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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού αποτελεί ο καθορισµός των όρων και
προϋποθέσεων µε τους οποίους συνάπτονται και εκτελούνται συµβάσεις ανάθεσης και
εκτέλεσης έργων της Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (εφεξής ¨η
Εταιρεία¨), απαραίτητων για την κατασκευή, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση, ασφάλεια,
βελτίωση, εκσυγχρονισµό και επέκταση των εγκαταστάσεών της, σύµφωνα µε τον παρόντα
Κανονισµό, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις λοιπές υφιστάµενες συµβατικές της
υποχρεώσεις. Τα άρθρα του Καταστατικού και των συµβατικών τευχών υπερισχύουν των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Κανονισµού σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ των.
1.2 Ο παρών Κανονισµός στο Κεφάλαιο I πραγµατεύεται τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων
εκτέλεσης έργων από το στάδιο της εισήγησης σκοπιµότητας µέχρι και το στάδιο της
υπογραφής της οικείας σύµβασης µεταξύ της Εταιρείας και του αναδόχου στον οποίο
ανατίθεται το έργο.
1.3 Η εκτέλεση και παραλαβή του έργου ρυθµίζονται από τις διαδικασίες που ορίζονται στο
Κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος Κανονισµού.
1.4 Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου ενώ δεν έχει
εφαρµογή στα έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία.
Για έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου του ποσού που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεούται στην εφαρµογή των διατάξεων των οδηγιών αυτών.

Άρθρο 2: Ορισµοί
2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού έχει χρησιµοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις
παρακάτω λέξεις ή φράσεις, σύµφωνα µε το νόηµα που τους προσδίδεται στο παρόν άρθρο.
Συγκεκριµένα:
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α) “Εταιρία”: Η Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο
“Ε∆Α ΘΕΣΣ”, όπως αυτή εκπροσωπείται από τα αρµόδια όργανά της.
β) “∆ιοίκηση”: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και ο Γενικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας.
γ)“Έργο”: Κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και/ή οικονοµικά
ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία που δηµοπρατείται ή ανατίθεται για τον εκσυγχρονισµό,
βελτίωση, επέκταση, λειτουργία, συντήρηση, ασφάλεια κλπ. των εγκαταστάσεων της
Εταιρείας.
δ)“Αρµόδια ∆ιεύθυνση”: Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας που έχει την ευθύνη υλοποίησης του
έργου.
ε) “Ενδιαφερόµενος”: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που προτίθεται να
συµµετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης συµβάσης του παρόντος Κανονισµού.
ζ)“Ανάδοχος ή Εργοληπτική Επιχείρηση ή Εργολάβος”: Οποιαδήποτε τεχνική ή /και
κατασκευαστική εταιρεία, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εργολήπτης ή ένωση προσώπων που
έχει σύµφωνα µε τη διακήρυξη του έργου τα νόµιµα προσόντα να αναλάβει την εκτέλεση του
έργου της Εταιρείας και να συνάψει τη σχετική σύµβαση.
η)“Σύµβαση”: Η έγγραφη συµφωνία ανάµεσα στην Εταιρεία και τον ανάδοχο για την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου και το σύνολο των σχετικών τευχών, σχεδίων και προδιαγραφών που
εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3: Κατευθυντήριες οδηγίες
3.1 Η επιλογή Αναδόχου γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός των περιπτώσεων
απ’ ευθείας ανάθεσης ή µέσω διαπραγµατεύσεων χωρίς δηµοσίευση Προκήρυξης, εφόσον
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται σε άλλο άρθρο του παρόντος Κανονισµού. Βασικά
κριτήρια επιλογής µιας προσφοράς αποτελούν η ικανοποίηση των τεχνικών και λοιπών
απαιτήσεων της διακήρυξης και οι προσφερόµενες τιµές.
3.2 Όσοι χειρίζονται και εν γένει εµπλέκονται στις διαδικασίες για την ανάθεση και εκτέλεση
Έργων της Εταιρείας πρέπει να πράττουν έτσι, ώστε όχι µόνο να εξασφαλίζεται πλήρης
αµεροληψία, αλλά και να µη µπορεί να δοθεί η δυνατότητα αµφισβήτησής της. Οποιαδήποτε
προσπάθεια από τρίτους, για επηρεασµό των εισηγήσεων ή των αποφάσεων των οργάνων
της Εταιρείας σε σχέση µε θέµατα διαγωνισµών, πρέπει να αναφέρεται αµέσως στο ιεραρχικά
ανώτερο όργανο της Εταιρείας και προκειµένου για σοβαρές περιπτώσεις στη ∆ιοίκηση της
Εταιρείας.
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Στην περίπτωση που υπάλληλος της Εταιρείας πρόκειται, λόγω αρµοδιότητος, να χειρισθεί, σε
οποιαδήποτε φάση, θέµατα υλοποίησης Έργων, 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
να αναφερθεί γραπτά στον άµεσο Προϊστάµενό του, ο οποίος και θα κρίνει, µε γραπτή
απόφασή του, αν συντρέχει λόγος εξαίρεσής του από τη συγκεκριµένη υπόθεση.
Η παραπάνω αλληλογραφία κοινοποιείται απαραίτητα στη ∆ιοίκηση της Εταιρείας.
3.3 Χρήση των στοιχείων που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε
διαγωνισµό, στις προσφορές και στην αξιολόγησή τους, στις κατακυρώσεις διαγωνισµών κλπ
επιτρέπεται να κάνουν µόνο τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα της Εταιρείας και τούτο για
υπηρεσιακούς και µόνο λόγους.
Απαγορεύεται αυστηρώς στα παραπάνω όργανα να γνωστοποιούν τα υπόψη στοιχεία σε άλλα
(µη αρµόδια) όργανα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Τούτο επιτρέπεται να γίνεται
µόνο από τα αρµοδίως εξουσιοδοτηµένα όργανα της Εταιρείας, σε όποια έκταση προβλέπεται
από τον παρόντα Κανονισµό ή τις αποφάσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 4: Έγκριση σκοπιµότητας και εκτέλεσης έργου
Προκειµένου να εκτελεστεί ένα έργο συντάσσεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση προς τον Γενικό
∆ιευθυντή της Εταιρείας Εισήγηση για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, στην οποία γίνεται
αναφορά στα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία και στο συνολικό προϋπολογισµό δαπάνης του
έργου. Η Εισήγηση σκοπιµότητας εγκρίνεται ανάλογα µε τον προϋπολογισµό του έργου από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον Γενικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας, βάσει των όσων έχουν
αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εντάσσεται στον προϋπολογισµό της Εταιρείας.

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων
Τα έργα που θα εκτελεστούν πρέπει να έχουν ενταχθεί στον σχετικό προϋπολογισµό της
Εταιρείας. Για τα έκτακτα ή απρόβλεπτα έργα που αφορούν στην ασφάλεια ή τις λειτουργικές
ανάγκες ή για έργα που απαιτείται η άµεση εκτέλεσή τους και δεν προβλέπονται στον
προϋπολογισµό της Εταιρείας, δύναται να προχωρήσει η εκτέλεση αυτών, κατόπιν
αιτιολογηµένης έγγραφης αίτησης της Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης προς την ∆ιοίκηση και την
αντίστοιχη έγκριση από αυτήν.
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Άρθρο 6: Κλιµάκια δαπανών
Από άποψη ύψους προϋπολογισµού δαπάνης τα έργα κατατάσσονται στα παρακάτω
κλιµάκια:
1ο Κλιµάκιο: από 0 ευρώ µέχρι 30.000 ευρώ.
2ο Κλιµάκιο: από 30.000 ευρώ µέχρι το εκάστοτε όριο για το οποίο εξουσιοδοτείται κάθε φορά
ο Γενικός ∆ιευθυντής βάσει του καταστατικού.
3ο Κλιµάκιο:

πάνω από το εκάστοτε όριο για το οποίο εξουσιοδοτείται κάθε φορά ο Γενικός

∆ιευθυντής βάσει του καταστατικού.
Τα όρια των ως άνω Κλιµακίων δύνανται να αναπροσαρµόζονται µετά από απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Για τον υπολογισµό του ύψους του ως άνω προϋπολογισµού δαπάνης εκτέλεσης του έργου
δεν λαµβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 7: ∆ιαδικασίες Επιλογής Αναδόχου
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και
οικονοµική κατασκευή του συγκεκριµένου έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου επιλέγεται, κατά
περίπτωση µια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

7.1

Ανοικτός διαγωνισµός: στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισµού καλείται κάθε

ενδιαφερόµενος που διαθέτει τα αναγραφόµενα στην ∆ιακήρυξη νόµιµα προσόντα να
υποβάλει γραπτή προσφορά. Με βάση τις υποβαλλόµενες προσφορές, τους όρους του
διαγωνισµού και την οριζόµενη στα τεύχη του διαγωνισµού διαδικασία γίνεται, µετά από
αξιολόγηση, η ανάδειξη του αναδόχου. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας και δυνητικά στον ηµερήσιο εθνικό και τοπικό τύπο.
7.2

Κλειστός διαγωνισµός ή διαδικασία µε προεπιλογή: Ο διαγωνισµός αυτός διενεργείται

σε δύο (2) στάδια:
(α) Στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α’ στάδιο). Στο στάδιο αυτό δηµοσιεύεται υποχρεωτικά
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δυνητικά στον ηµερήσιο εθνικό και τοπικό τύπο
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόµενους που διαθέτουν την εµπειρία και
τα επαγγελµατικά κλπ. προσόντα που ζητά η διακήρυξη, υποβάλλοντας τα απαιτούµενα
αποδεικτικά στοιχεία και πιστοποιητικά. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µεταξύ αυτών που
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εκδήλωσαν ενδιαφέρον προεπιλογή όσων ικανοποιούν τις απαιτήσεις, τους όρους και τα
κριτήρια της διακήρυξης από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ∆ιοίκηση.
(β) Μετά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακολουθεί το β’ στάδιο του διαγωνισµού, κατά
το οποίο καλούνται να συµµετάσχουν και να υποβάλουν προσφορές µόνο οι κατά τα ως άνω
προεπιλεγέντες. Με βάση τις προσφορές αυτές, τους όρους του διαγωνισµού και την
οριζόµενη στα τεύχη του διαγωνισµού διαδικασία, γίνεται µετά από αξιολόγηση η ανάδειξη του
αναδόχου.

7.3

∆ιαγωνισµός από Πίνακα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: Σύµφωνα µε αυτό τον τρόπο

επιλογής αναδόχου καλούνται, µετά από πρόσκληση, να υποβάλουν προσφορές
εργοληπτικές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στους τηρούµενους Πίνακες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων της Εταιρείας, οι οποίες βάσει του άρθρου 8 του παρόντος, έχουν κριθεί
προηγουµένως ικανές να αναλάβουν την εκτέλεση έργων παρόµοιας φύσης και µεγέθους µε
αυτό της πρόσκλησης. Με βάση τις προσφορές αυτές και την οριζόµενη στα τεύχη του
διαγωνισµού διαδικασία γίνεται µετά από αξιολόγηση και ενδεχόµενη διαπραγµάτευση η
ανάδειξη του αναδόχου.

