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Ειδικοί κανόνες εκτέλεσης ανά είδος σύμβασης
Άρθρα 134 έως 220
Γενικές Παρατηρήσεις
Το Μέρος Β’ του Βιβλίου Ι τιτλοφορείται ''Κανόνες Εκτέλεσης'', το δε Κεφάλαιο ΙΙ
τιτλοφορείται ''Ειδικοί κανόνες ανά είδος σύμβασης”
Ειδικότερα:
• Τα άρθρα 134 έως 181  ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων
• Τα άρθρα 182 έως 199  ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
• Τα άρθρα 200 έως 220  ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (για τις τελευταίες, ρητές
ρυθμίσεις για πρώτη φορά)
o Τα άρθρα 200 έως 205 κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
o Τα άρθρα 206 έως 215 εφαρμόζονται μόνο στις συμβάσεις προμηθειών
o Τα άρθρα 216 έως 220 εφαρμόζονται μόνο στις συμβάσεις παροχής γενικών
υπηρεσιών
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Ειδικοί κανόνες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών
Άρθρα 200 έως 220
Ιδίως:
•Τρόποι / Δικαιολογητικά πληρωμής
• Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
• Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
• Ανωτέρα Βία
• Χρόνος παράδοσης υλικών
• Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
• Παραλαβή Υλικών
• Δείγματα
• Εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας
• Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
• Ποινικές Ρήτρες
• Παραλαβή γενικών υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΤΙΤΛΟΣ 3 -ΤΜΗΜΑ Ι - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τρόπος Πληρωμής & απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
πληρωμή του αναδόχου (Άρθρο 200)
Ρυθμίζεται ο τρόπος πληρωμής και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την πληρωμή του αναδόχου - Στις παρ. 1, 2, 3 & 4 επαναλαμβάνονται σε γενικές
γραμμές οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 118/2007
Τρόπος πληρωμής:
α) εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή ή
β) χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι 50% της συμβατικής αξίας, έναντι
ισόποσης εγγυητικής, και καταβολή υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή
είτε με πληρωμή 20% με πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου
και εξόφληση υπολοίπου με την οριστική παραλαβή
 Καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ένας από τους δύο τρόπους πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις (εάν υπάρχουν)
 Στις παρ. 4 και 5 (= νέα ρύθμιση) καθορίζονται τα απαιτούμενα (κατ' ελάχιστον)
δικαιολογητικά για πληρωμή αναδόχου σύμβασης προμήθειας & γενικών υπηρεσιών
 Νέα ρύθμιση εισάγει και η παρ. 7, για την περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών
στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών --> Δεν απαιτείται σύναψη
συμπληρωματικής σύμβασης για πληρωμή του επιπλέον ποσού προκύπτοντος μετά
την αναπροσαρμογή
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Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης (Άρθρο 201)
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης (Άρθρο 202)
•Άρθρο 201: νέα ρύθμιση --> για την τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
(άρθρο 132), απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
•Άρθρο 202: Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης --> επαναλαμβάνει αυτούσια την
αντίστοιχη διάταξη του π.δ. 118/2007, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της και
στις δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών (σωρευτικά οι
προϋποθέσεις) :
α) παραδόθηκε η ποσότητα/παρασχέθηκε η υπηρεσία στο σύνολό της &
παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης σύμβασης (κατά τη
διακήρυξη) (Σε περίπτωση διαιρετού υλικού/υπηρεσίας, το παραδοθέν
αντικειμένου υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται ασήμαντο
από το αρμόδιο όργανο)
β) Συντελέστηκε οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
γ) Έγινε αποπληρωμή του τιμήματος (αφού επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις)
δ) εκπλήρωση λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων (για αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη) και αποδέσμευση εγγυήσεων
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Κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου
(Άρθρο 203)
•Αντίστοιχες διατάξεις για την κήρυξη του οικονομικού φορέα εκπτώτου με τη διάταξη
του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007
•Πως  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνώμη
αρμοδίου οργάνου
•Όταν 
α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό
β) σε περίπτωση Δ. Σ. 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
γ)σε περίπτωση Δ. Σ. παροχής γενικών υπηρεσιών: αα) εφόσον δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές υποχρεώσεις και δεν συμμορφωθεί με τις - σύμφωνες με τη σύμβαση
ή τις κείμενες διατάξεις- γραπτές εντολές της υπηρεσίας και ββ) υπερβεί υπαίτια τη
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης (με τις παρατάσεις)-παρ. 1 περ. γ’*
•Εισάγεται η ''ειδική όχληση'' εκ μέρους της α.α. προς τον ανάδοχο, προκειμένου να
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες (σε εύλογη προθεσμία και ανάλογη της διάρκειας της
σύμβασης, όχι μικρότερη των 15 ημερών), ώστε να συμμορφωθεί και να μην κηρυχθεί
έκπτωτος (μέσα σε 30 ημέρες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης)
(παρ. 2)*
* Νέες ρυθμίσεις αποκλειστικά για Δ.Σ. παροχής γενικών υπηρεσιών
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Κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου(Άρθρο 203)
(συνέχεια)
•Ο ο.φ. δεν κηρύσσεται έκπτωτος (παρ. 3):
α) όταν υπάρχει ευθύνη του ιδίου του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
β) όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
•Κυρώσεις για την κήρυξη εκπτώτου:
oΠως 
 με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και
κατόπιν υποχρεωτικής κλήσης του ενδιαφερομένου προς παροχή εξηγήσεων
oΟι κυρώσεις
 ολική κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση
 είσπραξη εντόκως της χορηγηθείσας προκαταβολής είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση
του ποσού από αυτόν
 Επιπροσθέτως, δύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του εκπτώτου
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (κατά
το αρ. 74)
•Οι κυρώσεις είναι λιγότερες σε σχέση με τις κυρώσεις του π.δ. 118/2007 ΑΛΛΑ
επιβάλλονται αθροιστικά [και όχι με δυνατότητα διαζευκτικής επιβολής, όπως στην
αντίστοιχη διάταξη του π.δ. 118/2007]
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Ανωτέρα Βία (Άρθρο 204)

