ΕκπροσώπησηΕκπροσώπηση
ΆρθροΆρθρο 143 143 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 62 62 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΗΗ επικοινωνίαεπικοινωνία τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου εκτελούνεκτελούν έργαέργα μεμε τοντον
ανάδοχοανάδοχο συντελείταισυντελείται: : 

–– μεμε δικαστικόδικαστικό επιμελητήεπιμελητή, , κατόπινκατόπιν παραγγελίαςπαραγγελίας τουτου
αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου είτεείτε πληρεξουσίουπληρεξουσίου νομικούνομικού
εκπροσώπουεκπροσώπου τουτου

–– μεμε ηλεκτρονικήηλεκτρονική αποστολήαποστολή, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοντον νν. . 
4727/2020 (4727/2020 (ΑΑ' 184).' 184).

 ΗΗ κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης ειδικήςειδικής πρόσκλησηςπρόσκλησης καικαι τηςτης
απόφασηςαπόφασης έκπτωσηςέκπτωσης τουτου άρθρουάρθρου 160, 160, καθώςκαθώς καικαι τηςτης
ειδικήςειδικής διαταγήςδιαταγής τουτου άρθρουάρθρου 159, 159, γίνεταιγίνεται αποκλειστικάαποκλειστικά
μεμε δικαστικόδικαστικό επιμελητήεπιμελητή κατάκατά τηντην περπερ. . αα'.'.

 ΓιαΓια τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην περπερ. . αα' ' 
συντάσσεταισυντάσσεται σχετικόσχετικό αποδεικτικόαποδεικτικό επιδόσεωςεπιδόσεως. . 



ΗμερολόγιοΗμερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΚατάΚατά τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τουτου έργουέργου τηρείταιτηρείται απόαπό τοντον ανάδοχοανάδοχο
ηλεκτρονικόηλεκτρονικό ημερολόγιοημερολόγιο σεσε ελεύθεροελεύθερο λογισμικόλογισμικό ευρείαςευρείας
χρήσηςχρήσης..

 ΤοΤο τεχνικότεχνικό στέλεχοςστέλεχος τουτου άρθρουάρθρου 139, 139, πουπου τηρείτηρεί μεμε
εντολήεντολή τουτου αναδόχουαναδόχου τοτο ημερολόγιοημερολόγιο, , γνωστοποιείταιγνωστοποιείται
μετάμετά απόαπό τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου εργοταξίουεργοταξίου στηστη ΔΔ..ΥΥ.. .. 

 ΤοΤο ημερολόγιοημερολόγιο συμπληρώνεταισυμπληρώνεται καθημερινάκαθημερινά καικαι
αναγράφονταιαναγράφονται, , μεμε συνοπτικόσυνοπτικό τρόποτρόπο, , σεσε αυτόαυτό ιδίωςιδίως τατα
οριζόμεναοριζόμενα στηνστην παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 146.146.

 ΤοΤο ημερολόγιοημερολόγιο τουτου έργουέργου υπογράφεταιυπογράφεται μεμε ψηφιακήψηφιακή
υπογραφήυπογραφή απόαπό τοντον τηρούντατηρούντα αυτόαυτό καικαι αποστέλλεταιαποστέλλεται
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά στονστον προϊστάμενοπροϊστάμενο τηςτης ΔΔ..ΥΥ. . καικαι στονστον
επιβλέπονταεπιβλέποντα τουτου έργουέργου..



ΗμερολόγιοΗμερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΟΟ επιβλέπωνεπιβλέπων τουτου έργουέργου ελέγχειελέγχει καικαι διορθώνειδιορθώνει τοτο
ημερολόγιοημερολόγιο, , αναν απαιτείταιαπαιτείται, , καικαι τοτο υποβάλλειυποβάλλει προςπρος
έγκρισηέγκριση στονστον προϊστάμενοπροϊστάμενο τηςτης ΔΔ..ΥΥ. . εντόςεντός 2 2 εργασίμωνεργασίμων
ημερώνημερών. . 

 ΟΟ προϊστάμενοςπροϊστάμενος τηςτης ΔΔ..ΥΥ. . ελέγχειελέγχει τιςτις εγγραφέςεγγραφές καικαι
δύναταιδύναται νανα απορρίψειαπορρίψει όσεςόσες εξεξ αυτώναυτών κρίνεικρίνει ωςως
ανακριβείςανακριβείς, , ενώενώ μπορείμπορεί νανα χορηγήσειχορηγήσει εντολήεντολή προςπρος τοντον
ανάδοχοανάδοχο γιαγια τηντην εγγραφήεγγραφή στοστο ημερολόγιοημερολόγιο καικαι άλλωνάλλων
συμπληρωματικώνσυμπληρωματικών πληροφοριώνπληροφοριών ήή άλλωνάλλων στοιχείωνστοιχείων πουπου
προσιδιάζουνπροσιδιάζουν στοστο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο έργοέργο ήή νανα ζητήσειζητήσει απόαπό
τοντον ανάδοχοανάδοχο τηντην τήρησητήρηση καικαι άλλωνάλλων στατιστικώνστατιστικών
στοιχείωνστοιχείων. . 



ΗμερολόγιοΗμερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΣεΣε μεγάλαμεγάλα έργαέργα, , γιαγια κάθεκάθε εργοτάξιοεργοτάξιο σεσε διακριτήδιακριτή
γεωγραφικήγεωγραφική ενότηταενότητα πρέπειπρέπει νανα τηρούνταιτηρούνται χωριστέςχωριστές
ημερήσιεςημερήσιες αναφορέςαναφορές προόδουπροόδου ήή ημερολόγιοημερολόγιο, , σύμφωνασύμφωνα μεμε
όσαόσα ορίζονταιορίζονται σταστα συμβατικάσυμβατικά τεύχητεύχη. . 

 ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις μικρώνμικρών έργωνέργων, , ηη ΔΔ..ΥΥ. . μπορείμπορεί νανα ορίσειορίσει
τηντην τήρησητήρηση τουτου ημερολογίουημερολογίου κατάκατά άλλονάλλον συνοπτικότεροσυνοπτικότερο
τρόποτρόπο, , τηντην τήρησήτήρησή τουτου κατάκατά εβδομάδαεβδομάδα ήή άλλοάλλο χρονικόχρονικό
διάστημαδιάστημα ήή καικαι τητη μημη τήρησητήρηση ημερολογίουημερολογίου. . 



ΗμερολόγιοΗμερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΕφόσονΕφόσον οο ανάδοχοςανάδοχος παραλείπειπαραλείπει τηντην υποχρέωσηυποχρέωση τουτου γιαγια
καθημερινήκαθημερινή τήρησητήρηση καικαι κοινοποίησηκοινοποίηση τουτου ημερολογίουημερολογίου, , 
επιβάλλεταιεπιβάλλεται ειδικήειδική ποινικήποινική ρήτραρήτρα πουπου καθορίζεταικαθορίζεται σταστα
συμβατικάσυμβατικά τεύχητεύχη καικαι δενδεν μπορείμπορεί νανα είναιείναι μικρότερημικρότερη τωντων
100 100 €€, , ούτεούτε ανώτερηανώτερη τωντων 500 500 €€, , γιαγια κάθεκάθε ημέραημέρα
παράλειψηςπαράλειψης, , αναλόγωςαναλόγως μεμε τοτο ύψοςύψος τηςτης συμβατικήςσυμβατικής
δαπάνηςδαπάνης τουτου έργουέργου. . 

 ΗΗ ειδικήειδική ποινικήποινική ρήτραρήτρα επιβάλλεταιεπιβάλλεται απόαπό τητη ΔΔ..ΥΥ., ., ύστεραύστερα
απόαπό ειδικήειδική πρόσκλησηπρόσκληση τουτου ΠροϊσταμένουΠροϊσταμένου τηςτης, , στηνστην οποίαοποία
οο επιβλέπωνεπιβλέπων αναφέρειαναφέρει εγγράφωςεγγράφως τηντην παράλειψηπαράλειψη τήρησηςτήρησης..

 ΟιΟι εγγραφέςεγγραφές τουτου ημερολογίουημερολογίου δενδεν αποτελούναποτελούν πλήρηπλήρη
απόδειξηαπόδειξη γιαγια τατα γεγονόταγεγονότα πουπου καταγράφονταικαταγράφονται σεσε αυτόαυτό, , 
συνεκτιμώνταισυνεκτιμώνται όμωςόμως σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τατα λοιπάλοιπά έγγραφαέγγραφα, , 
εφόσονεφόσον τούτοτούτο φέρειφέρει βεβαίαβεβαία χρονολογίαχρονολογία, , πουπου αποδεικνύειαποδεικνύει
τοντον χρόνοχρόνο σύνταξήςσύνταξής τουτου..