7.4

∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση ή µεταξύ περιορισµένου αριθµού

προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός επιλογής αναδόχου
επιτρέπεται για έργα του 1ου Κλιµακίου προϋπολογισµού δαπάνης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού. Για τα έργα των επόµενων Κλιµακίων
ο τρόπος αυτός επιλογής επιτρέπεται σε περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως
περιπτώσεις κατεπείγοντος, θεοµηνίας, σοβαρού κινδύνου, µοναδικότητας, συνέχισης
κατασκευής ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση εργολαβικής σύµβασης, όταν
πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιµαστικής εφαρµογής νέων τεχνολογιών,
έργων ειδικής φύσης ή τεχνολογίας, ανάγκη αποκατάστασης ζηµίας, καθώς και σε
περιπτώσεις που ένας διαγωνισµός δεν απέδωσε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα ή κρίνεται
ότι δεν υπήρξε επαρκής η συµµετοχή.
7.5. Για τη δηµοσιότητα προκήρυξης που αφορά σε συµβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
προϋπολογισµού µεγαλύτερου του ποσού που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση
που η Εταιρεία υποχρεούται στην εφαρµογή των διατάξεων των οδηγιών αυτών.
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Άρθρο 8: Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
8.1

Η εγγραφή στους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Π.Ε.Ε.) της Εταιρείας των

εργοληπτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την κατασκευή έργων γίνεται σε κατηγορίες
έργων ή εξειδικευµένων εργασιών, όπως αυτές ορίζονται από τον Γενικό ∆ιευθυντή κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης και γνωστοποιούνται από το Γενικό ∆ιευθυντή
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κατά τον ίδιο τρόπο κατατάσσονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
και από άποψη ύψους προϋπολογισµού έργων σε βαθµίδες τα όρια των οποίων τίθενται από
τον Γενικό ∆ιευθυντή κατόπιν σχετικής εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών.

8.2

Η εγγραφή στους Π.Ε.Ε. γίνεται ύστερα από σχετική προκήρυξη για κάθε κατηγορία,

κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων (ελληνικών ή ξένων). Κριτήρια για την
εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της επιχείρησης, η στελέχωσή της από διπλωµατούχους
µηχανικούς και από άλλο επιστηµονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, η εµπειρία σε
έργα που έχουν εκτελεστεί από την ίδια επιχείρηση ή τα στελέχη της, ο εξοπλισµός που η
επιχείρηση διαθέτει η ίδια ή αποδεδειγµένα έχει διαχειριστεί µε επιτυχία στο παρελθόν, η
οικονοµική επιφάνεια και πίστη, το εταιρικό, ο ισολογισµός, η διαχειριστική ικανότητα και άλλα
παρόµοια στοιχεία. Για τον προσδιορισµό της διαδικασίας εγγραφής, κατάταξης, ανανέωσης,
διαγραφής και εξέλιξης στις κατηγορίες των Π.Ε.Ε. της Εταιρείας αποφασίζει ο Γενικός
∆ιευθυντής αυτής κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 9: Εισήγηση εκτέλεσης έργου
9.1

Η εισήγηση εκτέλεσης έργου συντάσσεται από την ∆ιεύθυνση Κατασκευών κατόπιν

εντολής του Γενικού ∆ιευθυντή και προωθείται για έγκριση αρµοδίως. Η εισήγηση εκτέλεσης
του έργου θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
Περιγραφή του αντικειµένου του έργου και ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Πρόταση του τρόπου επιλογής του Αναδόχου.
Πρόταση των τρόπων αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής του Αναδόχου.
Προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα ενεργειών από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού µέχρι και την αποπεράτωση του έργου.
Αναλυτικό προϋπολογισµό του έργου και αναφορά της αντίστοιχης πρόβλεψής του ή
µη στον προϋπολογισµό της Εταιρείας.
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9.2

Η εισήγηση εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού

του 1ου και 2ου Κλιµακίου από τον Γενικό ∆ιευθυντή και στις περιπτώσεις έργων
προϋπολογισµού του 3ου Κλιµακίου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 10: Τεύχη δηµοπράτησης
Μετά την έγκριση της εισήγησης εκτέλεσης έργου, η αρµόδια ∆ιεύθυνση προβαίνει στις
απαιτούµενες ενέργειες για την επιλογή αναδόχου και την ανάθεση του έργου. Ανάλογα µε τον
ακολουθούµενο τρόπο επιλογής του αναδόχου συντάσσονται τα τεύχη του διαγωνισµού, που
αφορούν στους οικονοµικούς, εµπορικούς, τεχνικούς όρους, περιγραφές και προδιαγραφές
του έργου. Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα:
1.

∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού.

2.

Γενικοί Όροι της Σύµβασης ή Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3.

Ειδικοί Όροι της Σύµβασης ή Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

4.

Σχέδιο Σύµβασης.

5.

Τεχνική Περιγραφή ή Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

6.

Τεχνικές Προδιαγραφές.

7.

Προσχέδια, Σχέδια Προµελέτης ή Οριστικής Μελέτης.

8.

Κανονισµός Ασφάλειας Εργασιών στο εργοτάξιο.

9.
10.

Τιµές µονάδας εργασιών - Προϋπολογισµός.
Οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιµο.

Η Εταιρεία µπορεί να προβαίνει στη δηµοπράτηση του έργου είτε βάσει Προσχεδίου είτε βάσει
Προµελέτης είτε βάσει Οριστικής Μελέτης.

Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κατά τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού και κατά το α’ στάδιο του κλειστού διαγωνισµού
(στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος διενεργείται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού.
Κατά τη διενέργεια κλειστού διαγωνισµού αποστέλλεται σε αυτούς που προεπελέγησαν να
συµµετάσχουν στο β’ στάδιο του διαγωνισµού πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται και στις περιπτώσεις διενέργειας
διαγωνισµού από τους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Π.Ε.Ε.) της Εταιρείας στις
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στους Πίνακες αυτούς, καθώς και στις
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περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση ή µεταξύ περιορισµένου αριθµού
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 12: Συστήµατα οικονοµικών προσφορών
12.1 Στη διακήρυξη εκτός των άλλων στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνονται, πρέπει να
αναφέρεται το αντικείµενο που θα καλύπτει η προσφορά και ο τρόπος σύνταξης της
οικονοµικής προσφοράς.
12.2 Στις περιπτώσεις µεγάλων εκπτώσεων επί των τιµών του προϋπολογισµού ή γενικά πολύ
χαµηλών τιµών, εκτός από την προϋπόθεση της οµαλότητας των τιµών (όπου καθορίζεται και
προβλέπεται στη διακήρυξη), η Εταιρεία δικαιούται να ζητά την αναλυτική δικαιολόγηση των
εκπτώσεων ή των τιµών, βάσει των οποίων θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, καθώς και να
απορρίπτει προσφορές, αν κριθεί ότι περιλαµβάνουν απαράδεκτα µεγάλες εκπτώσεις ή
χαµηλές τιµές.
12.3 Στη συνέχεια αναφέρονται διάφορα ενδεικτικά συστήµατα προσφοράς :
(α) Σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση, στις τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας, που
εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό.
(β) Σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης.
Το σύστηµα αυτό προσφοράς εφαρµόζεται ιδίως όταν είναι µεγάλο το πλήθος των τιµών
µονάδας, µε βάση τις οποίες θα καταρτιστεί η σύµβαση. Στους διαγωνιζόµενους χορηγείται
απ’ την Υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισµό έντυπο προσφοράς ποσοστών έκπτωσης ανά
οµάδες τιµών οµοειδών εργασιών, που συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις επόµενες
παραγράφους.
Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών του
τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό και είναι
δυνατό σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να είναι µηδενική ή
αρνητική, µε την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή
προϋπόθεση ισχύει εφόσον δεν ορίζεται ρητά διαφορετικά στη διακήρυξη.
Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, εφόσον αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, πρέπει να
βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους. Για τον έλεγχο της οµαλότητας υπολογίζεται για κάθε
προσφορά το συνολικό ύψος προϋπολογισµού που διαµορφώνεται, µετά την αφαίρεση από
κάθε οµάδα εργασιών της έκπτωσης που προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισµού
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που προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισµό της Εταιρείας χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
το κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η µέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εµ.).
(γ) Σύστηµα προσφοράς µε συµπλήρωση τιµολογίου και έλεγχο οµαλότητας. Στους
διαγωνιζόµενους χορηγούνται από την Εταιρεία για υποβολή στο διαγωνισµό :
1. Τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της Εταιρείας, στο οποίο

όµως

οι τιµές είναι

ασυµπλήρωτες.
2. Προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό της Εταιρείας, στον οποίο όµως οι τιµές
µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες
δαπάνες είναι συµπληρωµένο ίδιο ακριβώς µε εκείνο του προϋπολογισµού της Εταιρείας. Οι
διαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας τα ασυµπλήρωτα τιµολόγια και
προϋπολογισµό µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές.
3.Τυχόν αριθµητική αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά
µεταξύ των αριθµητικών τιµών του προϋπολογισµού και των τιµών του τιµολογίου, ο
προϋπολογισµός διορθώνεται µε βάση τις ολόγραφες τιµές του Τιµολογίου. Επίσης,
διορθώνονται τυχόν σφάλµατα στα γινόµενα και τα αθροίσµατα του προϋπολογισµού, ο
οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιµών ή λάθη σε µεγάλη κλίµακα η
προσφορά µπορεί να κριθεί απαράδεκτη.
(δ) Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου.
Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου εφαρµόζεται σε έργα ανεξάρτητα
από τον προϋπολογισµό τους. Στο σύστηµα αυτό οι τιµές του τιµολογίου µπορεί να είναι
αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’
αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο.
Στους ενδιαφερόµενους χορηγούνται απ’ την αρµόδια ∆ιεύθυνση ασυµπλήρωτα τιµολόγιο και
προϋπολογισµός, όπως και στο σύστηµα προσφοράς µε συµπλήρωση τιµολογίου και έλεγχο
οµαλότητας. Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας το ασυµπλήρωτο
τιµολόγιο και προϋπολογισµό. Οι σχετικοί µε αυτό το σύστηµα προσφοράς όροι, καθορίζονται
από τη διακήρυξη.
(ε) Σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή.
Το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή εφαρµόζεται κάθε φορά που
κρίνεται σκόπιµος ο συνδυασµός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας
µελέτης µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρµογή του
συστήµατος αυτού µπορεί µε τη διακήρυξη να ζητείται από τους διαγωνιζόµενους εκτός από
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την οικονοµική τους προσφορά, και η υποβολή τεχνικής προσφοράς που περιλαµβάνει
συµπλήρωση ή σύνταξη µελετών, προσδιορισµό τεχνολογικών χαρακτηριστικών και
προδιαγραφών επιµέρους στοιχείων του έργου ή υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδοµένο
τεχνικό πρόβληµα ή καθορισµό της προθεσµίας για την αποπεράτωση του έργου. Η
οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει το εργολαβικό αντάλλαγµα κατ’ αποκοπή για το έργο
ολόκληρο ή κατά τµήµατα. Από την Εταιρεία χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους τα
προβλεπόµενα στη διακήρυξη τεχνικά στοιχεία και πρότυπα για την επιθυµητή ποιότητα των
εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσµίας αποπεράτωσης ή
και υποδείγµατα για τη σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο. Για την
ανάδειξη του αναδόχου, λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές προσφορές, έπειτα από
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή και της προθεσµίας για την αποπεράτωση. Η κρίση
και αξιολόγηση αυτή γίνεται πριν ανοιχτούν οι οικονοµικές προσφορές. Τα κριτήρια της
αξιολόγησης και οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη διακήρυξη. Οι κρινόµενες
µελέτες βαθµολογούνται και η βαθµολογία αυτή ανακοινώνεται

