
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε  
 

Διαδικασία Διοίκησης και 
Εκτέλεσης Συμβάσεων 

Προμήθειας Αγαθών και  
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών  

 

Κωδικός: Δ 1 

Έκδοση: 3η/14.11.2019 

Σύνταξη:  

Έλεγχος:  

Έγκριση: Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΑ 

  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των 

απαιτούμενων ενεργειών για την Διοίκηση και την Εκτέλεση των Συμβάσεων 

Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της εταιρείας από την υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή του αντιστοίχου αντικειμένου 

της. 

Οι όροι της παρούσας Διαδικασίας, εξαιρουμένων των ήδη εγκεκριμένων με τη Γνώμη 

Γ5/2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αποκλίσεων, ισχύουν όπως εκάστοτε τροποποιούνται και 

ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του ν.4412/2016 και χωρίς να απαιτείται η έκδοση καμίας 

προηγούμενης πράξης ή απόφασης οργάνου περί έγκρισης επικαιροποιήσής τους.  

Τροποποιήσεις, προσθήκες, ειδικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, 

εν γένει, κάθε ρύθμιση, η οποία καταλαμβάνει τις συμβάσεις που ανατίθενται, 

διοικούνται και εκτελούνται από φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 όπως η ΔΕΔΑ, 

υπερισχύουν των όρων της παρούσας Διαδικασίας, εκτός των διατάξεων του άρθρ.222 

παρ.7 του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 από τις οποίες εξαιρείται η ΔΕΔΑ.  
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Για την υλοποίηση των διαδικασιών έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις 

παρακάτω λέξεις ή φράσεις:  

Κύριος του Έργου ή Εργοδότης ή Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής 

Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ)  

Γενική Διεύθυνση: Η υπηρεσία ή το όργανο της Εταιρείας, που ασκεί καθήκοντα και 

αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής (κατά το ν.4412/2016), ήτοι είναι αρμόδια για την 

εποπτεία της εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό της, 

αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.  

Διεύθυνση Έργων: Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΔΑ που ασκεί καθήκοντα και 

αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας (κατά τον νόμο 4412/2016), ήτοι είναι αρμόδια 

για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της προμήθειας υλικών και της παροχής 

γενικών υπηρεσιών, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.  

Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης: τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό 

όργανο 

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων: γνωμοδοτικό όργανο συγκροτούμενο για την 

εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον 

της ΔΕΔΑ, τα μέλη του οποίου διαφέρουν από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που 

είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).  

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής: τριμελής Επιτροπή, συγκροτούμενη με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παρακολούθηση και την παραλαβή της 

σύμβασης προμήθειας. Η Επιτροπή αποτελείται: 1) από έναν  Μηχανικό της ΔΕΔΑ, 2) 

έναν  Μηχανικό του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και Επίβλεψης και 3) έναν 

Μηχανικό του Αναδόχου Παροχής υπηρεσιών Επιθεώρησης. Εάν  ένας ή δύο από τους 

δύο τελευταίους μηχανικούς ελλείπουν, η Επιτροπή στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από 

προσωπικό της ΔΕΔΑ.  

Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 

σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
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των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Η εν λόγω 

Επιτροπή αποτελείται: 1) από έναν Μηχανικό της ΔΕΔΑ (διαφορετικό από τυχόν 

συμμετέχοντα στην πρωτοβάθμια Επιτροπή), 2) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του 

Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και Επίβλεψης Έργου και 3) τον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης του Αναδόχου Επιθεώρησης. Εάν  ένας ή δύο από τους δύο τελευταίους 

μηχανικούς ελλείπουν, η Επιτροπή στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από προσωπικό της 

ΔΕΔΑ.  

Η Επιτροπή εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν.4412/2016. 

Τριμελής Επιτροπή παραλαβής: Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για την παραλαβή του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 

επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Η Επιτροπή στελεχώνεται 

υποχρεωτικώς και από προσωπικό της ΔΕΔΑ.  

Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που προέρχονται από το 

προσωπικό της, η ΔΕΔΑ μπορεί να διενεργεί  κλήρωση.  

Για συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των κοινοτικών ορίων συμπεριλαμβανομένων 

προαιρέσεων και χωρίς Φ.Π.Α., αρμόδιο όργανο συγκρότησης Επιτροπών ορίζεται το 

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΑ. 