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΗΗ υποκατάστασηυποκατάσταση τουτου αναδόχουαναδόχου απόαπό τρίτοτρίτο στηνστην κατασκευήκατασκευή
μέρουςμέρους ήή όλουόλου τουτου έργουέργου ((εκχώρησηεκχώρηση τουτου έργουέργου) ) είναιείναι δυνατήδυνατή
μόνομόνο, , αναν συντρέχουνσυντρέχουν οιοι προϋποθέσειςπροϋποθέσεις τηςτης περίπτωσηςπερίπτωσης δδ' ' τηςτης
παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 132 132 τουτου ΝΝ. 4412/16 . 4412/16 ((συνεπείασυνεπεία::

–– ρητήςρητής ρήτραςρήτρας αναθεώρησηςαναθεώρησης ήή προαίρεσηςπροαίρεσης……,,

–– ολικήςολικής ήή μερικήςμερικής διαδοχήςδιαδοχής τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου, , λόγωλόγω
εταιρικήςεταιρικής αναδιάρθρωσηςαναδιάρθρωσης, , περιλαμβανομένωνπεριλαμβανομένων τηςτης
εξαγοράςεξαγοράς, , τηςτης απορρόφησηςαπορρόφησης, , τηςτης συγχώνευσηςσυγχώνευσης ήή
καταστάσεωνκαταστάσεων αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας ιδίωςιδίως στοστο πλαίσιοπλαίσιο
προπτωχευτικώνπροπτωχευτικών ήή πτωχευτικώνπτωχευτικών διαδικασιώνδιαδικασιών……

–– περίπτωσηςπερίπτωσης πουπου ηη ΑΑ..ΑΑ. . αναλαμβάνειαναλαμβάνει τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τουτου
κύριουκύριου αναδόχουαναδόχου έναντιέναντι τωντων υπεργολάβωνυπεργολάβων τουτου καικαι εφόσονεφόσον
ηη δυνατότηταδυνατότητα αυτήαυτή προβλέπεταιπροβλέπεται στιςστις κείμενεςκείμενες διατάξειςδιατάξεις))



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΓιαΓια τηντην υποκατάστασηυποκατάσταση εκδίδονταιεκδίδονται::

–– διαπιστωτικήδιαπιστωτική πράξηπράξη τηςτης ΠΠ..ΑΑ.,., στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις
ολικήςολικής ήή μερικήςμερικής διαδοχήςδιαδοχής τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου, , 
λόγωλόγω εταιρικήςεταιρικής αναδιάρθρωσηςαναδιάρθρωσης, , περιλαμβανομένωνπεριλαμβανομένων
τηςτης εξαγοράςεξαγοράς, , τηςτης απορρόφησηςαπορρόφησης καικαι τηςτης
συγχώνευσηςσυγχώνευσης καικαι

–– εγκριτικήεγκριτική απόφασηαπόφαση τηςτης ωςως άνωάνω αρχήςαρχής, , αναν οο αρχικόςαρχικός
ανάδοχοςανάδοχος έχειέχει περιέλθειπεριέλθει σεσε κατάστασηκατάσταση
αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας, , ιδίωςιδίως στοστο πλαίσιοπλαίσιο προπτωχευτικώνπροπτωχευτικών
ήή πτωχευτικώνπτωχευτικών διαδικασιώνδιαδικασιών. . 



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΓιαΓια τηντην έκδοσηέκδοση τωντων ωςως άνωάνω ελέγχεταιελέγχεται, , αναν οο νέοςνέος
ανάδοχοςανάδοχος πληροίπληροί τατα κριτήριακριτήρια ποιοτικήςποιοτικής επιλογήςεπιλογής, , πουπου
καθορίσθηκανκαθορίσθηκαν μεμε τητη διακήρυξηδιακήρυξη τουτου έργουέργου. . 

 ΔενΔεν θεωρείταιθεωρείται υποκατάστασηυποκατάσταση ηη, , εκεκ μέρουςμέρους τουτου αναδόχουαναδόχου, , 
υπεργολαβικήυπεργολαβική ανάθεσηανάθεση συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων εργασιώνεργασιών τουτου
έργουέργου. . 



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση υποκατάστασηςυποκατάστασης λόγωλόγω ολικήςολικής ήή μερικήςμερικής
διαδοχήςδιαδοχής τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου, , συνεπείασυνεπεία εταιρικήςεταιρικής
αναδιάρθρωσηςαναδιάρθρωσης,, οο αρχικόςαρχικός ανάδοχοςανάδοχος απαλλάσσεταιαπαλλάσσεται απόαπό
τηντην ευθύνηευθύνη τουτου προςπρος τοντον κύριοκύριο τουτου έργουέργου καικαι ηη εγγύησηεγγύηση
καλήςκαλής εκτέλεσηςεκτέλεσης επιστρέφεταιεπιστρέφεται, , αφούαφού αντικατασταθείαντικατασταθεί απόαπό
ισόποσηισόποση εγγύησηεγγύηση τουτου νέουνέου αναδόχουαναδόχου. . 

 ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση τηςτης υποκατάστασηςυποκατάστασης, , λόγωλόγω
αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου,, αυτόςαυτός ευθύνεταιευθύνεται
μαζίμαζί μεμε τοντον υποκατάστατουποκατάστατο ειςεις ολόκληρονολόκληρον προςπρος τοντον κύριοκύριο
τουτου έργουέργου, , τοτο προσωπικόπροσωπικό τουτου έργουέργου καικαι οποιονδήποτεοποιονδήποτε
τρίτοτρίτο. . 



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΣεΣε έργαέργα πουπου έχουνέχουν χαρακτηριστείχαρακτηριστεί ωςως ΈργαΈργα ΕθνικούΕθνικού
ΕπιπέδουΕπιπέδου κατάκατά τοτο άρθροάρθρο 10 10 τουτου νν. 679/1977 (. 679/1977 (ΑΑ' 245), ' 245), 
δύναταιδύναται νανα εγκριθείεγκριθεί ηη υποκατάστασηυποκατάσταση αναδόχουαναδόχου μεμε
απαλλαγήαπαλλαγή απόαπό τηντην ευθύνηευθύνη τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου, , υπόυπό τοντον
όροόρο στηνστην αίτησηαίτηση τουτου αναδόχουαναδόχου νανα προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται τοτο
τμήματμήμα τηςτης εργολαβίαςεργολαβίας, , γιαγια τοτο οποίοοποίο ζητείταιζητείται ηη
υποκατάστασηυποκατάσταση μεμε απαλλαγήαπαλλαγή απόαπό τηντην ευθύνηευθύνη καικαι ηη
πιστοποίησηπιστοποίηση μετάμετά τηντην οποίαοποία όλεςόλες οιοι πληρωμέςπληρωμές θαθα
διενεργούνταιδιενεργούνται απευθείαςαπευθείας στονστον νέονέο ανάδοχοανάδοχο. . 

 ΜαζίΜαζί μεμε τηντην αίτησηαίτηση υποβάλλεταιυποβάλλεται καικαι δήλωσηδήλωση τουτου νέουνέου
αναδόχουαναδόχου, , ότιότι αποδέχεταιαποδέχεται τοτο περιεχόμενοπεριεχόμενο τηςτης αίτησηςαίτησης, , 
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο αυτόαυτό. . 



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΜεΜε τηντην απόφασηαπόφαση έγκρισηςέγκρισης τηςτης υποκατάστασηςυποκατάστασης μεμε
απαλλαγήαπαλλαγή καθορίζονταικαθορίζονται τοτο τμήματμήμα τηςτης εργολαβίαςεργολαβίας γιαγια τοτο
οποίοοποίο ισχύειισχύει ηη υποκατάστασηυποκατάσταση, , αναν ηη υποκατάστασηυποκατάσταση δενδεν
γίνεταιγίνεται γιαγια τοτο σύνολοσύνολο τουτου έργουέργου, , ηη πιστοποίησηπιστοποίηση μετάμετά τηντην
οποίαοποία οιοι πληρωμέςπληρωμές θαθα διενεργούνταιδιενεργούνται στονστον νέονέο ανάδοχοανάδοχο, , οιοι
εγγυήσειςεγγυήσεις τουτου νέουνέου αναδόχουαναδόχου καικαι κάθεκάθε άλλοάλλο αναγκαίοαναγκαίο
θέμαθέμα. . 

 ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις τηςτης παρούσαςπαρούσας, , οο υποκατάστατοςυποκατάστατος τουτου
αναδόχουαναδόχου επέχειεπέχει στοστο εξήςεξής θέσηθέση αναδόχουαναδόχου καικαι
αναλαμβάνειαναλαμβάνει όλεςόλες τιςτις ευθύνεςευθύνες γιαγια τοτο σύνολοσύνολο τουτου έργουέργου ήή
γιαγια τατα τμήματατμήματα τουτου έργουέργου, , πουπου προσδιορίζονταιπροσδιορίζονται μεμε τηντην
απόφασηαπόφαση έγκρισηςέγκρισης τηςτης υποκατάστασηςυποκατάστασης μεμε απαλλαγήαπαλλαγή τηςτης
ευθύνηςευθύνης τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου..



ΥποκατάστασηΥποκατάσταση
ΆρθροΆρθρο 164 164 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 80 80 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΕπίσηςΕπίσης, , αναλαμβάνειαναλαμβάνει καικαι τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τουτου αρχικούαρχικού
αναδόχουαναδόχου προςπρος τοτο προσωπικόπροσωπικό, , πουπου εργάσθηκεεργάσθηκε στοστο έργοέργο
τουςτους τελευταίουςτελευταίους 3 3 μήνεςμήνες πρινπριν απόαπό τηντην υποκατάστασηυποκατάσταση. . 