σε όλους τους

ενδιαφερόµενους. Η διακήρυξη µπορεί να προβλέπει την απόρριψη προσφορών που δεν
συγκεντρώνουν ένα ελάχιστο όριο ανεκτής βαθµολογίας. Η βέλτιστη προφορά προκύπτει ως
µαθηµατική συνάρτηση της οικονοµικής προσφοράς και της βαθµολογίας µε παραµέτρους
που ορίζονται επίσης στη διακήρυξη.

Άρθρο 13: Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις
Εγγυήσεις, όπως το εκάστοτε υπόδειγµα των τευχών διαγωνισµού, µε τη µορφή εγγυητικών
επιστολών τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλης µορφής εγγυήσεις ζητούνται ως ακολούθως:
13.1

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι ορισµένου

ποσού, κοινού για όλους τους διαγωνιζόµενους, το οποίο προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη
κάποιο ποσοστό επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. Σηµειώνεται ότι το
ποσοστό επί του προϋπολογισµού του έργου θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ του 0,5% έως
2% και εξαρτάται από το µέγεθος και τη δυσκολία του προς εκτέλεση έργου. Οι εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής παραµένουν στο λογιστήριο της Εταιρείας µέχρι την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται στους δικαιούχους.
13.2

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της

διακήρυξης πληρωµή προκαταβολής, µε την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται εγγυητική
επιστολή προκαταβολής ποσού ίσου µε αυτό που προκύπτει από το καθορισθέν ή
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συµφωνηθέν ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή
Προκαταβολής επιστρέφεται µετά την πλήρη απόσβεση του προκαταβληθέντος ποσού.
13.3

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Για την καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος

µε την υπογραφή της σύµβασης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ποσού ίσου µε αυτό που προκύπτει από το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που θα
καθορισθεί από τη διακήρυξη ή θα συµφωνηθεί. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται µεταξύ του 5%
έως 10% του συµβατικού τιµήµατος του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µπορεί
να επιστραφεί εν µέρει στον ανάδοχο µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου, εφόσον τούτο καθορίζεται στη Σύµβαση ή άλλως επιστρέφεται στο
σύνολό της στον ανάδοχο µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύµβασης. Για πρόσθετη εξασφάλιση
µπορεί να παρακρατείται 5% έως 10% της αξίας των πιστοποιουµένων εργασιών κάθε
πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων και των αναθεωρήσεων, η οποία παρακράτηση
επιστρέφεται άτοκα στον ανάδοχο µε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
του έργου, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στη διακήρυξη και στη σύµβαση. Η παρακράτηση
αυτή αντικαθίσταται (άτοκα), εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ανάδοχο, µε ισόποση εγγυητική
επιστολή και εφόσον τούτο καθορίζεται στη διακήρυξη και προβλέπεται στη σύµβαση.

Άρθρο 14: Υποβολή προσφορών
14.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στην καθορισµένη Επιτροπή µέχρι την
ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στη διακήρυξη, σύµφωνα µε τον Κανονισµό και τυχόν
ειδικότερους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού. Οι προσφορές, εκτός
αν ορίζεται άλλως στη διακήρυξη, υποβάλλονται ενιαία και σφραγισµένες σε τρεις επιµέρους
φακέλους ως ακολούθως :
Φάκελος Α’:

Νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Φάκελος Β’:

Τεχνική προσφορά χωρίς οικονοµικά στοιχεία.

Φάκελος Γ’:

Οικονοµική προσφορά.

14.2 Κάθε προσφορά υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόµενο ή από ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του ή µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή
ταχυµεταφορά στην διεύθυνση που αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη. Σε περίπτωση υποβολής µε
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συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε ταχυµεταφορά, η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για
την εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που την
συνοδεύουν. Οι ενδιαφερόµενοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο, για
δαπάνες σχετικές µε την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.
Αποστολή ή υποβολή των προσφορών και των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται
µε ευθύνη των διαγωνιζοµένων και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα τεύχη του διαγωνισµού.
14.3 Οι προσφορές καταχωρούνται κατά την παραλαβή τους στο γενικό πρωτόκολλο της
Εταιρείας ή σε ειδικό πρωτόκολλο, και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο οικείος αριθµός
πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης. Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται
αποδεκτές από την Εταιρεία και επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχθούν. Η
επιστροφή των εκπρόθεσµων προσφορών γίνεται µετά από έγγραφη ειδοποίηση των
ενδιαφερόµενων για την παραλαβή τους, η οποία αναφέρει τον λόγο της επιστροφής. Εάν οι
ενδιαφερόµενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διµήνου από την ειδοποίησή τους,
οι προσφορές καταστρέφονται από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού.
14.4 Γλώσσα επικοινωνίας και αλληλογραφίας µεταξύ́ της Εταιρείας και των ενδιαφεροµένων
είναι η ελληνική́, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά́ στην προκήρυξη. Κάθε αίτηµα, πληροφορία,
γνωστοποίηση, ένσταση κ.λπ. διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική́ γλώσσα ή συνοδεύεται
από επίσηµη µετάφραση.

Άρθρο 15: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση προσφορών
15.1 Οι φάκελοι των προσφορών και των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, τα µέλη της οποίας
(τακτικά και αναπληρωµατικά) ορίζονται προς τούτο από την ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τις
αρµοδιότητες που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό. Η ανωτέρω επιτροπή
παραλαµβάνει τις προσφορές και κατ’ αρχήν αποσφραγίζει τους φακέλους Α’ (µε τα
Νοµιµοποιητικά στοιχεία και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά) και αποφασίζει για τη
νοµιµότητα της συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Η διαδικασία της αποσφράγισης λαµβάνει
χώρα σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη ή γνωστοποιείται στους
προσφέροντες σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή.
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15.2 Αµέσως µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων για τη νοµιµότητα της συµµετοχής
(βάσει των φακέλων Α’) αποσφραγίζονται οι φάκελοι Β’ µε τις Τεχνικές Προσφορές όσων
έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι Α’. Οι φάκελοι Β’ εξετάζονται από την επιτροπή ως προς την
πληρότητά τους και όσοι γίνονται αποδεκτοί αξιολογούνται τεχνικά.
Οι φάκελοι Γ’ µε τις οικονοµικές προσφορές φυλάσσονται σφραγισµένοι µέχρι την ανακοίνωση
των αποτελεσµάτων της τεχνικής αξιολόγησης, οπότε και αποσφραγίζονται εκείνοι εκ των
οποίων οι φάκελοι Β’ κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί. Οι φάκελοι Γ’ των διαγωνιζοµένων που δεν
κρίθηκαν αποδεκτοί, επιστρέφονται σφραγισµένοι σε αυτούς, µετά την τελική απόφαση της
∆ιοίκησης επί του διαγωνισµού ή/ και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.
15.3 Σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια αποσφράγισης και εξέτασης των φακέλων Α’, Β΄
και Γ’ η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η ηµεροµηνία που έγινε η
αποσφράγιση, ο τίτλος του έργου, η προϋπολογιζοµένη δαπάνη, τα στοιχεία αυτών που
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και οποιαδήποτε παρατήρηση της επιτροπής.
Τα µέλη της επιτροπής µονογράφουν όλες τις σελίδες που περιέχονται στις προσφορές και
στους αντίστοιχους φακέλους.

Άρθρο 16: Αξιολόγηση προσφορών, κατακύρωση διαγωνισµού και ανάθεση έργου
16.1 Τα κριτήρια µε βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση των συµβάσεων µεταξύ των προσφορών
εκείνων που κρίθηκαν τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτές, είναι:
α) Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή
Η χαµηλότερη τιµή προκύπτει µετά από σύγκριση των τιµών όλων των προσφορών
ανηγµένων στην ίδια βάση σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη, έτσι
ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης και µη διακριτικής αντιµετώπισης των
προσφερόντων.
Η κατακύρωση θα γίνεται τελικά σε εκείνον που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή εκ των
εργοληπτών των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής προκήρυξης.
β) Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά προκύπτει από τη συνεκτίµηση
διαφόρων παραµέτρων καθοριζοµένων σε συνάρτηση µε το αντικείµενο της σύµβασης, καθώς
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και της τιµής ανηγµένης κατά τα ανωτέρω, στην ίδια βάση. Συνεκτιµώµενες κατά τα ανωτέρω
παράµετροι είναι ενδεικτικά :
Η τιµή, οι όροι πληρωµής, η ηµεροµηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριµένα
στην προκήρυξη, η αποδοτικότητα επενδεδυµένου κεφαλαίου, η ποιότητα, η συµφωνία των
προσφερόµενων υλικών και υπηρεσιών µε συγκεκριµένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των
προδιαγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη, η καταλληλότητα των προσφερόµενων
υλικών και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, η τυχόν
απαιτούµενη οµοιογένεια των υλικών ή υπηρεσιών προς άλλα που ήδη χρησιµοποιούνται από
την Εταιρεία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
η τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική συνδροµή, η τυχόν απαιτούµενη
ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέµενος εξοπλισµός εκ µέρους του εργολήπτη
για την τεχνική υποστήριξη του έργου, η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Οι συνεκτιµώµενες κάθε φορά παράµετροι και η σχετική βαρύτητα κάθε µιας εξ αυτών για τον
προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς καθορίζονται
συγκεκριµένα και περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εργολήπτη εκείνον που ικανοποιεί τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα.
16.2 Η αξιολόγηση των φακέλων Α’, Β’ και Γ’ των προσφορών που υποβάλλονται µε βάση τα
καθοριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό και τα τεύχη του διαγωνισµού γίνεται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί προς τούτο από την ∆ιοίκηση.
16.3 Στα τεύχη του διαγωνισµού θα πρέπει να αναφέρονται όλα εκείνα τα κριτήρια, οι
συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής αξιολόγησης, οι ελάχιστες απαιτήσεις αποδοχής της
προσφοράς, η βαθµολογία της τεχνικής ή/και οικονοµικής αξιολόγησης και άλλα όπως
απαιτείται από το επιλεγέν σύστηµα διαγωνισµού (π.χ. χαµηλότερης τιµής, συµφερότερης
προσφοράς, ανοιγµένης τιµής κλπ).
16.4 Η έγκριση κατακύρωσης ή µη του διαγωνισµού δίδεται από τα αρµόδια όργανα της
Εταιρείας που καθορίζονται από την ∆ιοίκηση.