Τα γνωμοδοτικά όργανα της ΔΕΔΑ συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν ή σε άλλο φορέα και λειτουργούν σύμφωνα με 

τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.  

Προμήθεια αγαθών: Η αγορά, η χρηματοδοτική μίσθωση, η μίσθωση ή η μίσθωση-

πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί 

να περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και 

εγκατάστασης. 

Γενικές υπηρεσίες: Η παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερόμενων στις συμβάσεις 

έργου όπως αυτές προσδιορίζονται στη Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Έργων της 

εταιρείας. Ως συμβάσεις γενικών υπηρεσιών νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
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τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών όπως αυτές προσδιορίζονται 

στη Διαδικασία Διοίκησης και Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης τεχνικών και λοιπών 

συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως 

τέτοιες νοούνται εκείνες που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, 

οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς 

και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη 

μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών 

υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές 

μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές 

μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με 

έργο κατά την έννοια της προαναφερθείσας Διαδικασίας για τα έργα της εταιρείας ή με 

εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά την έννοια της προαναφερθείσας Διαδικασίας για μελέτες και τεχνικές 

υπηρεσίες της εταιρείας.  

Ανάδοχος ή Εργολάβος: Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή το σχήμα Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που έχει αναλάβει με σύμβαση από την Εταιρεία την εκτέλεση της 

σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών. 

Σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που προσδιορίζει την τελική συμφωνία της Εταιρείας και 

του Αναδόχου ή Εργολάβου, με το οποίο καθορίζονται οι όροι με τους οποίους ο 

Ανάδοχος ή ο Εργολάβος θα εκτελέσει τη σύμβαση, οι όροι με τους οποίους η εταιρεία 

θα παραλάβει τα υλικά ή τις γενικές υπηρεσίες καταβάλλοντας το αντίτιμο με τον 

καθοριζόμενο τρόπο, και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά τεύχη και 

έγγραφα που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.  

Κυρίως επιβλέπων: Ο υπάλληλος της Εταιρείας, στον οποίο ανατίθεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας το έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της 

τήρησης των όρων της σύμβασης (κατασκευής, προμήθειας ή παροχής γενικών 

υπηρεσιών, μελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών), ο οποίος συνεργάζεται με τους 

Αναδόχους Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και Επίβλεψης Έργου και Επιθεώρησης, 

προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση 

της σύμβασης, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Έργων, αποφασίζει επί θεμάτων 

αρμοδιότητάς του ή εισηγείται στην Διεύθυνση Έργων, σύμφωνα με την παρούσα 
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Διαδικασία. Ο Κυρίως Επιβλέπων δεν αποτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής ή της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής. 

Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και επίβλεψης Έργου: Το πρόσωπο, φυσικό 

ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων, στο οποίο η 

Εταιρεία αναθέτει την παροχή υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου, 

συντονισμού και επίβλεψης του Έργου, την διατύπωση προτάσεων  προς τα αρμόδια 

όργανα της Εταιρείας επί θεμάτων εκτέλεσης έργων και την άσκηση των καθηκόντων, 

που ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης σύμβασης  και το οποίο υποχρεούται 

να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού 

προσωπικού και άλλων μέσων για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε 

ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός, ή/και για ορισμένο έργο.  

Ανάδοχος Επιθεώρησης: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, στο οποίο η Εταιρεία αναθέτει την παροχή 

υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου ποιότητας του Έργου, την διατύπωση προτάσεων 

προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας επί θεμάτων επιθεώρησης και ποιότητας του 

Έργου και την άσκηση των καθηκόντων, που ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης 

σύμβασης  και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη διάθεση 

του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού και μέσων για ορισμένο χρόνο, που 

προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή/και για 

ορισμένο έργο και να εκδώσει το πιστοποιητικό ποιότητας του Έργου. 

Τεχνικό Συμβούλιο: Το συλλογικό όργανο, που ορίζεται  με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, και το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση αποφάσεών του, όταν τούτο 

ζητείται από την Γενική Διεύθυνση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως η αναθέτουσα 

αρχή.  