 ΟιΟι εγγυήσειςεγγυήσεις επεπ' ' ονόματιονόματι τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου ήή τοτο
μέροςμέρος τουςτους πουπου ορίζεταιορίζεται μεμε τηντην εγκριτικήεγκριτική απόφασηαπόφαση
αποδίδονταιαποδίδονται, , αφούαφού προηγουμένωςπροηγουμένως κατατεθούνκατατεθούν νέεςνέες
ισόποσεςισόποσες εγγυήσειςεγγυήσεις απόαπό τοντον νέονέο ανάδοχοανάδοχο. . 

 ΜόνοΜόνο μετάμετά τηντην κατάθεσηκατάθεση αυτήναυτήν επέρχεταιεπέρχεται ηη απαλλαγήαπαλλαγή
τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου απόαπό τηντην ευθύνηευθύνη τουτου. . 



ΥπεργολαβίαΥπεργολαβία -- ΕγκεκριμένοςΕγκεκριμένος υπεργολάβοςυπεργολάβος
ΆρθροΆρθρο 165 165 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 81 81 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021 2021 καικαι προηγούμενεςπροηγούμενες συμβάσειςσυμβάσεις))

 ΟΟ υπεργολάβοςυπεργολάβος θεωρείταιθεωρείται ««εγκεκριμένοςεγκεκριμένος»» μεμε τιςτις
συνέπειεςσυνέπειες τουτου παρόντοςπαρόντος, , μετάμετά απόαπό έγκρισηέγκριση τουτου κυρίουκυρίου
τουτου έργουέργου ήή τουτου φορέαφορέα κατασκευήςκατασκευής, , ότανόταν συντρέχουνσυντρέχουν οιοι
εξήςεξής προϋποθέσειςπροϋποθέσεις::

–– ΟΟ υπεργολάβοςυπεργολάβος έχειέχει τατα αντίστοιχααντίστοιχα προσόνταπροσόντα γιαγια τηντην
εκτέλεσηεκτέλεση τουτου έργουέργου πουπου αναλαμβάνειαναλαμβάνει καικαι ανήκειανήκει σεσε
τάξητάξη καικαι κατηγορίακατηγορία έργουέργου, , αντίστοιχηαντίστοιχη μεμε τοτο ποσόποσό
τηςτης σύμβασηςσύμβασης μίσθωσηςμίσθωσης έργουέργου καικαι

–– ΟΟ ανάδοχοςανάδοχος, , πρινπριν απόαπό τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου
υπεργολάβουυπεργολάβου στοστο έργοέργο, , έχειέχει γνωστοποιήσειγνωστοποιήσει στονστον
κύριοκύριο τουτου έργουέργου ήή στονστον φορέαφορέα κατασκευήςκατασκευής τητη
σύμβασησύμβαση υπεργολαβίαςυπεργολαβίας..



ΥπεργολαβίαΥπεργολαβία -- ΕγκεκριμένοςΕγκεκριμένος υπεργολάβοςυπεργολάβος
ΆρθροΆρθρο 165 165 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 81 81 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021 2021 καικαι προηγούμενεςπροηγούμενες συμβάσειςσυμβάσεις))

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΚαταργήθηκεΚαταργήθηκε ηη απαίτησηαπαίτηση οο ανάδοχοςανάδοχος τουτου
έργουέργου νανα διατηρείδιατηρεί ποσοστόποσοστό τουλάχιστοντουλάχιστον 70% 70% τουτου ποσούποσού
τηςτης αξίαςαξίας σύμβασήςσύμβασής τουτου, , αρχικήςαρχικής καικαι συμπληρωματικώνσυμπληρωματικών, , 
μεμε τοντον κύριοκύριο τουτου έργουέργου ήή τοντον φορέαφορέα κατασκευήςκατασκευής, , αφούαφού
ληφθούνληφθούν υπόψηυπόψη όλεςόλες οιοι συμβάσειςσυμβάσεις υπεργολαβιώνυπεργολαβιών πουπου
έχουνέχουν εγκριθείεγκριθεί. . 



ΥπεργολαβίαΥπεργολαβία -- ΕγκεκριμένοςΕγκεκριμένος υπεργολάβοςυπεργολάβος
ΆρθροΆρθρο 165 165 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 81 81 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021 2021 καικαι προηγούμενεςπροηγούμενες συμβάσειςσυμβάσεις))

 ΗΗ ΠΠ..ΑΑ. . μπορείμπορεί μεμε απόφασήαπόφασή τηςτης, , πουπου εκδίδεταιεκδίδεται μέσαμέσα σεσε
αποκλειστικήαποκλειστική προθεσμίαπροθεσμία 15 15 ημερώνημερών απόαπό τηντην ανωτέρωανωτέρω
γνωστοποίησηγνωστοποίηση, , νανα μηνμην εγκρίνειεγκρίνει τηντην υπεργολαβίαυπεργολαβία αυτήναυτήν. . 

 ΕφόσονΕφόσον, , προκύπτειπροκύπτει υποχρέωσηυποχρέωση απόαπό τατα τεύχητεύχη τουτου
διαγωνισμούδιαγωνισμού ήή αναν οο ανάδοχοςανάδοχος πρότεινεπρότεινε συγκεκριμένουςσυγκεκριμένους
υπεργολάβουςυπεργολάβους κατάκατά τηντην υποβολήυποβολή τηςτης προσφοράςπροσφοράς τουτου, , 
υποχρεούταιυποχρεούται, , κατάκατά τηντην υπογραφήυπογραφή τηςτης σύμβασηςσύμβασης
εκτέλεσηςεκτέλεσης, , νανα προσκομίσειπροσκομίσει τηντην υπεργολαβικήυπεργολαβική σύμβασησύμβαση..

 ΗΗ ΔΔ..ΥΥ. . μπορείμπορεί νανα χορηγήσειχορηγήσει προθεσμίαπροθεσμία στονστον ανάδοχοανάδοχο
κατκατ' ' αίτησήαίτησή τουτου, , γιαγια τηντην προσκόμισηπροσκόμιση τηςτης υπεργολαβικήςυπεργολαβικής
σύμβασηςσύμβασης μεμε τοντον αρχικώςαρχικώς προταθένταπροταθέντα υπεργολάβουπεργολάβο ήή
άλλονάλλον,, πουπου διαθέτειδιαθέτει τατα αναγκαίααναγκαία κατάκατά τηντην κρίσηκρίση τηςτης
υπηρεσίαςυπηρεσίας αυτήςαυτής προσόνταπροσόντα, , εφόσονεφόσον συντρέχεισυντρέχει σοβαρόςσοβαρός
λόγοςλόγος. . 



ΚατασκευαστικήΚατασκευαστική κοινοπραξίακοινοπραξία
ΆρθροΆρθρο 165 165 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 81 81 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021 2021 καικαι προηγούμενεςπροηγούμενες συμβάσειςσυμβάσεις))

 ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται ηη σύστασησύσταση κοινοπραξίαςκοινοπραξίας μεταξύμεταξύ
εργοληπτικώνεργοληπτικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , γιαγια τηντην κατασκευήκατασκευή έργουέργου, , 
τοτο οποίοοποίο έχειέχει αναλάβειαναλάβει μίαμία ήή περισσότερεςπερισσότερες απόαπό τιςτις
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις αυτέςαυτές ((κατασκευαστικήκατασκευαστική κοινοπραξίακοινοπραξία), ), αναν::

–– όλαόλα τατα μέλημέλη τηςτης κατασκευαστικήςκατασκευαστικής ΚΚ//ΞΞ πληρούνπληρούν τατα
κριτήριακριτήρια τωντων άρθρωνάρθρων 73 73 έωςέως 76, 76, 

–– τοτο συμφωνητικόσυμφωνητικό σύστασηςσύστασης τηςτης ΚΚ//ΞΞ γνωστοποιείταιγνωστοποιείται
στηνστην ΠΠ..ΑΑ. . τουτου έργουέργου, , καικαι

–– οο προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός τουτου έργουέργου υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο όριοόριο τηςτης
περπερ. . αα' ' τουτου άρθρουάρθρου 5.5.

 ΠαράλειψηΠαράλειψη τηςτης υποχρέωσηςυποχρέωσης γνωστοποίησηςγνωστοποίησης επιφέρειεπιφέρει
ακυρότηταακυρότητα τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας..



ΚατασκευαστικήΚατασκευαστική κοινοπραξίακοινοπραξία
ΆρθροΆρθρο 165 165 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 81 81 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021 2021 καικαι προηγούμενεςπροηγούμενες συμβάσειςσυμβάσεις))

 ΗΗ ΠΠ..ΑΑ. . μπορείμπορεί νανα μηνμην εγκρίνειεγκρίνει τητη σύστασησύσταση τηςτης ΚΚ//ΞΞ, , μεμε
απόφασηαπόφαση πουπου λαμβάνεταιλαμβάνεται μέσαμέσα σεσε αποκλειστικήαποκλειστική
προθεσμίαπροθεσμία 2 2 μηνώνμηνών απόαπό τηντην ανωτέρωανωτέρω γνωστοποίησηγνωστοποίηση. . 

 ΗΗ άπρακτηάπρακτη πάροδοςπάροδος τηςτης ανωτέρωανωτέρω προθεσμίαςπροθεσμίας
τεκμαίρεταιτεκμαίρεται ωςως απόρριψηαπόρριψη τηςτης σύστασηςσύστασης
κατασκευαστικήςκατασκευαστικής ΚΚ//ΞΞ. . 