Σελίδα 16 από 52

Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Έργων της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.Ε.

16.5 Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να κατακυρώνει το διαγωνισµό στον µειοδότη που
προσφέρει τις χαµηλότερες τιµές, αλλά µπορεί να συνεκτιµά κατά την κρίση της παράγοντες
ποιοτικούς (όπως καλύτερα υλικά, καλύτερη τεχνολογία, οµοιοµορφία υλικών κλπ) ή
οικονοµικούς, πέραν της τιµής (όπως περισσότερες εγγυήσεις, λιγότερες απαιτήσεις
συντήρησης, καλύτερους όρους πληρωµής ή χρηµατοδότησης, συντοµότερους χρόνους
παράδοσης κλπ).
16.6 Για την εκτέλεση Έργων του 1ου Κλιµακίου η Εταιρεία δύναται να υπογράφει, µετά την
αποδοχή από τον Ανάδοχο, έγγραφη παραγγελία η οποία επέχει θέση Σύµβασης.
Για την εκτέλεση έργων προϋπολογισµού πάνω από το 1ο Κλιµάκιο, καταρτίζεται και
υπογράφεται οπωσδήποτε σύµβαση.
16.7 Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει ένα διαγωνισµό ή
να τον ακυρώσει ή να αποφασίσει άλλη διαδικασία από την καθοριζόµενη στον παρόντα
Κανονισµό, για την εκτέλεση ενός Έργου.
16.8 Η ανάθεση καθώς και οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση της συµβάσεως θα γίνεται
κατά τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιµή και λοιπούς
όρους που ισχύουν στην αγορά.
Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωρη καταγγελία από την Εταιρεία συµβάσεως
αρχικής συνολικής αξίας µεγαλύτερης από το εκάστοτε όριο για το οποίο εξουσιοδοτείται κάθε
φορά ο Γενικός ∆ιευθυντής βάσει του καταστατικού απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούµενη
έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε απόφαση που λαµβάνεται µε Αυξηµένη Πλειοψηφία.
Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση µιας σύµβασης µε αρχική συνολική αξία άνω των
700.000,00 ευρώ (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ), στην οποία ο αντισυµβαλλόµενος είναι
Μέτοχος ή Συγγενής ενός Μετόχου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούµενη έγκριση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε απόφαση η οποία λαµβάνεται κατά τα προβλεπόµενα στο
Καταστατικό.

Άρθρο 17: Ενστάσεις
17.1 Οποιοσδήποτε από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχει έννοµο συµφέρον δύναται
να ασκήσει ένσταση είτε κατά της διακήρυξης είτε κατά των τευχών του διαγωνισµού είτε κατά
των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις αυτού.. Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων στις
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διάφορες φάσεις του διαγωνισµού γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν από τους άµεσα
ενδιαφερόµενους και εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης
του αποτελέσµατος της αντίστοιχης φάσης. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο
της ∆ιοίκησης µετά από εισήγηση επιτροπής που έχει οριστεί από την ίδια για το συγκεκριµένο
σκοπό. Η άσκηση ένστασης δεν αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισµού. Οι αποφάσεις που
λαµβάνονται επί των υποβαλλοµένων ενστάσεων είναι τελεσίδικες.
17.2 Η εµπρόθεσµη άσκηση ένστασης κατά τα ανωτέρω αποτελεί προϋπόθεση άσκησης
ενδίκου µέσου κατά των ως άνω πράξεων της Εταιρείας.

Άρθρο 18: Γνωστοποίηση λόγων απόρριψης
18.1

Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει, σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από

την παραλαβή της αίτησης ή της ένστασης (του ανωτέρω άρθρου 17), σε κάθε αποκλεισθέντα
υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της
υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του, και στην περίπτωση ανάθεσης του έργου
γνωστοποιεί και την επωνυµία του αναδόχου.

18.2

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους ή προσφέροντες που υποβάλλουν σχετική

αίτηση τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να µην αναθέσει τελικά τη σύµβαση ή να
αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία.

Άρθρο 19: Υπογραφή παραγγελίας ή σύµβασης
Η ανάθεση της εκτέλεσης έργων στον ανάδοχο που έχει επιλεγεί, γίνεται µε έγγραφη
παραγγελία ή σύµβαση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 20: Σύµβαση εκτέλεσης του έργου
Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και τα σχέδια που τυχόν

τη

συνοδεύουν.

Άρθρο 21: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
21.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση
µε το 5% του προϋπολογισµού του έργου. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών έργων ή
αν ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σηµασία, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο
ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέρα από το 10% του προϋπολογισµού του έργου. Το ίδιο
εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς διαγωνισµό, όταν επιτρέπεται η
ανάθεση αυτή.
21.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που µπορεί να γίνονται σε
κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε 10% στην πιστοποιούµενη
αξία των εργασιών και σε 5% στην αξία των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά
στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές µπορεί
οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε εγγυητικές επιστολές.

Άρθρο 22: ∆ιοίκηση του έργου - Επίβλεψη
22.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρµόδια
∆ιεύθυνση της Εταιρείας. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ορίζει εκπροσώπους της για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση αυτού και άλλο προσωπικό ως βοηθούς για την πληρέστερη
εκτέλεση των καθηκόντων της. Στα καθήκοντα του επιβλέποντα και των εκπροσώπων
περιλαµβάνονται, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των
εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των
εκπροσώπων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.
22.2 Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών Έργων δύναται να συγκροτείται από την Εταιρεία
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και
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παρακολουθεί την εφαρµογή της µελέτης ή την αιτιολογηµένη αποδοχή προτεινόµενων
τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη διαµόρφωση του
κόστους, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση
των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου. Η Επιτροπή
συστήνεται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριµένο Έργο ή οµάδα Έργων. Ο χαρακτηρισµός
των Έργων ως «Σηµαντικών Έργων» για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου γίνεται
από τον Γενικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος και συγκροτεί την Επιτροπή. Η Επιτροπή
µπορεί να συγκροτηθεί από το στάδιο της µελέτης για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων και
κατά το στάδιο αυτό.
22.3 Όταν πρόκειται για σηµαντικά ή τεχνικώς πολύπλοκα ή εξειδικευµένης τεχνολογίας Έργα
στο σύνολο ή τµήµατα τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναµία για το σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο
µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του Έργου από την Αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας,
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
διεύθυνση ολικά ή µερικά, συγκεκριµένου Έργου ή τµήµατος ή οµάδας οµοειδών Έργων. 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
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 που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισµό. Η ανάθεση
επίβλεψης σε τρίτο εγκρίνεται από τον αρµόδιο για την κατακύρωση του έργου.

Άρθρο 23: Εκπροσώπηση αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη νόµιµη
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξουσίους του. Όταν πρόκειται για την υπογραφή του
χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των
πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδων νέων εργασιών και των πιστοποιήσεων µε τα
στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί µόνο από τεχνικό µε
τις σχετικές επιστηµονικές γνώσεις. Ο ως άνω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και
πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.
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Άρθρο 24: Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
24.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου µε βάση την ολική και τις τµηµατικές
προθεσµίες και εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Το
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό εξάµηνο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.
24.2 Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, η οποία
δύναται να τροποποιεί τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια
εκτέλεσης και κατασκευής των έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των
πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου.
24.3 Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες
ή το είδος των εργασιών ή όταν υπαίτιος της καθυστέρησης είναι η Εταιρεία.

Άρθρο 25: Ηµερολόγιο του έργου
25.1 Για κάθε έργο, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα
διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται
σ' αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το
απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα
προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές
εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά
και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
25.2 Το ηµερολόγιο υπογράφεται από αρµόδιο όργανο της Εταιρείας και τον εκπρόσωπο του
αναδόχου ή τον ανάδοχο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
της Εταιρείας. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές
συνθήκες, τη δύναµη του απασχολούµενου προσωπικού και των µηχανηµάτων και γενικά για
την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
25.3 Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο
έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις
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περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας να ορίσει την τήρηση
του ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρηση του κατά εβδοµάδα ή άλλο
χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.

Άρθρο 26: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
26.1 Ο ανάδοχος τεκµαίρεται, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση
του συνόλου των τευχών του διαγωνισµού, των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης και τυχόν
κινδύνων και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης, θεωρώντας τη συµβατική αµοιβή
ως εύλογη και επαρκή. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο των
συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.

26.2 Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του
έργου κατά τους όρους της σύµβασης, τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και τις
εντολές του αρµοδίου οργάνου και υποχρεούται να εφαρµόζει µε ακρίβεια τα στοιχεία της
µελέτης, καθώς και τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Οι εντολές του
επιβλέποντος είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.
26.3 Οι έγγραφες εντολές, συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της µελέτης είναι
υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζηµίωση ή αύξηση τιµών
για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το
έργο. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να
δοθεί προφορικά από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας και να καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο του
έργου, στη συνέχεια δε να εκδοθεί η σχετική εντολή.