Αρμόδιο όργανο: Κατά την έννοια του ν.4412/2016 ορίζεται η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις συμβάσεις προμήθειας ή η Τριμελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών. 

Αποφαινόμενο όργανο: Κατά την έννοια του ν.4412/2016 ορίζεται η Διεύθυνση Έργων 

ή άλλο όργανο κατά περίπτωση. 

Αναθέτουσα αρχή/Αναθέτων φορέας: Κατά την έννοια του ν.4412/2016 ορίζεται η 

εταιρεία ΔΕΔΑ ή αντίστοιχο όργανο αυτής που έχει αρμοδιότητα για την έκδοση 

απόφασης. 
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Διοικητικό Συμβούλιο: Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των 

Επιτροπών και αποφάσεων που αφορούν την εξέταση προσφυγών κατά πράξεων της 

Διεύθυνσης Έργων ή της Γενικής Διεύθυνσης, υπό την επιφύλαξη της παρ.2 των 

Κατευθυντήριων Οδηγιών.  

Βασικό Έργο: όλες οι εργασίες κατασκευής νέων δικτύων διανομής φυσικού αερίου 

ή/και επέκτασης των ήδη υπαρχόντων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών 

εγκαταστάσεων (σταθμών τομέως, σταθμών εισόδου κλπ.) και του εξοπλισμού 

τηλεμετάδοσης δεδομένων και εξαιρουμένων των συνδέσεων των τελικών πελατών της 

Εταιρείας με το νέο ή το υφιστάμενο δίκτυο.  

Συνδέσεις τελικών πελατών: Οι εργασίες συνδέσεως των  πελατών της Εταιρείας με το 

νέο ή το υφιστάμενο δίκτυο.  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Στην περίπτωση που στέλεχος απασχολούμενο στη εταιρεία πρόκειται, λόγω 

αρμοδιότητος, να χειρισθεί, σε οποιαδήποτε φάση, θέματα υλοποίησης συμβάσεων 

προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, για τα οποία υφίστανται ατομικά 

συμφέροντα του υπαλλήλου ή τρίτων με τους οποίους έχει συγγενικούς ή άλλους 

δεσμούς, που θα μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την αμεροληψία του, πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει ν' αναφερθεί γραπτά στον άμεσο 

Προϊστάμενο του, ο οποίος και θα κρίνει, με γραπτή απόφαση του, αν υπάρχει λόγος 

εξαίρεσης του από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η παραπάνω αλληλογραφία 

κοινοποιείται απαραίτητα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

2. Για διαγωνισμούς αρμοδιότητας του Δ/ντος Συμβούλου, προϋπολογισμού κάτω των 

κοινοτικών ορίων συμπεριλαμβανομένων προαιρέσεων και χωρίς Φ.Π.Α., αρμόδιο 

όργανο συγκρότησης Επιτροπών ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα εκδίδει 

απευθείας προς τούτο τις σχετικές Αποφάσεις συγκρότησης.  

Για διαγωνισμούς αρμοδιότητας του Προέδρου, προϋπολογισμού κάτω των κοινοτικών 

ορίων συμπεριλαμβανομένων προαιρέσεων και χωρίς Φ.Π.Α., αρμόδιο όργανο 

συγκρότησης Επιτροπών ορίζεται ο Πρόεδρος, ο οποίος θα εκδίδει απευθείας προς 

τούτο τις σχετικές Αποφάσεις συγκρότησης.  

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητας, αρμόδια 

όργανα συγκρότησης Επιτροπών ορίζονται από κοινού ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο 

Πρόεδρος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου  

 

1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη 

διακήρυξη.  

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο αν δεν προβλέπεται 

άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω 

τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών ή της υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την 

εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών.  

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις 

εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.  

4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον 

τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 «Παραλαβή των υλικών».  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα ή σε χώρο που θα 

υποδείξει η Εταιρεία  

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ 

ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 
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συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

7. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της 

σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) 

μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί 

αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν.4412/2016. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο 

τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Χρόνος εκκίνησης της 

αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από 

τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των 

αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις 

ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν 

μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, 

με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την 

αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς 

αναπροσαρμογή συμβατική αξία.  

8. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται 

με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι 

προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής.  

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, για την πληρωμή 

του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη 

συμπληρωματικής σύμβασης.  