 ΤαΤα μέλημέλη τηςτης ΚΚ//ΞΞ ευθύνονταιευθύνονται ειςεις ολόκληρονολόκληρον έναντιέναντι τηςτης
ΑΑ..ΑΑ., ., γιαγια τοτο σύνολοσύνολο τουτου έργουέργου..



ΚατασκευαστικήΚατασκευαστική κοινοπραξίακοινοπραξία
ΆρθροΆρθρο 165 165 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 81 81 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021 2021 καικαι προηγούμενεςπροηγούμενες συμβάσειςσυμβάσεις))

 ΟΟ ανάδοχοςανάδοχος πρέπειπρέπει νανα διατηρείδιατηρεί συνολικόσυνολικό ποσοστόποσοστό
συμμετοχήςσυμμετοχής στηνστην κατασκευαστικήκατασκευαστική ΚΚ//ΞΞ τουλάχιστοντουλάχιστον
50%. 50%. 

 ΑνΑν οο ανάδοχοςανάδοχος είναιείναι ΚΚ//ΞΞ, , πρέπειπρέπει επιπλέονεπιπλέον κάθεκάθε
επιχείρησηεπιχείρηση τηςτης ΚΚ//ΞΞ νανα διατηρείδιατηρεί ελάχιστοελάχιστο ποσοστόποσοστό
συμμετοχήςσυμμετοχής 15%,15%, εκτόςεκτός αναν ηη συμμετοχήσυμμετοχή τηςτης στηνστην αρχικήαρχική
ΚΚ//ΞΞ ανέρχεταιανέρχεται σεσε ποσοστόποσοστό μικρότερομικρότερο τουτου 15%,15%, οπότεοπότε
αυτόαυτό ισχύειισχύει ωςως ελάχιστοελάχιστο ποσοστόποσοστό καικαι στηνστην
κατασκευαστικήκατασκευαστική ΚΚ//ΞΞ. . 

 ΚάθεΚάθε άλληάλλη νέανέα επιχείρησηεπιχείρηση πουπου μετέχειμετέχει στηνστην
κατασκευαστικήκατασκευαστική ΚΚ//ΞΞ πρέπειπρέπει νανα έχειέχει ελάχιστοελάχιστο ποσοστόποσοστό
συμμετοχήςσυμμετοχής 15%. 15%. 

 ΤαΤα νέανέα μέλημέλη τηςτης κατασκευαστικήςκατασκευαστικής ΚΚ//ΞΞ, , πέρανπέραν τουτου
αναδόχουαναδόχου, , δενδεν επιτρέπεταιεπιτρέπεται νανα είναιείναι ΚΚ//ΞΞ..



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΚατάΚατά τωντων εκτελεστώνεκτελεστών πράξεωνπράξεων ήή παραλείψεωνπαραλείψεων τηςτης ΔΔ..ΥΥ. . 
ήή τηςτης ΠΠ..ΑΑ. . ήή τουτου κυρίουκυρίου τουτου έργουέργου, , πουπου προσβάλλουνπροσβάλλουν γιαγια
πρώτηπρώτη φοράφορά δικαίωμαδικαίωμα τουτου αναδόχουαναδόχου, , χωρείχωρεί ένστασηένσταση. . 

 ΗΗ ένστασηένσταση απευθύνεταιαπευθύνεται στοστο κατάκατά περίπτωσηπερίπτωση, , σύμφωνασύμφωνα
μεμε τιςτις κείμενεςκείμενες διατάξειςδιατάξεις, , αρμόδιοαρμόδιο αποφαινόμενοαποφαινόμενο όργανοόργανο, , 
καικαι ασκείταιασκείται είτεείτε μεμε επίδοσηεπίδοση μεμε δικαστικόδικαστικό επιμελητήεπιμελητή είτεείτε
μεμε ηλεκτρονικήηλεκτρονική αποστολήαποστολή, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα άρθραάρθρα 15, 19, 15, 19, 
29 29 καικαι 50 50 τουτου νν. 4727/2020 (. 4727/2020 (ΑΑ' 184), ' 184), στηστη ΔΔ..ΥΥ. . ήή τηντην ΠΠ..ΑΑ. . 
πουπου εξέδωσεεξέδωσε τηντην προσβαλλόμενηπροσβαλλόμενη πράξηπράξη ήή στοστο
αποφαινόμενοαποφαινόμενο όργανοόργανο, , μέσαμέσα σεσε ανατρεπτικήανατρεπτική προθεσμίαπροθεσμία
15 15 ημερώνημερών απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης πράξηςπράξης ήή τητη
συντέλεσησυντέλεση τηςτης παράλειψηςπαράλειψης..

 ΗΗ παράλειψηπαράλειψη τηςτης ωςως άνωάνω επίδοσηςεπίδοσης ήή ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής
αποστολήςαποστολής, , καθιστάκαθιστά τηντην ένστασηένσταση απαράδεκτηαπαράδεκτη..



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
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 ΈνστασηΈνσταση ασκείταιασκείται επίσηςεπίσης καικαι κατάκατά πράξεωνπράξεων τηςτης ΠΠ..ΑΑ. . ήή
τουτου κυρίουκυρίου τουτου έργουέργου, , εφόσονεφόσον μεμε τιςτις πράξειςπράξεις αυτέςαυτές
προκαλείταιπροκαλείται διαφωνίαδιαφωνία γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά. . 

 ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση αυτήναυτήν, , ηη προθεσμίαπροθεσμία γιαγια τηντην άσκησηάσκηση τηςτης
ένστασηςένστασης αρχίζειαρχίζει απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ήή
τηςτης πράξηςπράξης στονστον ανάδοχοανάδοχο..

 ΗΗ ΔΔ..ΥΥ. . ήή ηη ΠΠ..ΑΑ. . οφείλουνοφείλουν,, κατάκατά τηντην έκδοσηέκδοση τωντων πράξεωνπράξεων
ήή αποφάσεώναποφάσεών τουςτους, , νανα μνημονεύουνμνημονεύουν τητη δυνατότηταδυνατότητα
άσκησηςάσκησης ένστασηςένστασης, , τηντην ανατρεπτικήανατρεπτική προθεσμίαπροθεσμία γιαγια τηντην
άσκησήάσκησή τηςτης, , τοτο αποφαινόμενοαποφαινόμενο όργανοόργανο, , καθώςκαθώς καικαι τιςτις
συνέπειεςσυνέπειες απόαπό τητη μημη άσκησήάσκησή τηςτης, , σύμφωνασύμφωνα μεμε όσαόσα
προβλέπονταιπροβλέπονται στηνστην περπερ. . αα' ' τηςτης παρπαρ. 2 . 2 τουτου άρθρουάρθρου 175, 175, 
περίπερί δικαστικήςδικαστικής επίλυσηςεπίλυσης διαφορώνδιαφορών..



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
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((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΜεΜε τηντην ένστασηένσταση εξετάζονταιεξετάζονται τόσοτόσο ηη νομιμότητανομιμότητα τηςτης
πράξηςπράξης ήή παράλειψηςπαράλειψης όσοόσο καικαι ηη ουσίαουσία τηςτης υπόθεσηςυπόθεσης. . 

 ΤοΤο αρμόδιοαρμόδιο αποφαινόμενοαποφαινόμενο όργανοόργανο υποχρεούταιυποχρεούται νανα
εκδώσειεκδώσει καικαι κοινοποιήσεικοινοποιήσει τηντην απόφασήαπόφασή τουτου μέσαμέσα σεσε 60 60 
ημέρεςημέρες απόαπό τηντην άσκησηάσκηση τηςτης ένστασηςένστασης,, μετάμετά απόαπό
αιτιολογημένηαιτιολογημένη γνώμηγνώμη τουτου τεχνικούτεχνικού συμβουλίουσυμβουλίου..

 ΗΗ ένστασηένσταση πρέπειπρέπει νανα αναφέρειαναφέρει τηντην πράξηπράξη ήή τηντην
παράλειψηπαράλειψη, , κατάκατά τηςτης οποίαςοποίας στρέφεταιστρέφεται, , σύντομοσύντομο
ιστορικόιστορικό τηςτης σύμβασηςσύμβασης καικαι τηςτης διαφωνίαςδιαφωνίας, , τουςτους λόγουςλόγους, , 
στουςστους οποίουςοποίους στηρίζειστηρίζει τιςτις απόψειςαπόψεις τουτου αυτόςαυτός πουπου
υποβάλλειυποβάλλει τηντην ένστασηένσταση καικαι ορισμέναορισμένα αιτήματααιτήματα..

 ΗΗ ένστασηένσταση συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό αντίγραφοαντίγραφο τηςτης
προσβαλλόμενηςπροσβαλλόμενης πράξηςπράξης, , εφόσονεφόσον αυτήαυτή έχειέχει κοινοποιηθείκοινοποιηθεί..