26.4 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το
έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους,
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις
απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι
δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς,
διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ. οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης,
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µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων,
καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών,
σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του,
στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για
την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

26.5 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος
να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής
σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα.
26.6 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες
επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ' εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που
βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις,
αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια
δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
26.7 Άσχετα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται
για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύµβαση µπορεί να ορίζει
κατ' εκτίµηση τον αριθµό του τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης,
που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης του. Ο αριθµός αυτός
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί πάντα να διατάσσει την
αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των
συνεργείων του αναδόχου.
26.8 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που
χρησιµοποιεί στο έργο, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µετά από γραπτή όχληση των
ενδιαφεροµένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15)
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ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους
δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν
του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι δεδουλευµένες αποδοχές
µέχρι τριών (3) το πολύ µηνών πριν από την έγγραφη όχληση των ενδιαφεροµένων.
26.9 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη, για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιµοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από
την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή
απρόσφορων για τα έργα πηγών.
26.10 Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα
κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό µικρότερη η βλάβη των υλικών
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή
της Εταιρείας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του αρµοδίου οργάνου και του
αναδόχου.
26.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας, αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα
τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.
26.12 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε
άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από
τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και
εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης
του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Άρθρο 27: Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας
27.1 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξίες ισχύουν για την ανάληψη και
εκτέλεση του έργου οι ειδικές ρυθµίσεις των επόµενων παραγράφων.
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27.2 Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές και αλληλέγγυες υπέρ όλων των
µελών της κοινοπραξίας.
27.3 Όλα τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στον κύριο του έργου εις
ολόκληρον για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή το νόµο.
27.4 Τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να
καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη διορισµού από όλους κοινού εκπροσώπου της
κοινοπραξίας απέναντι στην Εταιρεία. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο
αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του εκπροσώπου καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή
ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο
από τα µέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιρειών που
κοινοπρακτούν. Ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις
αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, στα οποία περιλαµβάνεται και η είσπραξη του
εργολαβικού ανταλλάγµατος και ο διορισµός αντικλήτου.
27.5 Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται µόνο από
κοινού από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. Μόνο µετά την
κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους
διοριζοµένους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν. Η ως άνω
κοινοποίηση προς την εταιρεία θα γίνεται µε δικαστικό επιµελητή.
27.6 Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων που µετείχαν στην
κοινοπραξία µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις δεν εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 40 του
Κανονισµού αυτού. Αν µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που µετείχαν σ'
αυτήν µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη
ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου
υποχρεωτικά από το άλλο µέρος που αναλαµβάνει απέναντι στην εταιρεία όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία
µεταξύ των κληρονόµων του θανόντα και του άλλου µέλους της κοινοπραξίας ρυθµίζονται κατά
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η
κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών που αναλαµβάνουν απέναντι στον κύριο του
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έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντα που προκύπτουν από την
εργολαβική σύµβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων.
27.7 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών από τα µέλη της κοινοπραξίας δεν εφαρµόζεται
η παρ. 4 του άρθρου 40 του Κανονισµού αυτού. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και
πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου και η
εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο µέλος µόνο που
αναλαµβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
µέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύµβαση. Αν τα µέλη της
κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι στον κύριο του
έργου µεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του µέλους ή της κοινοπραξίας
που συνεχίζει το έργο έναντι του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του
πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση
πτώχευσης δύο ή περισσότερων µελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή
περισσότερα από τα µέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η
προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης, η Εταιρεία µπορεί κατά την κρίση της να
διαλύσει τη σύµβαση, αζηµίως γι’ αυτήν.

Άρθρο 28: Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες
28.1 Σε κάθε σύµβαση εκτέλεσης έργου, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του
συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία) ορίζονται και προθεσµίες για τη συµπλήρωση
ορισµένων τµηµάτων του έργου (τµηµατικές προθεσµίες). Σε περιπτώσεις µικρών έργων ή
έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων ή χαρακτηριστικών επι
µέρους δραστηριοτήτων µπορεί η σύµβαση να µην προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες.
28.2 Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σ' αυτήν.
28.3 Μέσα στην συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής
και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου, αν προβλέπονται δοκιµασίες από τη σύµβαση.
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται ανάλογα και για τις τµηµατικές προθεσµίες.
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28.4 Οι τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται για παράδοση τµηµάτων του έργου που η έγκαιρη
αποπεράτωση τους, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Εταιρεία, όπως:
(α) η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορεί να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς
(β) η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται µε τις εργασίες
άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη σύµβαση,
(γ) η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες (αποκλειστικές
τµηµατικές προθεσµίες).
28.5 Εφόσον η σύµβαση ορίζει ρητά τις τµηµατικές προθεσµίες, τότε οι προβλεπόµενες
ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες.
28.6 Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται ή όχι:
(α) Εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο “µε τον επαναπροσδιορισµό” του χρόνου περάτωσης,
όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού
συµβατικού αντικειµένου. Η έγκριση αυτή δίνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η έγκριση ή µη δίνεται από το αρµόδιο, για την
περίπτωση, όργανο που ορίζει η Εταιρεία.
28.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας
αποπεράτωσης του έργου από υπαιτιότητά του ορίζεται σε 50% της µέσης ηµερήσιας αξίας
του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη
σύµβαση συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες µέρες µέχρις ακόµα 10% της συνολικής
προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα ορίζεται σε 100% της µέσης ηµερήσιας αξίας του
έργου. Μετά την παρέλευση του 30% της συνολικής προθεσµίας, η Εταιρεία µπορεί να κηρύξει
έκπτωτο τον Ανάδοχο. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών η µέση ηµερήσια αξία του
έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης µε τον αριθµό
ηµερών της συνολικής προθεσµίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες και τα
ποσά και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις ή
επαναπροσδιορισµό.
28.8 Ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών ορίζονται από τη σύµβαση
και δεν µπορεί να υπερβαίνει η κάθε µία το 15% του συµβατικού ποσού του αντίστοιχου
τµήµατος του έργου, αθροιστικά δε το 10% του όλου συµβατικού ποσού.
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28.9 Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σηµασία και αυτό έχει προβλεφθεί
ειδικά στην σύµβαση, οι ειδικοί όροι µπορούν να καθορίζουν µεγαλύτερο ποσοστό ποινικής
ρήτρας έτσι ώστε να διατηρείται το αυτό ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τόσο για το σύνολο
του έργου όσο και για τυχόν τµηµατικές αποπερατώσεις.
28.10 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Εταιρείας και
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου ή από τις εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ανακληθούν οι ποινικές ρήτρες
για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία
και τις εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις της.

Άρθρο 29: Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίµ)
29.1 Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, µπορεί η σύµβαση να
προβλέπει την καταβολή πρόσθετης παροχής για την ταχύτερη από τον ανάδοχο περάτωση
του έργου ή του τµήµατος που έχει την κρίσιµη σηµασία.
29.2 Το συνολικό ύψος της πρόσθετης καταβολής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου και η σύµβαση µπορεί να προβλέπει την κατανοµή
των σχετικών ποσών κατά χρονική µονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιµου
τµήµατός του, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την αναγνώριση των προϋποθέσεων για
την πραγµατοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται
συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα και περιλαµβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του
έργου.
29.3 Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη αποπεράτωση του
έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν πάντοτε κάθε θέµα που σχετίζεται
µε την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν µετατίθεται µερικά ή ολικά ο κρίσιµος για την
πρόσθετη καταβολή χρόνος.
29.4 Για την επίσπευση περαίωσης των εκτελουµένων έργων που συγχρηµατοδοτούνται από
τα Κοινοτικά Ταµεία µπορεί να χορηγείται πρόσθετη καταβολή (πριµ). Η πρόσθετη αυτή
καταβολή (πριµ) χορηγείται µε απόφαση της Εταιρείας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται,
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το ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% της υπολειπόµενης συµβατικής δαπάνης του
έργου, ο χρόνος επίσπευσης και οι σχετικές λεπτοµέρειες.

Άρθρο 30: Επιµετρήσεις
30.1 Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας.

30.2 Εντός δεκαηµέρου από το τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει
επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια
του οικείου µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε
ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών
µονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της
ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιµετρητικά σχέδια και
διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων
της επόµενης παραγράφου. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά
σχέδια υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας για έλεγχο
αφού υπογραφούν απ' αυτόν µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". Αν ο
ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για τη σύνταξη λεπτοµερών
επιµετρήσεων κατά τις υποδείξεις του αρµοδίου οργάνου η σύνταξη των επιµετρήσεων µπορεί́
να γίνεται από την Εταιρεία µε δαπάνες του αναδόχου οι οποίες αφαιρούνται αυτοδίκαια από
το εργολαβικό αντάλλαγµα ή τις χορηγηθείσες εγγυήσεις. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας
µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των
υπολογισµών, εγκρίνει τις αποδεκτές από αυτήν επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.

30.3 Όταν πρόκειται για εργασίες των οποίων η ποσοτική επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή
στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και
να µην είναι τελικά εµφανείς, ο χαρακτηρισµός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει το αρµόδιο
όργανο ώστε να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών,

πρωτόκολλο χαρακτηρισµού

εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η Εταιρεία δύναται, σε σοβαρές περιπτώσεις,
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να ορίσει ειδική επιτροπή για την πιστοποίηση των υπόψη εργασιών και την σύνταξη και
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
30.4 Ένα µήνα το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να υποβάλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας τυχόν επιµέρους
επιµετρήσεις που λείπουν καθώς και την "τελική επιµέτρηση", δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα
που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των
πρωτοκόλλων. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο
της τελικής επιµέτρησης και να επιστρέψει στον ανάδοχο την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη
επιµέτρηση.
30.5 Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στη σύνταξη τελικών επιµετρήσεων και µετά πάροδο
δύο (2) µηνών, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας δύναται να προχωρήσει είτε µε δικό της
προσωπικό είτε προσλαµβάνοντας ιδιώτες στην τελική επιµέτρηση των εργασιών, χρεώνοντας
τη σχετική δαπάνη στον ανάδοχο. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο
γνωστοποιείται στον ανάδοχο.
30.6 Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του,
που σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα
από κάποια άλλη αιτία.
30.7 Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε κατ' αποκοπή τίµηµα, τελική
επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επι µέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά,
όπως προβλέπονται στη σύµβαση.

Άρθρο 31: Προκαταβολές
31.1 Η έντοκος προκαταβολή αν προβλέπεται από τη διακήρυξη ή τη σύµβαση καταβάλλεται
στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του, στο σύνολο ή τµηµατικά.
Το επιτόκιο καθορίζεται εκάστοτε σε EURIBOR εξαµηνιαίο πλέον ποσοστού που καθορίζεται
από τα συµβατικά τεύχη.
31.2 Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει προκαταβολές: α) Μέχρι 5% του αρχικού συµβατικού
αντικειµένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του
έργου. Η προκαταβολή αυτή µπορεί να οριστεί µέχρι 10% στις περιπτώσεις έργων µε

Σελίδα 30 από 52

Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Έργων της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.Ε.