 

Άρθρο 2 Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης  

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 337 του ν.4412/2016, γίνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής με τη σύμφωνη γνώμη 

της Διεύθυνσης Έργων. Η απόφαση τροποποίησης σύμβασης εκδίδεται από τη Γενική 

Διεύθυνση. 
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Άρθρο 3 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 

υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος 

που κρίνεται ως ασήμαντο από τη Διεύθυνση Έργων και έχει παρέλθει η καταληκτική 

ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 

παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 

σύμβαση. 

 

Άρθρο 4 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

Διεύθυνσης Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής:  

α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος αν και κλήθηκε να υπογράψει τη σύμβαση δεν 

προσήλθε να υπογράψει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,  

β) σε περίπτωση σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 7 «Χρόνος παράδοσης των υλικών»,  

γ) στην περίπτωση σύμβασης παροχής γενικών  υπηρεσιών:  

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η ΔΕΔΑ κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
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θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι 

εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 

χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

Διεύθυνσης Έργων. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη της ΔΕΔΑ.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, επιβάλλονται αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση.  

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 

από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 

μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 κατά τα προβλεπόμενα στα έγγραφα του 

διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ.1 του ν.4412/2016 άρθρο 17 του 

Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης ΔΕΔΑ με συμπληρωματικές 

διατάξεις για την ανάθεση. 

 

 

 



 ΕΚΡΙΣΗ ΕΓΕΓΚΡΙΣΕΓΚΡΙΣΗ Η Δ 1 

 

Έκδοση: 3η/14.11.2019 
Δ1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ / 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11/30 

 

Άρθρο 5 Ανωτέρα βία  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στη ΔΕΔΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 6 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων – 

Δικαστική επίλυση διαφορών 

1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων της παρούσας: 4 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 7 

«Χρόνος παράδοσης υλικών», 8 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας», 

14 «Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση», 19 «Ποινικές ρήτρες» και 21 

«Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση», καθώς και κατ’εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση της 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής σύμβασης προμήθειας αγαθών για τις προμήθειες και της τριμελούς 

Επιτροπής παραλαβής σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή.  

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται 

οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη 

σύμβαση, επιλύεται από τα αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο δικαστήρια.   

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Άρθρο 7 Χρόνος παράδοσης υλικών  

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 

παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του ν.4412/2016,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης μετά από 

γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Έργων, είτε με πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ και εφόσον 

συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης.  

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.  

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη 

παράδοση προμήθειας».  

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 

το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
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των συμβάσεων προμήθειας υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 8 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

1. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 «Χρόνος παράδοσης υλικών», επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, 

ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά 

τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, 

μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό.  
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6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 9 Παραλαβή υλικών  

1. Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας υλικών.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση 

μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους 

παρακάτω τρόπους:   

α) Με μακροσκοπική εξέταση.  

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ) Με πρακτική δοκιμασία.  

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 

προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος 

αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 

επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την 

μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, 

πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της 

φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 

επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την 

σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 

προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό. 
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Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της 

σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 

περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του 

υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Έργων μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή 

χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από 

την αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση της ΔΕΔΑ, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 

διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και 

αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.   

5. Στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων 

προμήθειας υλικών μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών 

που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με 

βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η 

παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ 

νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται 

στις παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, 

υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 

δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 

απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 

καταλογίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων και εκπίπτουν από το ποσό 
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πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

7. Με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην 

περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.  

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε 

εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με 

την παράγραφο 13 του άρθρου 15 «Δείγματα-Δειγματοληψία-Εργαστηριακές 

εξετάσεις». Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή 

διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που 

διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή 

του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για 

την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 

εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του 

Διεύθυνσης Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής 

παραλαβής. 

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ, υποχρεωτικά δε 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της 

κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο της ΔΕΔΑ ή τον 

προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), 

αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται 

στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 
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Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 

δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να 

ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  

9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 

μετά την οριστική παραλαβή τους από τη ΔΕΔΑ. 

 

Άρθρο 10 Χρόνος παραλαβής υλικών  

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.  

2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που 

διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα 

όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια), ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει 

από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, 

εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα 

όργανα που δεν ανήκουν στη ΔΕΔΑ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το 

χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.  