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΗΗ ΔΔ..ΥΥ. . ήή ηη ΠΠ..ΑΑ., ., κατάκατά περίπτωσηπερίπτωση, , υποχρεούνταιυποχρεούνται μέσαμέσα σεσε
15 15 ημέρεςημέρες απόαπό τηντην άσκησηάσκηση τηςτης ένστασηςένστασης νανα διαβιβάσουνδιαβιβάσουν
στοστο ΤεχνικόΤεχνικό ΣυμβούλιοΣυμβούλιο τιςτις απόψειςαπόψεις τουςτους επίεπί αυτήςαυτής καικαι τοτο
φάκελοφάκελο τηςτης υπόθεσηςυπόθεσης, , οο οποίοςοποίος περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τατα
συμβατικάσυμβατικά τεύχητεύχη ήή αντίγραφάαντίγραφά τουςτους. . 

 ΗΗ παράλειψηπαράλειψη αυτήαυτή αποτελείαποτελεί πειθαρχικήπειθαρχική παράβασηπαράβαση καικαι
επιβάλλονταιεπιβάλλονται οιοι πειθαρχικέςπειθαρχικές ποινέςποινές πουπου προβλέπονταιπροβλέπονται
στοστο άρθροάρθρο 141141. . 

 ΤαΤα συμβατικάσυμβατικά τεύχητεύχη μπορείμπορεί νανα τατα προσκομίσειπροσκομίσει καικαι αυτόςαυτός
πουπου υποβάλλειυποβάλλει τηντην ένστασηένσταση..



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΠροκειμένουΠροκειμένου νανα συζητηθείσυζητηθεί ηη ένστασηένσταση στοστο ΤεχνικόΤεχνικό
ΣυμβούλιοΣυμβούλιο, , ηη γραμματείαγραμματεία τουτου συμβουλίουσυμβουλίου καλείκαλεί, , 
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο 143 143 περίπερί κοινοποιήσεωνκοινοποιήσεων αναδόχουαναδόχου, , 
τοντον ανάδοχοανάδοχο νανα παραστείπαραστεί σεσε ορισμένηορισμένη ημέραημέρα καικαι ώραώρα καικαι
πάντωςπάντως όχιόχι νωρίτερανωρίτερα απόαπό 5 5 ημέρεςημέρες απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση
τηςτης πρόσκλησηςπρόσκλησης,, αυτοπροσώπωςαυτοπροσώπως ήή μεμε νόμιμανόμιμα
εξουσιοδοτημένοεξουσιοδοτημένο αντιπρόσωποαντιπρόσωπο στηστη συνεδρίασησυνεδρίαση τουτου
συμβουλίουσυμβουλίου, , γιαγια νανα υποστηρίξειυποστηρίξει τιςτις απόψειςαπόψεις τουτου καικαι νανα
δώσειδώσει κάθεκάθε σχετικήσχετική πληροφορίαπληροφορία ήή διευκρίνισηδιευκρίνιση πουπου θαθα
ζητηθείζητηθεί απόαπό τατα μέλημέλη τουτου συμβουλίουσυμβουλίου. . 

 ΑντίγραφοΑντίγραφο τηςτης ένστασηςένστασης διαβιβάζεταιδιαβιβάζεται καικαι σταστα μέλημέλη τουτου
συμβουλίουσυμβουλίου έωςέως 5 5 ημέρεςημέρες πρινπριν απόαπό τητη συζήτησήσυζήτησή τηςτης..

 ΚατάΚατά τητη συζήτησησυζήτηση καλείταικαλείται καικαι οο κύριοςκύριος τουτου έργουέργου πουπου
υποβάλλειυποβάλλει ένστασηένσταση. . 



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΕιδικάΕιδικά επίεπί τωντων ενστάσεωνενστάσεων, , οιοι οποίεςοποίες αφορούναφορούν έργαέργα, , τατα
οποίαοποία εκτελούνταιεκτελούνται απόαπό τουςτους ΔήμουςΔήμους, , τιςτις ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες, , 
τουςτους συνδέσμουςσυνδέσμους τουςτους καικαι τατα νομικάνομικά τουςτους πρόσωπαπρόσωπα, , 
δημοσίουδημοσίου καικαι ιδιωτικούιδιωτικού δικαίουδικαίου,, καθώςκαθώς καικαι τιςτις
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις τουςτους,, μεμε προϋπολογισμόπροϋπολογισμό κατώτεροκατώτερο τουτου
εκάστοτεεκάστοτε ισχύοντοςισχύοντος ορίουορίου εφαρμογήςεφαρμογής τωντων ΟδηγιώνΟδηγιών τηςτης
ΕΕ..ΕΕ.,., αποφασίζειαποφασίζει οο αρμόδιοςαρμόδιος συντονιστήςσυντονιστής
ΑποκεντρωμένηςΑποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΔιοίκησης, , κατόπινκατόπιν γνώμηςγνώμης τουτου
τεχνικούτεχνικού συμβουλίουσυμβουλίου τηςτης οικείαςοικείας ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας καικαι μετάμετά
τηντην έναρξηέναρξη λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης ΑυτοτελούςΑυτοτελούς ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας
ΕποπτείαςΕποπτείας ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ., ., οο ΕπόπτηςΕπόπτης ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.. .. 



ΔιοικητικήΔιοικητική επίλυσηεπίλυση συμβατικώνσυμβατικών διαφορώνδιαφορών
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((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΣεΣε περιπτώσειςπεριπτώσεις άσκησηςάσκησης ένστασηςένστασης κατάκατά απόφασηςαπόφασης τηςτης
ΔΔ..ΥΥ., ., πουπου κηρύσσεικηρύσσει έκπτωτοέκπτωτο τοντον ανάδοχοανάδοχο κατκατ' ' άρθροάρθρο 160 160 
περίπερί έκπτωσηςέκπτωσης τουτου αναδόχουαναδόχου, , ηη έκπτωσηέκπτωση δενδεν
οριστικοποιείταιοριστικοποιείται πρινπριν τηντην έκδοσηέκδοση απόφασηςαπόφασης,, σύμφωνασύμφωνα
μεμε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου παρόντοςπαρόντος. . 

 ΟΟ προσδιορισμόςπροσδιορισμός τηςτης συζήτησηςσυζήτησης τηςτης ένστασηςένστασης στοστο
αρμόδιοαρμόδιο τεχνικότεχνικό συμβούλιοσυμβούλιο διενεργείταιδιενεργείται κατάκατά προτίμησηπροτίμηση
καικαι εντόςεντός 3 3 μηνώνμηνών απόαπό τηντην άσκησήάσκησή τηςτης. . 

 ΓιαΓια τητη συζήτησησυζήτηση στοστο τεχνικότεχνικό συμβούλιοσυμβούλιο, , ηη ΔΔ..ΥΥ. . 
υποχρεούταιυποχρεούται νανα υποβάλλειυποβάλλει εισήγησηεισήγηση εντόςεντός 30 30 ημερώνημερών
απόαπό τηντην άσκησηάσκηση τηςτης ένστασηςένστασης..
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 ΠαράλειψηΠαράλειψη υποβολήςυποβολής τηςτης εισήγησηςεισήγησης δενδεν κωλύεικωλύει τητη
συζήτησησυζήτηση στοστο τεχνικότεχνικό συμβούλιοσυμβούλιο, , εφόσονεφόσον οο ενιστάμενοςενιστάμενος
υποβάλειυποβάλει εντόςεντός πρόσθετηςπρόσθετης προθεσμίαςπροθεσμίας 30 30 ημερώνημερών,, τατα
αναγκαίααναγκαία έγγραφαέγγραφα γιαγια τητη συζήτησησυζήτηση τηςτης ένστασηςένστασης, , ιδίωςιδίως
δεδε, , τατα εγκεκριμέναεγκεκριμένα συμβατικάσυμβατικά τεύχητεύχη καικαι τηντην απόφασηαπόφαση
έκπτωσηςέκπτωσης. . 

 ΕντόςΕντός προθεσμίαςπροθεσμίας 30 30 ημερώνημερών απόαπό τηντην έκδοσηέκδοση τηςτης
γνωμοδότησηςγνωμοδότησης τουτου τεχνικούτεχνικού συμβουλίουσυμβουλίου,, τοτο αρμόδιοαρμόδιο
αποφαινόμενοαποφαινόμενο όργανοόργανο εκδίδειεκδίδει απόφασηαπόφαση επίεπί τηςτης ένστασηςένστασης. . 

 ΠαράλειψηΠαράλειψη εκδόσεωςεκδόσεως απόφασηςαπόφασης εντόςεντός τηςτης άνωάνω
προθεσμίαςπροθεσμίας τεκμαίρεταιτεκμαίρεται ωςως σιωπηρήσιωπηρή αποδοχήαποδοχή τηςτης
οικείαςοικείας γνωμοδοτήσεωςγνωμοδοτήσεως τουτου τεχνικούτεχνικού συμβουλίουσυμβουλίου. . 