σηµαντικές µελέτες ή σηµαντικές εγκαταστάσεις, προσκοµίσεις µηχανικού εξοπλισµού και
άλλες παρόµοιες περιπτώσεις µεγάλων αρχικών δαπανών. β) Μέχρι 10% του αρχικού
συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες προµηθειών υλικών ή µηχανηµάτων που εγκαθίστανται
ή ενσωµατώνονται στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισµα των προβλεπόµενων
προκαταβολών δεν µπορεί να είναι ανώτερο του 15% του αρχικού συµβατικού τιµήµατος
(χωρίς τα τυχόν ποσά απροβλέπτων).
31.3 Για τη λήψη της προκαταβολής ή µέρους της, πρέπει απ' τον ανάδοχο να κατατεθεί
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή
αποδεσµεύεται τµηµατικά µε την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής, ύστερα από έγγραφη
αίτηση του αναδόχου.
31.4 Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή
προς τον ανάδοχο, µεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου
ποσοστού (Π%) που εφαρµόζεται στο ποσό της πληρωµής και προκύπτει από τη σχέση:
Π = × 100 × 1,10
όπου: Ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και Σ, πάλι σε ευρώ, το µέρος του
συµβατικού ποσού που δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της
προκαταβολής.
31.5 Ο ανάδοχος µπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από αυτήν
που προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
31.6 Εάν η σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα του αναδόχου, το τυχόν αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί (από τον Ανάδοχο) το αργότερο εντός προθεσµίας τριών
(3) µηνών από τη διάλυση της σύµβασης. Μετά την προθεσµία αυτή στο αναπόσβεστο µέρος
της προκαταβολής οφείλεται ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας. Αν η σύµβαση διαλυθεί ή
περιοριστεί µε υπαιτιότητα του εργοδότη, το τυχόν αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής
που δεν συµψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του
έργου επιστρέφεται (από τον Ανάδοχο) µέσα εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη διάλυση
ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισµού του έργου. Κατά το εξάµηνο
αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, µετά την
παρέλευσή του όµως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας.
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Άρθρο 32: Λογαριασµοί - πιστοποιήσεις
32.1 Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών ή της οριστικής πληρωµής του
εργολαβικού ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την
εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις
που συντάσσονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
32.2 Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύµβαση για τις
τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλόµενων σ' αυτόν ποσών
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ' αρχήν απαγορεύεται να
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα του
έργου που κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων
κατά

διακριτά

και

αυτοτελώς

επιµετρήσιµα

τµήµατα

του

έργου,

επιτρέπεται

να

περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες
όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία.
32.3 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να
περιληφθούν στο λογαριασµό µε έγκριση της Εταιρείας, αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν
διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται
σε χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε
να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης
τιµής.
32.4 Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν από τον
Ανάδοχο µε έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και
εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που
απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά
στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό στον οποίο αναφέρονται
επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς
υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του
έργου.
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32.5 Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε
είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους
λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις της Εταιρείας και ιδίως ποινικές
ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 37 και 42, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης αν γι'
αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της Εταιρείας που δεν έχει
ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο.
32.6 Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή
συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν
απ’ την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το
συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που
αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις
του εργοδότη. Από κάθε νεώτερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους
προηγούµενους λογαριασµούς.
32.7 Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας που τους ελέγχει
και τους διορθώνει εντός των προθεσµιών που ορίζονται σύµβαση. Αν ο λογαριασµός που
έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του,
η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µε διαταγή της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη
και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή, η οριζόµενη από τη σύµβαση προθεσµία για τον
έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη από τον
ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει από το αρµόδιο όργανο που έχει ορίσει
η Εταιρεία στο έργο. Ο επιβλέπων µηχανικός υπογράφει το λογαριασµό βεβαιώνοντας έτσι ότι
οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές
σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο
λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόµο και την
εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο (και βάσει αυτού) εγκρίνεται από
την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την
πληρωµή του αναδόχου.
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32.8 Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε
βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος
που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή.
32.9 Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
"τελικό λογαριασµό". Με την υποβολή του τελικού λογαριασµού ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δεν
έχει άλλες απαιτήσεις κατά της Εταιρείας για την εκτέλεση του Έργου. Μετά τον τελικό
λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων
απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 33: Απολογιστικές εργασίες
33.1 Στις περιπτώσεις συµβάσεων µε ανάδοχο για την κατασκευή έργου µε το απολογιστικό
σύστηµα εφαρµόζονται οι επόµενες παράγραφοι.
33.2 Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί να ορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου
προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθµό και είδος µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να
διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακαταλλήλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την
ποσότητα των απαιτούµενων υλικών. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας εγκρίνει τα ανώτατα
όρια αµοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα, µε τη δυνατότητα να ορίσει
διάφορα όρια για ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή
τους.
33.3 Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός της χρήσης των υλικών ή άλλων
µέσων που αγοράζονται µε δαπάνη του Κυρίου του έργου,

γίνεται όπως ορίζεται στη

σύµβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό, που προβλέπει η σύµβαση,
µειωµένο κατά την έκπτωση της σχετικής δηµοπρασίας.
33.4 Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ
τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και τέλους χαρτοσήµου
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σ' αυτόν, και µε το εργολαβικό ποσοστό, που
προβλέπει η σύµβαση, µειωµένο κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας.
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33.5 Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν την Εταιρεία µόνο
για το διάστηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση
της σύµβασής του γίνεται µε τη βούληση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.
33.6 Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και
απολογισµός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των
άρθρων 42 και 44 του παρόντος Κανονισµού. Ο χρόνος εγγύησης, υποχρεωτικής συντήρησης
και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτό ορίζονται µε τη σύµβαση.
33.7 Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα,
µηχανήµατα, ή άλλα µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες
περιγραφικά και κατά θέση του έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκµηρίωση της
ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναµικού. Τα φύλλα του ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και
τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθηµερινής
εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου
προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων, παραδίδεται στον εκπρόσωπο της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης της Εταιρείας.
33.8. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου µε άλλο σύστηµα εκτός
από το απολογιστικό σύστηµα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες
απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην
πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά
πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση του
έργου αυτού.

Άρθρο 34: Αναθεώρηση τιµών
Στη διακήρυξη και στο επισυναπτόµενο σχέδιο σύµβασης θα προβλέπεται αναθεώρηση των
τιµών βάσει όρων και τύπων που θα καθορίζονται σε αυτές.
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Άρθρο 35: Αυξοµειώσεις εργασιών - νέες εργασίες
35.1 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών οι οποίες
δεν περιλαµβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση
του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, συνάπτεται µε τον ανάδοχο
συµπληρωµατική σύµβαση, κατόπιν διαπραγµάτευσης.
35.2 Η συµπληρωµατική σύµβαση περιλαµβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδος
των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά
ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του
προϋπολογισµού της προς κατάρτιση καινούργιας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµα και τις
διαφορές δαπανών που προκύπτουν από τη σύγκριση των κονδυλίων του προϋπολογισµού
που ισχύει και του προτεινόµενου µε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Προϋπόθεση για τη σύνταξη
της συµπληρωµατικής σύµβασης είναι η έγκριση από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας
της επιµέτρησης του συνόλου των έργων που έχουν προηγηθεί.
35.3 Αν στη συµπληρωµατική σύµβαση περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχουν τιµές µονάδος, τότε πρέπει να συνοδεύονται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις
τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών γίνεται µε
υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α’, β’ και γ’, ως εξής:
(α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες,
οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
(β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά
περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές
καθορίζονται σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά,
(γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι τιµές
καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.
Οι τιµές που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση β' υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της
δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περίπτωση
α’, αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της
τιµής της περίπτωσης γ' που κανονίζεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α' ή β'. Οι τιµές των
υλικών, των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών κ.λπ., που δεν περιλαµβάνονται στις
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βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη
αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο.
35.4 Η συµπληρωµατική σύµβαση συντάσσεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας και
υπογράφεται από τον ανάδοχο και στη συνέχεια εγκρίνεται από τα αρµόδια όργανα της
Εταιρείας.

Άρθρο 36: Βλάβες στα έργα -Αναγνώριση αποζηµιώσεων
36.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από την Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζηµία του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού
του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις
περιπτώσεις βαριάς αµέλειας ή δόλου της Εταιρείας ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
36.2 Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν σε περίπτωση
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της
κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά
περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα
αποζηµίωσης για αποκατάστασή τους.
36.3 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) εργασίµων ηµερών από την
επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα
παραληφθεί οριστικά, η προθεσµία αυτή ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες µέρες. Η αρµόδια
∆ιεύθυνση της Εταιρείας προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµένου
της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των
συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υποβολή της δήλωσης
του αναδόχου προβαίνει σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και συντάσσει
δια των αρµοδίων οργάνων της σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών. Στο
πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι
βλάβες µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης, εξετάζεται η
ύπαρξη ή µη της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται δε µε λεπτοµέρεια το είδος και η
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έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την
επανόρθωσή τους.
36.4 Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου υπογράφεται από το αρµόδιο όργανο
της Εταιρείας και τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το
πρωτόκολλο, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας του το κοινοποιεί. Η αποζηµίωση
προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση
των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές
εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών
αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
36.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται
κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή σηµαντικών ζηµιών τρίτων ή περαιτέρω σηµαντικής
βλάβης των έργων, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί να εγκρίνει και πριν από την
επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύµφωνα µε την παρ. 2, την κατασκευή αναγκαίων
επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά τα έργα µνηµονεύει απαραίτητα
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών
χωρίς χρονοτριβή διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσής του.
36.6 Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της
οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει
την κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσοµένων εργασιών µε οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται
από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά την
Εταιρεία, εκτός αν µε την απόφαση της Εταιρείας που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η
δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που
προξενήθηκε στα έργα.
36.7 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί
να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό
διάστηµα.
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36.8 Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται ανάλογα και
για τον καθορισµό της αποζηµίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή
πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
βλάβες οφείλονται σε βαριά αµέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή σε ανωτέρα βία.
36.9 Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε
σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά
από έγγραφη εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας. Για διαπίστωση της εκτέλεσης
των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του Προϊσταµένου της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης της Εταιρείας και του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 37: Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης
37.1 Αν κατά την κατασκευή των έργων το αρµόδιο όργανο θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση
υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας η µη χρησιµοποίηση των υλικών αυτών. Αν ο
ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλόλητά τους από
εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον
ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη
περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την Εταιρεία και αποδίδεται στον ανάδοχο απ' τις πιστώσεις του
έργου.
37.2 Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει εξ ολοκλήρου την
πληρωµή των εργασιών για τις οποίες κατά την κρίση της χρησιµοποιήθηκαν υλικά
ακατάλληλα ή εκτός των απαιτήσεων των προδιαγραφών. Η αναστολή αυτή µπορεί να γίνει
έως και οριστική, εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Εταιρείας.

37.3 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µέχρι τη λήξη της συµβατικής περιόδου
εγγύησης (του Αναδόχου) ή της περιόδου συντήρησης του έργου διαπιστωθούν ελαττώµατα,
συµπεριλαµβανοµένης της πληµµελούς τήρησης των πάσης φύσεως κανονισµών ασφάλειας
που εφαρµόζονται στο έργο και που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε
αυτόν ειδική διαταγή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα
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ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση
µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή
τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η
αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό
µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον
περιορισµό του ελαττώµατος.