•

Αυτούσια επανάληψη της αντίστοιχης ρύθμισης του άρθρου 37 του π.δ.
118/2007

•

Καθορίζεται ο τρόπος (= αναφορά εγγράφως) και ο χρόνος προσκόμισης
των αποδεικτικών στοιχείων, εκ μέρους του αναδόχου, για την τεκμηρίωση
της επικαλούμενης ανωτέρας βίας ( = 20 ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία)
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Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συμβάσεων (Άρθρο 205)
•Επανάληψη της αντίστοιχης διάταξης της παρ. 5 του αρ. 15 του π.δ. 118/2007

•Πρόβλεψη άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν κυρώσεις στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης (λ.χ. κήρυξη
εκπτώτου, εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη παραδοτέου, κ.α.), ενώπιον του
φορέα εκτέλεσης της σύμβασης, για λόγους νομιμότητας και ουσίας
•Προθεσμία: 30 ημέρες από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της απόφασης που
επιβάλλει την κύρωση
•Επί της προσφυγής αποφασίζει το αποφαινόμενο όργανο, κατόπιν γνωμοδότησης
του συλλογικού οργάνου παρακολούθησης και παραλαβής της συμβασης. Η εν
λόγω απόφαση δεν προσβάλλεται με οποιαδήποτε άλλη διοικητική προσφυγή
•Προσοχή : οι αντιρρήσεις προκειμένου για τροποποίηση σύμβασης υποβάλλονται
με προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (για συμβάσεις άνω των 60.000€, με την επιφύλαξη των μεταβατικών
ρυθμίσεων)
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Χρόνος παράδοσης υλικών
(Άρθρο 206)
•Έχει παρόμοιο περιεχόμενο με το αρ. 26 του π.δ. 118/2007
•Βασικές διαφορές:
α) Η περίπτωση της ''μετάθεσης'' του συμβατικού χρόνου για αντικειμενικούς λόγους
ή λόγους ανωτέρας βίας του αρ. 26 του π.δ. 118/2007 αντιμετωπίζεται πλέον ως
περίπτωση ''παράτασης'' του συμβατικού χρόνου με τις ίδιες έννομες συνέπειες -->
προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή παρερμηνείας ότι ''παράταση'' και
''μετάθεση'' αποτελούν διαφορετικές έννομες καταστάσεις (στο ενωσιακό δίκαιο
χρησιμοποιείται μόνο η “παράταση” ως έννομη κατάσταση)
β) Οποιαδήποτε παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών θα πρέπει
να τηρεί τους όρους του άρθρου 132 ως προς την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους
Συνεπώς
•Υποχρεώσεις προμηθευτή ως προς την παράδοση:
oΠαράδοση εντός της συμβατικής προθεσμία με το τρόπο των εγγράφων της
σύμβασης(παρ.1)
oΠροηγούμενη ειδοποίηση 5 ημερών της α.α. (υπηρεσία, την αποθήκη υποδοχής,
επιτροπή) (παρ 6)
oΥποβολή αποδεικτικού στην υπηρεσία θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης (παρ.7)