ΔιαιτητικήΔιαιτητική επίλυσηεπίλυση διαφορώνδιαφορών
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 ΣταΣτα έγγραφαέγγραφα τηςτης σύμβασηςσύμβασης, , γιαγια έργαέργα προϋπολογισμούπροϋπολογισμού
ανώτερουανώτερου τωντων 10.000.000 10.000.000 ευρώευρώ καικαι γιαγια μελέτεςμελέτες καικαι
τεχνικέςτεχνικές καικαι λοιπέςλοιπές συναφείςσυναφείς επιστημονικέςεπιστημονικές υπηρεσίεςυπηρεσίες
προϋπολογισμούπροϋπολογισμού ανώτερουανώτερου τουτου 1.000.000 1.000.000 ευρώευρώ,, μπορείμπορεί
νανα εγκριθείεγκριθεί καικαι νανα περιληφθείπεριληφθεί ρήτραρήτρα περίπερί διαιτητικήςδιαιτητικής
επίλυσηςεπίλυσης κάθεκάθε διαφοράςδιαφοράς πουπου προκύπτειπροκύπτει σχετικάσχετικά μεμε τηντην
εφαρμογήεφαρμογή, , τηντην ερμηνείαερμηνεία ήή τοτο κύροςκύρος τηςτης σύμβασηςσύμβασης. . 

 ΓιαΓια έργαέργα κατώτερουκατώτερου προϋπολογισμούπροϋπολογισμού, , απαιτείταιαπαιτείται γιαγια τητη
συμπερίληψησυμπερίληψη αντίστοιχηςαντίστοιχης ρήτραςρήτρας ηη σύμφωνησύμφωνη γνώμηγνώμη τουτου
αρμόδιουαρμόδιου τεχνικούτεχνικού συμβουλίουσυμβουλίου. . 



ΔιαιτητικήΔιαιτητική επίλυσηεπίλυση διαφορώνδιαφορών
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((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΜεΜε τητη σύμβασησύμβαση καθορίζονταικαθορίζονται οιοι κανόνεςκανόνες πουπου διέπουνδιέπουν τοντον
ορισμόορισμό τωντων διαιτητώνδιαιτητών, , οιοι εφαρμοστέοιεφαρμοστέοι κανόνεςκανόνες
διαιτησίαςδιαιτησίας, , ηη έδραέδρα τουτου διαιτητικούδιαιτητικού δικαστηρίουδικαστηρίου ((ήή
οργάνουοργάνου), ), οιοι αμοιβέςαμοιβές τωντων διαιτητώνδιαιτητών ((εφόσονεφόσον δενδεν
ορίζονταιορίζονται απόαπό τουςτους εφαρμοστέουςεφαρμοστέους κανόνεςκανόνες διαιτησίαςδιαιτησίας), ), ηη
γλώσσαγλώσσα στηνστην οποίαοποία θαθα διεξαχθείδιεξαχθεί ηη διαιτησίαδιαιτησία καικαι κάθεκάθε
άλλοάλλο σχετικόσχετικό θέμαθέμα..



ΔιαιτητικήΔιαιτητική επίλυσηεπίλυση διαφορώνδιαφορών
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 ΗΗ διαιτητικήδιαιτητική απόφασηαπόφαση φέρειφέρει πλήρηπλήρη, , ειδικήειδική καικαι
εμπεριστατωμένηεμπεριστατωμένη αιτιολογίααιτιολογία, , είναιείναι οριστικήοριστική καικαι
αμετάκλητηαμετάκλητη καικαι δενδεν υπόκειταιυπόκειται σεσε κανένακανένα τακτικότακτικό ήή
έκτακτοέκτακτο ένδικοένδικο μέσομέσο, , πληνπλην τηςτης αγωγήςαγωγής ακύρωσηςακύρωσης
διαιτητικήςδιαιτητικής απόφασηςαπόφασης, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα άρθραάρθρα 897 897 έωςέως
900 900 τουτου ΚώδικαΚώδικα ΠολιτικήςΠολιτικής ΔικονομίαςΔικονομίας, , αποτελείαποτελεί τίτλοτίτλο
εκτελεστόεκτελεστό χωρίςχωρίς νανα χρειάζεταιχρειάζεται νανα κηρυχθείκηρυχθεί αυτόαυτό απόαπό τατα
τακτικάτακτικά ΔικαστήριαΔικαστήρια, , καικαι τατα αντίδικααντίδικα μέρημέρη δεσμεύονταιδεσμεύονται
νανα συμμορφωθούνσυμμορφωθούν αμέσωςαμέσως μεμε τουςτους όρουςόρους τηςτης..



ΆλλεςΆλλες χρήσιμεςχρήσιμες διατάξειςδιατάξεις



ΕξουσιοδοτικέςΕξουσιοδοτικές διατάξειςδιατάξεις ΜέρουςΜέρους ΑΑ' ' 
ΆρθροΆρθρο 139 139 ΝΝ. 4782/2021. 4782/2021

 ΣτοΣτο άρθροάρθρο 139 139 τουτου ΝΝ. 4782/2021 . 4782/2021 αναφέρονταιαναφέρονται αναλυτικάαναλυτικά
80 80 εξουσιοδοτικέςεξουσιοδοτικές διατάξειςδιατάξεις γιαγια τηντην εφαρμογήεφαρμογή τωντων
άρθρωνάρθρων τουτου ανωτέρωανωτέρω νόμουνόμου, , μεμε τατα οποίαοποία τροποποιούνταιτροποποιούνται
σχετικάσχετικά άρθραάρθρα τουτου ΝΝ. 4412/16.. 4412/16.



ΤροποποίησηΤροποποίηση συμβάσεωνσυμβάσεων κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουςτους
ΆρθροΆρθρο 113232 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016

ΟιΟι συμβάσειςσυμβάσεις καικαι οιοι συμφωνίεςσυμφωνίες--πλαίσιοπλαίσιο μπορούνμπορούν νανα
τροποποιούνταιτροποποιούνται χωρίςχωρίς νέανέα διαδικασίαδιαδικασία σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης::

αα)) ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις, , ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως τηςτης χρηματικήςχρηματικής αξίαςαξίας
τουςτους, , προβλέπονταιπροβλέπονται σεσε σαφείςσαφείς, , ακριβείςακριβείς καικαι ρητέςρητές ρήτρεςρήτρες
αναθεώρησηςαναθεώρησης σταστα αρχικάαρχικά έγγραφαέγγραφα τηςτης σύμβασηςσύμβασης στιςστις
οποίεςοποίες μπορείμπορεί νανα περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται καικαι ρήτρεςρήτρες
αναθεώρησηςαναθεώρησης τιμώντιμών ήή προαιρέσειςπροαιρέσεις. . 
ΟιΟι ρήτρεςρήτρες αυτέςαυτές αναφέρουναναφέρουν τοτο αντικείμενοαντικείμενο καικαι τητη φύσηφύση
τωντων ενδεχόμενωνενδεχόμενων τροποποιήσεωντροποποιήσεων ήή προαιρέσεωνπροαιρέσεων, , καθώςκαθώς
καικαι τουςτους όρουςόρους υπόυπό τουςτους οποίουςοποίους μπορούνμπορούν νανα
ενεργοποιηθούνενεργοποιηθούν. . 
ΔενΔεν προβλέπουνπροβλέπουν τροποποιήσειςτροποποιήσεις ήή προαιρέσειςπροαιρέσεις πουπου ενδέχεταιενδέχεται
νανα μεταβάλουνμεταβάλουν τητη συνολικήσυνολική φύσηφύση τηςτης σύμβασηςσύμβασης ήή τηςτης
συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο..
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ββ)) γιαγια τατα συμπληρωματικάσυμπληρωματικά έργαέργα, , υπηρεσίεςυπηρεσίες ήή αγαθάαγαθά απόαπό τοντον
αρχικόαρχικό ανάδοχοανάδοχο, , τατα οποίαοποία κατέστησανκατέστησαν αναγκαίααναγκαία καικαι δενδεν
περιλαμβάνοντανπεριλαμβάνονταν στηνστην αρχικήαρχική σύμβασησύμβαση, , εφόσονεφόσον ηη αλλαγήαλλαγή
αναδόχουαναδόχου::
–– δενδεν μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει γιαγια οικονομικούςοικονομικούς ήή τεχνικούςτεχνικούς λόγουςλόγους, , 

ππ..χχ. . απαιτήσειςαπαιτήσεις εναλλαξιμότηταςεναλλαξιμότητας ήή διαλειτουργικότηταςδιαλειτουργικότητας
μεμε τοντον υφιστάμενουφιστάμενο εξοπλισμόεξοπλισμό, , υπηρεσίεςυπηρεσίες ήή
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις πουπου παρασχέθηκανπαρασχέθηκαν μεμε τητη διαδικασίαδιαδικασία
σύναψηςσύναψης τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης,,

–– θαθα συνεπαγότανσυνεπαγόταν σημαντικάσημαντικά προβλήματαπροβλήματα ήή ουσιαστικήουσιαστική
επικάλυψηεπικάλυψη δαπανώνδαπανών γιαγια τηντην ΑΑ..ΑΑ....

ΩστόσοΩστόσο, , οποιαδήποτεοποιαδήποτε αύξησηαύξηση τηςτης τιμήςτιμής δενδεν υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο
50% 50% τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση
διαδοχικώνδιαδοχικών τροποποιήσεωντροποποιήσεων, , ηη σωρευτικήσωρευτική αξίααξία τωντων
τροποποιήσεωντροποποιήσεων αυτώναυτών δενδεν μπορείμπορεί νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 50% 50% τηςτης
αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης ήή τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο..