3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της ΔΕΔΑ, και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Διεύθυνσης 

Έργων, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη της 

ΔΕΔΑ ή άλλη αποθήκη καθ’υπόδειξη της ΔΕΔΑ, εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

προμηθευτή.  

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
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προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 9 «Παραλαβή υλικών» και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 «Εγγυήσεις» του Προσαρτήματος Διαδικασιών της ΔΕΔΑ . Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 11 Ναύλωση - Ασφάλιση  

1. Αν η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του 

μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της ΔΕΔΑ. Ο οικονομικός φορέας 

μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τη ΔΕΔΑ έγγραφες 

οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του 

μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής 

περιορισμούς:  

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς 

συγκατάθεση του αγοραστή.  

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και 

συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES. 

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν 

άλλως κρίνει ο αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο 

παράδοσης CIF.  

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η 

ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε 

ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη 

φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς 

συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 

παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, 

πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών 

Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.  

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων 

κινδύνων μεταφοράς γίνεται, σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη 

(WAREHOUSE TO WAREHOUSE) περιλαμβανομένης και της παραμονής των 
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εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου 

προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξη τους.  

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%. 

 

Άρθρο 12 Ανακοίνωση φόρτωσης  

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στη ΔΕΔΑ, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα 

στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:  

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν 

υπάρχει.  

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία 

του.  

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα 

ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό).  

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.  

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω 

τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και 

παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από 

την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

 

Άρθρο 13 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό  

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το 

στάδιο κατασκευής τους, η ΔΕΔΑ μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην 

περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις 

κείμενες διατάξεις.  

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής 

υποχρεώσεις:  
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α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για 

μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια 

που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.  

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά 

μέσα έχει στην διάθεση του.  

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με 

τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.  

δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την 

πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.  

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός 

φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή 

ελέγχους.  

3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί 

την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.  

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον 

έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα.  

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το 

υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το 

πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τη ΔΕΔΑ, προκειμένου να λάβει 

οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.  

6. Η ΔΕΔΑ, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να 

αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους της ή/και από υπαλλήλους του 

Αναδόχου Επιθεώρησης ή/και από εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα, 

για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή 

συντάσσει και υποβάλει στη ΔΕΔΑ πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι 

υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς 

το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

 

Άρθρο 14 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών, με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων ύστερα από γνωμοδότηση της 
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Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά από τη ΔΕΔΑ. 

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της 

οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων με 

την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που 

χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

3. Με απόφαση της Διεύθυνσης Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή 

των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση 

ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 

αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο 15 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις  

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται 

στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) Δείγματα οικονομικών φορέων 
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Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς 

όταν απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης.  

β) Δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές 

παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση 

της σύμβασης  

2. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε 

ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή 

μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. 

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:  

α) Στα έγγραφα της σύμβασης, προκειμένου για δείγματα οικονομικών φορέων 

(κατηγορία α΄).  

β) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών 

(κατηγορία β΄). 

Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των 

δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόμενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη 

διενέργεια δειγματοληψίας.  

3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) με 

εξαίρεση:  

α) Τα δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να 

αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.  

β) Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου 

των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην 

όμως, το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή 

εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.  

4. Εφόσον από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, 

προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.  

5. Τα δείγματα της κατηγορίας α΄ (προκειμένου για δείγματα οικονομικών φορέων) 

πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν από τη διακήρυξη 
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προβλέπεται επίσημο δείγμα, τότε τα δείγματα της κατηγορίας α΄ θα πρέπει να είναι, 

σύμφωνα και με το επίσημο δείγμα. Τα δείγματα της κατηγορίας α΄ αξιολογούνται κατά 

το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τρόπο που καθορίζεται σαφώς στα 

έγγραφα της σύμβασης (μακροσκοπικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος, πρακτική 

δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών).  

6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, 

καθορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.  

7. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του 

και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο 

είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της 

υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του 

δείγματος. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν 

απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.  

8. Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική 

αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής: 

- Των δειγμάτων που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα 

υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Αν κατά την διαδικασία 

έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επίσημο δείγμα δεν θα ισχύει 

κατά το μέρος στο οποίο αναφέρονται οι τροποποιήσεις. 

- Των δειγμάτων που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς κατά τη διενέργεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, μετά την κατακύρωση της προμήθειας. 

- Τα επίσημα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να 

χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της 

παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την 

διαδικασία των ελέγχων.  

9. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:  

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η 

προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά 

τους.  
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β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν 

καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει 

συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό 

αίτημά τους.  

10. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές 

παραλαβής βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.  

11. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί 

διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

οποιουδήποτε άλλου διαπιστευμένου από το Ε.Σ.Υ.Δ. εργαστηρίου ή αδειοδοτημένου 

από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια 

υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού 

τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών 

ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης.  

12. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή. 

13. Ειδικότερα όταν πρόκειται για προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή του Βασικού Έργου ή Συνδέσεις Τελικών Πελατών, η ΔΕΔΑ δύναται όταν 

υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα των υλικών ή /και των πρώτων υλών ή /και  για 

την αξιοπιστία των δοκιμών ή/και ελέγχων συνοδευομένων από αντίστοιχα 

πιστοποιητικά να προσδιορίζει στα έγγραφα της σύμβασης τους όρους με τους οποίους 

εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της όσον αφορά στις πρώτες ύλες των προς προμήθεια 

υλικών. 

 

Άρθρο 16 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

1. Η ΔΕΔΑ μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να 

προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της 

προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται 

στα έγγραφα της σύμβασης.  

2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
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αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή ειδική επιτροπή που ορίζεται 

για τον σκοπό αυτόν από την ΔΕΔΑ προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή 

εισηγείται στη Διεύθυνση Έργων την έκπτωση του αναδόχου.  

4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο 

μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας 

που προβλέπεται στο άρθρο 1 «Εγγυήσεις» του Προσαρτήματος Διαδικασιών της ΔΕΔΑ. 

Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

5. Ειδικότερα όταν πρόκειται για προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή του Βασικού Έργου ή Συνδέσεις Τελικών Πελατών, ισχύουν τα κάτωθι: 

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης διαπιστωθούν πραγματικά ελαττώματα 

ή ελλείψεις στην προμήθεια, η ΔΕΔΑ ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο να προβεί στις 

απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την άρση του ελαττώματος ή στις 

απαιτούμενες ενέργειες αντικατάστασης, τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για το 

σκοπό αυτό. Στα έγγραφα της σύμβασης εξειδικεύονται τα ζητήματα που αφορούν τις 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και άρσης των ελαττωμάτων εκ μέρους του Αναδόχου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 17 Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας  

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 

αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής γενικών υπηρεσιών ή από επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση 

της ΔΕΔΑ. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στη Διεύθυνση Έργων για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  337 του 4412/2016.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να 

ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως Διαχειριστή, με καθήκοντα εισηγητή,  

υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 

συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση υπηρεσιών, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 

Διαχειριστής λειτουργεί ως συντονιστής.  

3. Τα καθήκοντα του Διαχειριστή είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του Διαχειριστή η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 

καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα 

και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον διαχειριστή της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί 

αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για 

την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνονται από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Άρθρο 18 Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας  

1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, 

τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών 

και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα 

που ορίζεται από τη ΔΕΔΑ στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο 

αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον 

υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου 

παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.  

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της  ΔΕΔΑ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 

το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 

χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στη ΔΕΔΑ τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 19 Ποινικές ρήτρες  

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της ΔΕΔΑ. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
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επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται 

να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΔΕΔΑ, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως.  

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των 

ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 

(10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η ΔΕΔΑ αποφασίσει άλλως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.  

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη ΔΕΔΑ το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 20 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την 

Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
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4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Έργων, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 

έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 21. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Έργων, και 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου 

από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

Άρθρο 21 Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 

Διεύθυνσης Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να 

είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
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από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των 

υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 19 «Ποινικές ρήτρες», λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 

διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22. Γενική ρύθμιση 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παρούσα Διαδικασία  

ασκούνται από τα αρμόδια όργανα του Κυρίου του Έργου ύστερα από αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του. 