37.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην τασσόµενη
µε την ειδική διαταγή προθεσµία που τάσσεται σ' αυτόν, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της
πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε µέριµνα της Εταιρείας µε οποιονδήποτε τρόπο σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Εταιρείας ως
προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
37.5 Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει
τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει η συντήρηση
αυτή.
37.6 Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην
πιστοποίηση. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα, που δεν δηµιουργούν
προβλήµατα στην ασφαλή λειτουργία του έργου και στις υποχρεώσεις της Εταιρείας,
περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την
αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι
εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόµενες
πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας.
37.7 Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισµού και η διαπίστωση της
αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.
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Άρθρο 38: Έκπτωση του αναδόχου
38.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή προσηκόντως τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές που του δίνονται σύµφωνα µε τη
σύµβαση ή το νόµο µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του
χρονοδιαγράµµατος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη
η εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα
υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρµόζει τα
εγκεκριµένα σχέδια ή αν συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των
εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσµία του έργου χωρίς
αυτό να έχει αποπερατωθεί. Ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου που καθορίζει η Εταιρεία, αν υπερβεί µε υπαιτιότητά του, έστω και µια
αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος κατά τρίµηνο ή καθυστερήσει
την έναρξη των εργασιών, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης ή δεν εφαρµόσει µέσα σε δύο µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης το οργανόγραµµα εργοταξιακής ανάπτυξης.
38.2 Πριν απ' την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης της Εταιρείας, η οποία µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν
από τον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία που τάσσει η ίδια ειδική πρόσκληση. Η προθεσµία
πρέπει να είναι εύλογη σχετικά µ' αυτά που ζητούνται να εκτελεσθούν και πάντως όχι
µικρότερη από 10 µέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή
προφανών κινδύνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να
είναι µικρότερη των 10 ηµερών.
38.3 Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσµίες που τάσσονται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις
υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση για την εµπρόθεσµη εκτέλεση
των έργων ή τµηµάτων τους και τις συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών
προθεσµιών.
38.4 Η έκπτωση κηρύσσεται µε απόφαση από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο που ορίζει
η Εταιρεία µετά την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και εφόσον
ο ανάδοχος δεν συµµορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σε αυτήν.
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38.5 Η έκπτωση καθίσταται οριστική (επικύρωση της έκπτωσης) εφόσον δεν ασκηθεί εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η εµπρόθεσµη άσκηση
ένστασης αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επ’ αυτής. Για την
ένσταση αποφασίζει το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, που καθορίζει η Εταιρεία.
38.6 Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης µέχρι τον καθορισµό από την αρµόδια
∆ιεύθυνση της Εταιρείας του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών, το αρµόδιο
όργανο της Εταιρείας µπορεί να επέµβει προς αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα
απαιτούµενα έργα µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
38.7 Ο εργολήπτης που έχει υποβάλει ένσταση είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει και να
εντείνει τις εργασίες και ιδίως να εκτελεί τις εργασίες που από τη φύση τους δεν πρέπει να
διακοπούν ή που ορίζονται ως κατεπείγουσες από την Εταιρεία. Αν δεν συµµορφωθεί ο
εργολήπτης µπορεί πάντοτε να εκτελεσθούν οι τελευταίες αυτές εργασίες ή ορισµένες από
αυτές από άλλον εργολήπτη που θα ορίσει η Εταιρεία, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό.
Οι εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση εργολάβος, αφαιρούνται οριστικά από το
αντικείµενο της εργολαβίας του, διαφορετικά η εκτέλεσή τους γίνεται σε βάρος και για
λογαριασµό του.
38.8 Όταν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται, κατ' αρχήν,
από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό. Κατ' εξαίρεση, µπορεί να
επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συµπληρώσεις ηµιτελών εργασιών, ώστε αυτές
να µπορεί να επιµετρηθούν ή εργασίες για άρση ή αποτροπή κινδύνων. Η απόφαση της
έκπτωσης, όπως τελικά διαµορφώνεται µε την απόφαση επικύρωσής της µπορεί να ορίσει ότι
µηχανήµατα και εργοταξιακές εγκαταστάσεις του εκπτώτου θα παραµείνουν στη διάθεση της
Εταιρείας για το έργο µετά την αποµάκρυνσή του.
38.9 Κατά του οριστικά εκπτώτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
(α) γίνεται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής,
(β) καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας ως ειδική ποινική ρήτρα, µέρος της κατατειθέµενης
εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο λόγο Α/Σ, όπου Σ το
χρηµατικό αντικείµενο της σύµβασης, όπως διαµορφώθηκε µε τον τελευταίο εγκεκριµένο
ανακεφαλαιωτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο µέρος της σύµβασης, όπως προκύπτει ως η
διαφορά Σ - Π, όπου Π το σύνολο των πιστοποιούµενων εργασιών µέχρι την έκδοση της
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απόφασης για την έκπτωση. Στους υπολογισµούς αυτούς δεν λαµβάνονται υπόψη οι
αναθεωρήσεις τιµών και ποσά για απρόβλεπτα,
(γ) καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του έργου το σύνολο των ποινικών ρητρών που
προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του έργου.
Το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής µε τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες,
αναζητούνται αµέσως µε ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης ή του λαβείν του Αναδόχου (αν υπάρχει λαβείν).
38.10 Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας ο έκπτωτος ανάδοχος καλείται να
υποβάλει εγγράφως το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από της ηµεροµηνίας που του
γνωστοποιήθηκε η έκπτωσή του την επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Η αρµόδια
∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί πάντα να προβεί η ίδια στην επιµέτρηση, καλώντας τον
έκπτωτο να παραστεί ή να συνδυάσει την επιµέτρηση µε την απογραφή της υπάρχουσας
κατάστασης που προηγείται της έναρξης των εργασιών του νέου αναδόχου. Η αρµόδια
∆ιεύθυνση της Εταιρείας µπορεί, επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης του έκπτωτου
αναδόχου να συντάξει την επιµέτρηση µε ιδιώτη τεχνικό. Η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από
τις πιστώσεις του έργου σύµφωνα µε απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας και
αφαιρείται από τον εκκαθαριστικό λογαριασµό του Αναδόχου. Η παραπάνω επιµέτρηση,
περιλαµβάνει µόνο πλήρεις εργασίες. Κατ' εξαίρεση, ηµιτελείς εργασίες και προσκοµισθέντα
υλικά περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση της ∆ιεύθυνσης είναι χρήσιµα για
τον Κύριο του έργου, ενόψει και των προοπτικών συνέχισης αυτού.
38.11 Σε περίπτωση έκπτωσης, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας καθορίζει αν θα
συνεχισθούν τα έργα στο σύνολό τους ή θα εκτελεσθούν µόνο οι εργασίες που κρίνονται
αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσής τους. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται µε άλλον ανάδοχο που
επιλέγεται από την Εταιρεία.
38.12 Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας λαµβάνεται υπόψη και η διαφορά
δαπάνης των υπολειπόµενων εργασιών που βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο. Για τον
υπολογισµό αυτόν λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές ποσοτήτων µεταξύ του τελευταίου
εγκεκριµένου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της έκπτωτης εργολαβίας και της επιµέτρησης των
εργασιών της και ως διαφορές τιµών λαµβάνονται οι διαφορές µεταξύ των τιµών της σύµβασης
που καταρτίσθηκε, για τη συνέχιση των εργασιών σε σχέση µε τις τιµές της έκπτωτης
εργολαβίας αναθεωρηµένες µέχρι το χρόνο κατάρτισης της νέας σύµβασης.
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Άρθρο 39: ∆ιακοπή εργασιών - διάλυση της σύµβασης
39.1 Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της
Εταιρείας και απόφαση του αρµοδίου οργάνου αυτής µπορεί να γίνει διακοπή εργασιών ή και
διάλυση της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο.
39.2 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Εταιρείας για διακοπή ή διάλυση της σύµβασης,
ο ανάδοχος υποβάλλει εγγράφως αίτησή του µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσης που
αξιώνει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ευθύνεται αυτός για την υπόψη διακοπή ή διάλυση. Η
αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά
το ύψος των θετικών ζηµιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση έναρξης ή τη διακοπή
των εργασιών.
39.3 Η διάλυση της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
39.4 Σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε υπαιτιότητα της Εταιρείας
καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των υλικών που έχουν
προσκοµιστεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προµήθειας. Η αξία των υλικών
καταβάλλεται εφόσον έχει δοθεί εντολή να προσκοµιστούν ή επιβαλλόταν η παραγωγή ή η
προµήθεια από το χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε συνδυασµό µε τυχόν ειδικές συνθήκες
του συγκεκριµένου έργου που επιβάλλουν την προσκόµιση, την παραγωγή ή προµήθεια
υλικών.
39.5 Η ανωτέρω αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου κανονίζεται µε
απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου
παραλαβής.
39.6 Το παρόν άρθρο δεν αφορά την έκπτωση του Αναδόχου βάσει του άρθρου 38 του
παρόντος Κανονισµού.
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Άρθρο 40: Υποκατάσταση – Πτώχευση - Θάνατος
40.1 Η υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση στην κατασκευή του
έργου προτείνεται από αυτόν και υπόκειται σε έγκριση από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας.
Για να εγκριθεί η υποκατάσταση πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον
ανάδοχο να έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον
ανάδοχο και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου κατά την κρίση
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας που λαβαίνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του
Π.Ε.Ε. Στην περίπτωση υποκατάστασης του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση θα
εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται οι όροι της σύµβασης µε τον Ανάδοχο εκτός αν
συµφωνηθούν όροι που θα είναι ευµενέστεροι για την Εταιρεία.
40.2 Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου,
στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η
υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση, µετά την οποία όλες οι
πληρωµές θα διενεργούνται απευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και
δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης. Με την απόφαση
έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή καθορίζεται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο
ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η
πιστοποίηση µετά την οποία οι πληρωµές θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του
νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο
υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις
ευθύνες για το σύνολο του έργου ή για τα τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου.
Επίσης, αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που
εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρείς µήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις
επ’ονόµατι του αρχικού αναδόχου ή το µέρος τους που ορίζεται µε την εγκριτική απόφαση
αποδίδονται αφού προηγουµένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το νέο ανάδοχο.
Μόνο µετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη
του.
40.3 Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί µέλος της απαιτείται
η συναίνεση όλων των µελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι
προηγούµενες παράγραφοι.
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40.4 Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
40.5 Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η
σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Εταιρεία η αποπεράτωση των
εργασιών από τους κληρονόµους του, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των
κληρονόµων που πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από το θάνατο του αναδόχου.