ΤροποποίησηΤροποποίηση συμβάσεωνσυμβάσεων κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουςτους
ΆρθροΆρθρο 113232 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016

γγ)) ότανόταν πληρούνταιπληρούνται σωρευτικάσωρευτικά οιοι ακόλουθεςακόλουθες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις
((παρπαρ. 34 . 34 άρθροάρθρο 22 22 ΝΝ. 4441/16). 4441/16)::
–– ηη ανάγκηανάγκη τροποποίησηςτροποποίησης προέκυψεπροέκυψε λόγωλόγω περιστάσεωνπεριστάσεων

πουπου δενδεν ήτανήταν δυνατόνδυνατόν νανα προβλεφθούνπροβλεφθούν απόαπό μιαμια επιμελήεπιμελή
ΑΑ..ΑΑ., ., 

–– ηη τροποποίησητροποποίηση δενδεν μεταβάλλειμεταβάλλει τητη συνολικήσυνολική φύσηφύση τηςτης
σύμβασηςσύμβασης,,

–– οποιαδήποτεοποιαδήποτε αύξησηαύξηση τηςτης τιμήςτιμής δενδεν υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 50% 50% 
τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης ήή τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας--
πλαίσιοπλαίσιο. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση διαδοχικώνδιαδοχικών τροποποιήσεωντροποποιήσεων, , ηη
σωρευτικήσωρευτική αξίααξία τωντων τροποποιήσεωντροποποιήσεων αυτώναυτών δενδεν μπορείμπορεί
νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 50% 50% τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης
ήή τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο..
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δδ)) ότανόταν έναςένας νέοςνέος ανάδοχοςανάδοχος υποκαθιστάυποκαθιστά εκείνονεκείνον στονστον οποίοοποίο
ανατέθηκεανατέθηκε αρχικάαρχικά ηη σύμβασησύμβαση απόαπό τηντην ΑΑ..ΑΑ., ., συνεπείασυνεπεία::
–– ρητήςρητής ρήτραςρήτρας αναθεώρησηςαναθεώρησης ήή προαίρεσηςπροαίρεσης,,
–– ολικήςολικής ήή μερικήςμερικής διαδοχήςδιαδοχής τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου, , 

λόγωλόγω εταιρικήςεταιρικής αναδιάρθρωσηςαναδιάρθρωσης, , περιλαμβανομένωνπεριλαμβανομένων
τηςτης εξαγοράςεξαγοράς, , τηςτης απορρόφησηςαπορρόφησης, , τηςτης συγχώνευσηςσυγχώνευσης ήή
καταστάσεωνκαταστάσεων αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας ιδίωςιδίως στοστο πλαίσιοπλαίσιο
προπτωχευτικώνπροπτωχευτικών ήή πτωχευτικώνπτωχευτικών διαδικασιώνδιαδικασιών……

–– περίπτωσηςπερίπτωσης πουπου ηη ΑΑ..ΑΑ. . αναλαμβάνειαναλαμβάνει τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις
τουτου κύριουκύριου αναδόχουαναδόχου έναντιέναντι τωντων υπεργολάβωνυπεργολάβων τουτου καικαι
εφόσονεφόσον ηη δυνατότηταδυνατότητα αυτήαυτή προβλέπεταιπροβλέπεται στιςστις κείμενεςκείμενες
διατάξειςδιατάξεις..
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εε)) ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις, , ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως τηςτης αξίαςαξίας τουςτους, , δενδεν
είναιείναι ουσιώδειςουσιώδεις κατάκατά τηντην έννοιαέννοια τηςτης παρπαρ. 4 . 4 τουτου άρθρουάρθρου 132 132 
τουτου ΝΝ. 4412/2016.. 4412/2016.

ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις ββ' ' καικαι γγ', ', οιοι ΑΑ..ΑΑ. . πουπου τροποποιούντροποποιούν μίαμία
σύμβασησύμβαση δημοσιεύουνδημοσιεύουν σχετικήσχετική γνωστοποίησηγνωστοποίηση στηνστην
ΕπίσημηΕπίσημη ΕφημερίδαΕφημερίδα τηςτης ΈνωσηςΈνωσης. . 
ΗΗ γνωστοποίησηγνωστοποίηση αυτήαυτή περιέχειπεριέχει τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου
προβλέπονταιπροβλέπονται στοστο ΜέροςΜέρος ΖΖ' ' τουτου ΠαραρτήματοςΠαραρτήματος V V τουτου
ΠροσαρτήματοςΠροσαρτήματος ΑΑ' ' καικαι δημοσιεύεταιδημοσιεύεται, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο
άρθροάρθρο 65.65.
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 ΧωρίςΧωρίς νανα απαιτείταιαπαιτείται επαλήθευσηεπαλήθευση αναν τηρούνταιτηρούνται οιοι
προϋποθέσειςπροϋποθέσεις τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων αα' ' έωςέως δδ' ' τηςτης παρπαρ. 4 . 4 τουτου
άρθρουάρθρου 132 132 τουτου ΝΝ. 4412/2016, . 4412/2016, οιοι συμβάσειςσυμβάσεις μπορείμπορεί νανα
τροποποιούνταιτροποποιούνται χωρίςχωρίς νέανέα διαδικασίαδιαδικασία σύναψηςσύναψης δημόσιαςδημόσιας
σύμβασηςσύμβασης, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο παρόνπαρόν ΒιβλίοΒιβλίο, , εφόσονεφόσον ηη αξίααξία τηςτης
τροποποίησηςτροποποίησης είναιείναι κατώτερηκατώτερη καικαι τωντων δύοδύο ακόλουθωνακόλουθων τιμώντιμών::
–– τωντων κατώτατωνκατώτατων ορίωνορίων τουτου άρθρουάρθρου 5, 5, καικαι
–– τουτου 10% 10% τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης γιαγια τιςτις

συμβάσειςσυμβάσεις υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι προμηθειώνπρομηθειών καικαι τουτου 15% 15% τηςτης
αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύμβασηςσύμβασης γιαγια τιςτις συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων..

ΗΗ τροποποίησητροποποίηση δενδεν μπορείμπορεί νανα μεταβάλειμεταβάλει τητη συνολικήσυνολική φύσηφύση
τηςτης σύμβασηςσύμβασης ήή τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση
διαδοχικώνδιαδοχικών τροποποιήσεωντροποποιήσεων, , ηη αξίααξία τουςτους υπολογίζεταιυπολογίζεται βάσειβάσει
τηςτης καθαρήςκαθαρής σωρευτικήςσωρευτικής αξίαςαξίας τωντων διαδοχικώνδιαδοχικών
τροποποιήσεωντροποποιήσεων..
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 ΗΗ τροποποίησητροποποίηση σύμβασηςσύμβασης ήή συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης θεωρείταιθεωρείται ουσιώδηςουσιώδης, , εφόσονεφόσον καθιστάκαθιστά τητη
σύμβασησύμβαση ήή τητη συμφωνίασυμφωνία--πλαίσιοπλαίσιο ουσιωδώςουσιωδώς διαφορετικήδιαφορετική, , 
ωςως προςπρος τοντον χαρακτήραχαρακτήρα, , απόαπό τηντην αρχικώςαρχικώς συναφθείσασυναφθείσα. . 

 ΜίαΜία τροποποίησητροποποίηση θεωρείταιθεωρείται ουσιώδηςουσιώδης ότανόταν::
–– ηη τροποποίησητροποποίηση εισάγειεισάγει όρουςόρους οιοι οποίοιοποίοι, , εάνεάν είχανείχαν

αποτελέσειαποτελέσει μέροςμέρος τηςτης αρχικήςαρχικής διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης
σύμβασηςσύμβασης, , θαθα είχανείχαν επιτρέψειεπιτρέψει τητη συμμετοχήσυμμετοχή
διαφορετικώνδιαφορετικών υποψηφίωνυποψηφίων απόαπό αυτούςαυτούς πουπου
επιλέχθηκανεπιλέχθηκαν αρχικώςαρχικώς ήή στηνστην αποδοχήαποδοχή άλληςάλλης
προσφοράςπροσφοράς απόαπό εκείνηεκείνη πουπου επελέγηεπελέγη αρχικώςαρχικώς ήή θαθα
προσέλκυανπροσέλκυαν καικαι άλλουςάλλους συμμετέχοντεςσυμμετέχοντες στηστη διαδικασίαδιαδικασία
σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης,,
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–– ηη τροποποίησητροποποίηση αλλάζειαλλάζει τηντην οικονομικήοικονομική ισορροπίαισορροπία τηςτης
σύμβασηςσύμβασης ήή τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο υπέρυπέρ τουτου
αναδόχουαναδόχου, , κατάκατά τρόποτρόπο πουπου δενδεν προβλεπότανπροβλεπόταν στηνστην
αρχικήαρχική σύμβασησύμβαση ήή συμφωνίασυμφωνία--πλαίσιοπλαίσιο,,

–– ηη τροποποίησητροποποίηση επεκτείνειεπεκτείνει σημαντικάσημαντικά τοτο αντικείμενοαντικείμενο
τηςτης σύμβασηςσύμβασης ήή τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο,,