ΒΙΒΛΙΟ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΤΙΤΛΟΣ 3 -ΤΜΗΜΑ ΙΙ– ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χρόνος παράδοσης υλικών
(Άρθρο 206) (συνέχεια)
•Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης
Προϋποθέσεις: (σωρευτικά)(παρ. 1)
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) Έκδοση αιτιολογημένης απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε
με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής 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*.
•Παράταση λόγω ανωτέρας βίας ή σοβαρών λόγων  δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
ΑΛΛΩΣ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

•Κήρυξη εκπτώτου του προμηθευτή όταν: (διαζευκτικά)
o λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης
o εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
*ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης (παρ. 2)
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Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
(Άρθρο 207)
•Περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της διάταξης του αρ. 32 του π.δ. 118/2007
•Καθορίζει τις κυρώσεις, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της
προμήθειας:
•Διαφοροποιείται το ποσοστό, επί του οποίου επιβάλλεται το πρόστιμο:
o ενιαίο πλέον ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα χωρίς ΦΠΑ [όχι διαβάθμιση του ποσοστού,
ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης] (παρ. 1)
o ωστόσο: εάν τα εκπροθέσμως παραδοθέντα υλικά επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των εμπροθέσμως παραδοθέντων --> το πρόστιμο (5%)
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών
(παρ. 2)

• Γίνεται καταλογισμός, σε βάρος του προμηθευτή, τόκου επί του ποσού της
προκαταβολής (εφόσον έχει ληφθεί), με το ισχύον ανώτατο όριο του ποσοστού
του τόκου υπερημερίας (παρ. 4)
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Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
(Άρθρο 207) (συνέχεια)
•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. (παρ. 5)
•Σε περίπτωση ένωσης ο.φ.: πρόστιμο & τόκοι --> επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης (παρ. 6)
•Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης  με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
! Προσοχή : Δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε, πέραν του
ευλόγου, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης (παρ.3)

ΒΙΒΛΙΟ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΤΙΤΛΟΣ 3 -ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παραλαβή υλικών (Άρθρο 208)
•Παραλαβή στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών επαναλαμβάνει αυτούσιες
τις ρυθμίσεις της αντίστοιχης διάταξης του αρ. 27 του π.δ. 118/2007
•Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές του αρ. 221 παρ. 3
(συλλογικά όργανα σε ετήσια βάση ή ad hoc) [όχι 5 = οργανωτικές μονάδες
ενταγμένες στη διοικητική δομή της α.α.]
• Κατά την παραλαβή: διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, κατόπιν
κλήσης του προμηθευτή να παραστεί (εφόσον το επιθυμεί)
•Ποιοτικός έλεγχος (με έναν ή περισσότερους ή και όλους από τους κάτωθι
τρόπους και εφόσον προβλέπονται στη σύμβαση):
α) με μακροσκοπική εξέταση
β) με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση)
γ) με πρακτική δοκιμασία
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Χρόνος παραλαβής υλικών (Άρθρο 209)
•Περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της διάταξης του αρ. 28 του π.δ. 118/2007