Άρθρο 41: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
41.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, το αρµόδιο
όργανο επιβλέπων αναφέρει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας αν τα έργα έχουν
περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες, εφόσον προβλέπονται στη
σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που
αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας
εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (Πρωτόκολλο Αποπεράτωσης
Εργασιών). Το Πρωτόκολλο αυτό δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων. Την έκδοση
του Πρωτοκόλλου µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών
εφόσον έχει περατώσει τα έργα.
41.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που
δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας
γνωστοποιεί µε διαταγή της προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει
εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο
Αποπεράτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει
το χρόνο που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
41.3 Αν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από
τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των
άρθρων 28, 37 και 38 του παρόντος Κανονισµού.
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41.4 Για την έκδοση Πρωτοκόλλου Αποπεράτωσης Εργασιών είναι απαραίτητο, µεταξύ άλλων,
ο ανάδοχος να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του
παρόντος Κανονισµού, να έχει τηρήσει τους όρους της Σύµβασης και :
α. Να έχουν παραδοθεί τα τροποποιηµένα σχέδια που έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την
εφαρµογή της Μελέτης
β. Να έχουν παραδοθεί οι Μηχανικοί Κατάλογοι
γ. Να έχουν παραδοθεί οι Κατάλογοι Ανταλλακτικών
δ. Να έχει καθαριστεί ο χώρος του Έργου
ε. Να έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι δοκιµές και να έχουν εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά
καθώς και οι καθαρισµοί εξοπλισµού (π.χ. σωληνώσεις κ.λ.π.)
στ. Να έχει εκτελεστεί το πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας επί των
νέων εγκαταστάσεων (αν τούτο περιλαµβάνεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου).

Άρθρο 42: Προσωρινή παραλαβή
42.1 Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Εταιρεία ορίζει την Επιτροπή
Παραλαβής, αφού προηγουµένως η αρµόδια ∆ιεύθυνση της ανακοινώσει την περάτωση των
εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται
Πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, από το αρµόδιο όργανο που
παρίσταται κατά τη διενέργειά της και τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.

42.2 Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το
δυνατό την επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο
τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που
γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις
της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή
κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Η Επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό
την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις
εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή
παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους.
42.3 Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς
την παρουσία του αναδόχου, εφόσον αυτός δεν προσέλθει αν και έχει κληθεί να παραστεί.
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Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο µε όργανο της Εταιρείας ή
εξωδίκως. Το πρωτόκολλο θεωρείται πράξη της Εταιρείας. Η προσωρινή παραλαβή
ολοκληρώνεται µε την έγκριση του πρωτοκόλλου από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. Αυτή
µπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι να αποκατασταθούν από τον
ανάδοχο τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται µέσα σε ένα µήνα από την
πλήρη αποκατάσταση.
42.4 Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη
περάτωση του έργου εφόσον υποβληθεί απ' τον ανάδοχο η σχετική αίτηση και η τελική
επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο (2) µήνες από την περάτωση. Αν η αίτηση και η τελική
επιµέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη
διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και της τελικής επιµέτρησης.
Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της
παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που
συντάχθηκε από την Εταιρεία.
42.5 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις
παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια
εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ.

Άρθρο 43: Χρόνος υποχρεωτικής καλής λειτουργίας και συντήρησης των έργων
43.1 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρησή του και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική
παραλαβή, ορίζεται στη σύµβαση. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση
των εργασιών αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική
επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο
συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση.
43.2 Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να διατηρεί το έργο σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του που δεν
οφείλεται στην κακή χρήση του εξοπλισµού κλπ από τον χρήστη, αλλά σε υπαιτιότητα του
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Αναδόχου. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών λόγω κακής χρήσης του εξοπλισµού, κλπ
από τον χρήστη, εκτελούνται από τον ανάδοχο µε έγκριση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της
Εταιρείας και η δαπάνη καταβάλλεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.
43.3 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την Εταιρεία µε
οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου.

Άρθρο 44: Οριστική παραλαβή
44.1 Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των
παραγράφων 42.3 και 42.5 του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισµού.
44.2 Η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος
εγγύησης σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση από τον ανάδοχο. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) µέρες µετά την υποβολή
από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει
διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική
παραλαβή.

Άρθρο 45: Παραλαβή για χρήση
45.1 Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα απαιτείται η διενέργεια
παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή για χρήση γίνεται µε πρωτόκολλο παραλαβής προς χρήση
µεταξύ του αναδόχου και των οργάνων που θα ορίσει η Εταιρεία. Αν ο ανάδοχος κληθεί και
δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τα όργανα
που θα ορίσει η Εταιρεία, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το
πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίνονται για χρήση και
συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
45.2 Η κατά την προηγούµενη παράγραφο παραλαβή για χρήση γίνεται µετά την περάτωση
των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση ή
ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Εταιρείας.
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45.3 Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.
45.4 Προκειµένου να γίνει η παραλαβή για χρήση του Έργου, η Αρµόδια ∆ιεύθυνση Εκτέλεσης
Έργου της Εταιρείας σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία(ες) που αναλαµβάνει(ουν) τη χρήση του
Έργου, αναλαµβάνει να ενηµερώσει τους χρήστες σχετικά µε τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων. Για έργα σηµαντικά που περιλαµβάνουν ειδικό εξοπλισµό, θα πρέπει να
περιέχεται στη σύµβαση η υποχρέωση του αναδόχου να εκπαιδεύσει το προσωπικό της
Εταιρείας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται µε τη φροντίδα της Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας.
45.5 Απαραίτητο επίσης θεωρείται, πριν από την παραλαβή για χρήση, εφόσον τούτο ορίζεται
στη σύµβαση, προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού που εγκαθίσταται στα πλαίσια του Έργου, µε τη φροντίδα της Αρµόδιας
∆ιεύθυνσης της Εταιρείας. Προσφορά για τα ανταλλακτικά πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε
στη διακήρυξη του διαγωνισµού.

Άρθρο 46: Βλάβες στα έργα- ανωτέρα βία- απεργίες
46.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του Έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στα Έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζηµιά του, που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα, αυτού ή του
προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, ακόµα
και από περίπτωση ανωτέρας βίας εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επίβλεψης. Ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του
δαπάνες.
46.2 Η ανωτέρα βία ορίζεται σαν το περιστατικό, υπεράνω του ελέγχου και µη οφειλόµενο σε
αµέλεια ή λάθος του Αναδόχου, το οποίο ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβλέψει ή να εµποδίσει
και το οποίο περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: θεοµηνίες, δηµεύσεις
εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων και µηχανών, πόλεµος, δολιοφθορές, κατακλυσµοί,
ασυνήθιστα ανώµαλες καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και οι
οποίες παρεµποδίζουν την εκτέλεση του Έργου, πυρκαιές, εκρήξεις ή άλλες καταστροφές,
νόµιµες απεργίες που προκηρύσσονται από νόµιµες ενώσεις εργαζοµένων.
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Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε βάση το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση. Με το συµβόλαιο θα πρέπει
απαραιτήτως να ασφαλίζονται οι κίνδυνοι από γεγονότα ανωτέρας βίας.
46.3 Για τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος ειδοποιεί γραπτώς την Επίβλεψη σε
ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης ή είκοσι (20) ηµερών
προκειµένου για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµη παραληφθεί οριστικά. Θα πρέπει
επίσης να γνωρίσει γραπτώς το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και τον χρόνο για την
επανόρθωσή τους. Η Επίβλεψη ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει τα παραπάνω.
46.4 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου ότι, προς αντιµετώπιση των βροχοπτώσεων,
υποχρεώνεται να λαµβάνει µε έξοδά του όλα τα µέτρα για την προστασία ορυγµάτων από την
εισροή νερών σε αυτά, αντιστηρίξεις για τυχόν καταπτώσεις πρανών κλπ., όπως και να
αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα τις συνέπειες από τα παραπάνω.
46.5 Για να αναγνωρισθεί ο χρόνος τυχόν γενικών ή κλαδικών απεργιών που τυχόν
επηρεάζουν αποφασιστικά

την εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να γνωρίσει

έγγραφα τούτο στην Επίβλεψη, σε διάστηµα τριών (3) ηµερών από την έναρξή τους, αλλιώς
δεν µπορεί να τις επικαλεσθεί µε άλλο τρόπο.
46.6 Οι πραγµατικές καθυστερήσεις εργασιών από ανωτέρα βία, καιρικά φαινόµενα ή
απεργίες, θα υπολογίζονται στην αµέσως επόµενη αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος
του Έργου, παρατείνοντας τις επιµέρους ή και την συνολική προθεσµία περάτωσής του, κατά
το χρονικό διάστηµα που θα εγκρίνει η Επίβλεψη µε την σύµφωνη γνώµη του Κυρίου του
Έργου.

Άρθρο 47: Εφαρµοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών
47.1 Για τη σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων εκτέλεσης έργων από την Εταιρεία ∆ιανοµής
Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού,
τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης και µη διακριτικής
µεταχείρισης και της προστασίας του θεµιτού και ελεύθερου ανταγωνισµού.
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47.2 Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερµηνεία, εκτέλεση και λύση των συµβάσεων
εκτέλεσης έργων της Εταιρείας µπορούν να επιλύονται µε ∆ιαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται
στην διακήρυξη και την αντίστοιχη σύµβαση ανάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση αρµόδια
ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
47.3 Η προσφυγή σε ∆ιαιτησία δεν αναστέλλει σε καµία περίπτωση την εκτέλεση των εργασιών
της σύµβασης.
47.4 Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δικαιούται για λόγους που αφορούν την ερµηνεία, εκτέλεση
και λύση της σχετικής σύµβασης να προσφύγει στην ∆ιαιτησία υπό την προϋπόθεση ότι έχει
ασκήσει προηγουµένως υποχρεωτικά ένσταση για τους ανωτέρω λόγους µέσα σε χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επί της ένστασης.
47.5 Οι εν λόγω ενστάσεις καθώς και εκείνες που αφορούν στην έκπτωση του Αναδόχου
ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
που έλαβε χώρα το γενεσιουργό αυτής γεγονός ή κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η έκπτωσή
του. Επί της ένστασης αυτής, η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αποφαίνονται είτε ο
Γενικός ∆ιευθυντής είτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά περίπτωση.
47.6 Στην σύµβαση για το Έργο µεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου, θα καθορίζεται οτιδήποτε
αφορά στην διαδικασία της ∆ιαιτησίας, τον ορισµό των ∆ιαιτητών κλπ. Σε κάθε περίπτωση το
ουσιαστικό εφαρµοστέο δίκαιο της ∆ιαιτησίας είναι το Ελληνικό.

Άρθρο 48: Μεταβατικές διατάξεις
Τα έργα για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί συµβάσεις ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής
τους, διέπονται από τους όρους των συµβατικών τους τευχών.

Άρθρο 49: Ισχύς Κανονισµού
Ο παρών Κανονισµός ισχύει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας.
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