–– ότανόταν νέοςνέος ανάδοχοςανάδοχος υποκαθιστάυποκαθιστά εκείνονεκείνον στονστον οποίοοποίο
είχεείχε ανατεθείανατεθεί αρχικώςαρχικώς ηη σύμβασησύμβαση σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
διαφορετικέςδιαφορετικές απόαπό τιςτις προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες στηνστην περίπτωσηπερίπτωση
δδ' ' τηςτης παρπαρ. 1.. 1.
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 ΣτονΣτον έλεγχοέλεγχο νομιμότηταςνομιμότητας υπάγονταιυπάγονται οιοι τροποποιητικέςτροποποιητικές
συμβάσειςσυμβάσεις, , εφόσονεφόσον ηη κύριακύρια σύμβασησύμβαση διήλθεδιήλθε απόαπό τοντον
προληπτικόπροληπτικό έλεγχοέλεγχο νομιμότηταςνομιμότητας τουτου ΕλεγκτικούΕλεγκτικού ΣυνεδρίουΣυνεδρίου, , 
εκτόςεκτός απόαπό τιςτις ακόλουθεςακόλουθες περιπτώσειςπεριπτώσεις::
–– ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις δενδεν έχουνέχουν οικονομικόοικονομικό

αντικείμενοαντικείμενο καικαι δενδεν είναιείναι ουσιώδειςουσιώδεις κατάκατά τηντην έννοιαέννοια
τηςτης παρπαρ. 4 . 4 τουτου άρθρουάρθρου 132 132 τουτου ΝΝ. 4412/2016,. 4412/2016,

–– ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις γίνονταιγίνονται κατ΄κατ΄ εφαρμογήεφαρμογή τηςτης
περίπτωσηςπερίπτωσης α΄α΄ τηςτης παρπαρ. 1 . 1 καικαι τηςτης παρπαρ. 2 . 2 τουτου άρθρουάρθρου
132 132 τουτου ΝΝ. 4412/2016 . 4412/2016 καικαι

–– ότανόταν μετάμετά τοντον έλεγχοέλεγχο νομιμότηταςνομιμότητας τηςτης αρχικήςαρχικής
σύμβασηςσύμβασης αυτήαυτή εντάχθηκεεντάχθηκε σεσε πρόγραμμαπρόγραμμα
χρηματοδότησηςχρηματοδότησης καικαι τοτο συνολικόσυνολικό ποσόποσό τηςτης αρχικήςαρχικής
σύμβασηςσύμβασης δενδεν υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο εκάστοτεεκάστοτε ισχύονισχύον όριοόριο
ελέγχουελέγχου γιαγια τιςτις συγχρηματοδοτούμενεςσυγχρηματοδοτούμενες συμβάσειςσυμβάσεις..
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 ΣτονΣτον έλεγχοέλεγχο νομιμότηταςνομιμότητας υπάγονταιυπάγονται καικαι τροποποιητικέςτροποποιητικές
συμβάσειςσυμβάσεις, , δυνάμειδυνάμει τωντων οποίωνοποίων τροποποιείταιτροποποιείται σύμβασησύμβαση τηςτης
οποίαςοποίας ηη αρχικήαρχική αξίααξία υπολειπότανυπολειπόταν τουτου εκάστοτεεκάστοτε ορίουορίου τουτου
ελέγχουελέγχου, , εφόσονεφόσον μεμε τηντην τροποποίησητροποποίηση αυτήαυτή προσαυξάνεταιπροσαυξάνεται
τοτο οικονομικόοικονομικό αντικείμενοαντικείμενο τόσοτόσο, , ώστεώστε ηη συνολικήσυνολική αξίααξία τηςτης
σύμβασηςσύμβασης νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο εκάστοτεεκάστοτε όριοόριο ελέγχουελέγχου. . 



ΌροιΌροι καικαι διαδικασίαδιαδικασία υπεργολαβίαςυπεργολαβίας
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 ΓιαΓια τηντην αναγνώρισηαναγνώριση υπεργολάβουυπεργολάβου ωςως εγκεκριμένουεγκεκριμένου, , μεμε
τιςτις συνέπειεςσυνέπειες τηςτης παρπαρ. 2 . 2 τουτου άρθρουάρθρου 165 165 τουτου ΝΝ. . 
4412/2016,  4412/2016,  υποβάλλεταιυποβάλλεται στηστη ΔΔ..ΥΥ. . κοινήκοινή αίτησηαίτηση τουτου
αναδόχουαναδόχου καικαι τουτου υπεργολάβουυπεργολάβου μαζίμαζί μεμε πρωτότυποπρωτότυπο
συμφωνητικόσυμφωνητικό καικαι φάκελοφάκελο δικαιολογητικώνδικαιολογητικών..

 ΣτοΣτο συμφωνητικόσυμφωνητικό τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας πρέπειπρέπει νανα
αναφέρονταιαναφέρονται συγκεκριμένασυγκεκριμένα οιοι εργασίεςεργασίες ήή τοτο μέροςμέρος τουτου
έργουέργου πουπου αναλαμβάνειαναλαμβάνει οο υπεργολάβοςυπεργολάβος, , καθώςκαθώς καικαι ηη αξίααξία
τηςτης σύμβασηςσύμβασης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας..

 ΟΟ φάκελοςφάκελος τωντων δικαιολογητικώνδικαιολογητικών πουπου συνοδεύεισυνοδεύει τηντην
αίτησηαίτηση περιέχειπεριέχει ιδίωςιδίως τατα αναφερόμενααναφερόμενα στηνστην παρπαρ. 2 . 2 τουτου
άρθρουάρθρου 166 166 τουτου ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016. . 
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 ΗΗ ΔΔ..ΥΥ., ., μεμε ειδικήειδική αιτιολόγησηαιτιολόγηση, , μπορείμπορεί νανα μηνμην εγκρίνειεγκρίνει τητη
σύστασησύσταση τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας, , οιοι δεδε λόγοιλόγοι μημη έγκρισηςέγκρισης μπορούνμπορούν
νανα βασίζονταιβασίζονται μόνομόνο σεσε τεκμηριωμένατεκμηριωμένα στοιχείαστοιχεία προερχόμεναπροερχόμενα
κυρίωςκυρίως απόαπό τηντην υπηρεσίαυπηρεσία τουτου μητρώουμητρώου τωντων εργοληπτικώνεργοληπτικών
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , σχετικάσχετικά μεμε τηντην ικανότηταικανότητα καικαι αξιοπιστίααξιοπιστία τωντων
εργοληπτικώνεργοληπτικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , γιαγια τηντην καλήκαλή καικαι έγκαιρηέγκαιρη
κατασκευήκατασκευή τουτου έργουέργου πουπου συμφωνήθηκεσυμφωνήθηκε ωςως αντικείμενοαντικείμενο τηςτης
υπεργολαβίαςυπεργολαβίας. . 

 ΗΗ απόφασηαπόφαση αυτήαυτή τηςτης ΔΔ..ΥΥ., ., περίπερί μημη έγκρισηςέγκρισης τηςτης σύστασηςσύστασης
τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας, , εκδίδεταιεκδίδεται μόνομόνο μέσαμέσα στηνστην αποκλειστικήαποκλειστική
προθεσμίαπροθεσμία τηςτης παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 165 165 (15 (15 ημέρεςημέρες)) καικαι
κοινοποιείταικοινοποιείται αμέσωςαμέσως στονστον ανάδοχοανάδοχο καικαι τοντον υπεργολάβουπεργολάβο, , κατάκατά
τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 143, 143, καθώςκαθώς καικαι στηνστην ΠΠ..ΑΑ., ., μαζίμαζί μεμε
απλόαπλό αντίγραφοαντίγραφο τουτου υποβληθέντοςυποβληθέντος συμφωνητικούσυμφωνητικού σύστασηςσύστασης
τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας..



ΌροιΌροι καικαι διαδικασίαδιαδικασία υπεργολαβίαςυπεργολαβίας
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 ΕάνΕάν ηη έγκρισηέγκριση τουτου υπεργολάβουυπεργολάβου γίνειγίνει αυτοδικαίωςαυτοδικαίως λόγωλόγω
παρέλευσηςπαρέλευσης τηςτης προθεσμίαςπροθεσμίας τηςτης παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 165 165 
(15 (15 ημέρεςημέρες)), , ηη ΔΔ..ΥΥ. . οφείλειοφείλει, , εντόςεντός 10 10 ημερώνημερών απόαπό τότετότε
πουπου θαθα τοτο ζητήσειζητήσει εγγράφωςεγγράφως οο ανάδοχοςανάδοχος, , νανα εκδώσειεκδώσει
σχετικήσχετική βεβαίωσηβεβαίωση γιαγια τηντην ανάληψηανάληψη τουτου έργουέργου απόαπό τοντον
υπεργολάβουπεργολάβο, , προςπρος χρήσηχρήση ενώπιονενώπιον τωντων αρμόδιωναρμόδιων
φορολογικώνφορολογικών, , ελεγκτικώνελεγκτικών ήή άλλωνάλλων αρχώναρχών, , χορηγώνταςχορηγώντας
τουτου καικαι επικυρωμένοεπικυρωμένο αντίγραφοαντίγραφο τουτου υποβληθέντοςυποβληθέντος
συμφωνητικούσυμφωνητικού μίσθωσηςμίσθωσης έργουέργου. . 



ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση –– ΠηγέςΠηγές

 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016 ((ΔημόσιεςΔημόσιες ΣυμβάσειςΣυμβάσεις ΈργωνΈργων, , ΠρομηθειώνΠρομηθειών
καικαι ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών))
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