•Έναρξη συμβατικού χρόνου παραλαβής = από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού (χωρίς πχ. υπολογισμό του χρονικού διαστήματος από την
αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων
του ελέγχου στην επιτροπή)
• Παραλαβή υλικών & έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής --> μέσα στον
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο  Εάν δεν πραγματοποιηθεί εντός του
ανωτέρω χρόνου: τότε, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, & εκδίδεται σχετική απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου (με βάση μόνο το αποδεικτικό προσκόμισης των
υλικών, θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά) ώστε να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή
Προσοχή: Δεν επιστρέφονται οι εγγυήσεις προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων --> από άλλη επιτροπή, με διαφορετικά μέλη, που
συγκροτείται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
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Ειδικοί Κανόνες εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Άρθρα 210 έως 213)
•Άρθρα 210 και 211: Ρύθμιση ειδικών ζητημάτων κατά την εκτέλεση δημόσιων
συμβάσεων προμηθειών --> Ναύλωση - ασφάλιση (αρ. 210) και Ανακοίνωση
φόρτωσης (αρ. 211) - Επαναλαμβάνουν αυτούσιο το περιεχόμενο των αρ. 29 &
30 του π.δ. 118/2007, αντιστοίχως
•Άρθρο 212: Ποιοτικός έλεγχος που διενεργείται στο εξωτερικό, σε περίπτωση
προμήθειας αγαθών που εισάγονται από την αλλοδαπή - Επαναλαμβάνει
αυτούσιες τις ρυθμίσεις του αρ. 31 του π.δ. 118/2007
•Άρθρο 213: Ρύθμιση περιπτώσεων απόρριψης των υλικών κατά την
παραλαβή τους και την αντικατάστασή τους - Παρόμοιο περιεχόμενο με το
αρ. 38 του π.δ. 118/2007
--> προσοχή: Διαφοροποιείται ως προς την προθεσμία που τάσσεται για
αντικατάσταση: α) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου σε κάθε περίπτωση [και όχι μόνο στην περίπτωση που ο
συμβατικός χρόνος είναι έως 30 ημέρες] και β) δεν προβλέπεται πλέον η
προθεσμία μέχρι 1/4 του συμβατικού χρόνου παράδοσης
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Δείγματα (Άρθρο 214)
•Έχει παρόμοιο περιεχόμενο με την αντίστοιχη διάταξη του αρ. 36 του π.δ. 118/2007
•Υπαγωγή δειγμάτων σε κατηγορίες:
α) δείγματα φορέων (= που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται
τα προς προμήθεια υλικά και βάσει των οποίων θα λάβει χώρα η προμήθεια)

β) δείγματα οικονομικών φορέων (= που καταθέτουν οι ο.φ. όταν απαιτείται από τα
έγγραφα της σύμβασης)
γ) δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή υλικά (= λαμβάνονται από τις
επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι
προμηθευτές σε εκτέλεση σύμβασης
• Διαφορές από την αντίστοιχη διάταξη του αρ. 36 του π.δ. 118/2007:
α) Η μη προσήκουσα προσκόμιση δείγματος δεν αποτελεί πλέον λόγο αυτόματου
αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεδομένου ότι
οι λόγοι αποκλεισμού (υποχρεωτικοί και δυνητικοί) απαριθμούνται περιοριστικά στα
άρθρα 73 και 74 και δεν μπορούν να προστίθενται νέοι λόγοι αποκλεισμού ΑΛΛΑ:
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς κατά το αρ. 91 παρ. 1 περ. η’
β) Προβλέπεται ρητώς ότι η αξιολόγηση των δειγμάτων που προσκομίζουν οι
οικονομικοί φορείς γίνεται κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με
τρόπο που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
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Εγγυημένη Λειτουργία της Προμήθειας
(Άρθρο 215)
•Νέα διαταξη  Ρυθμίζει την εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας,
δηλ. ζητήματα που αφορούν στην περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
(ενδείκνυται για προμήθεια κάθε είδους μηχανημάτων)

•Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της α.α. να την προβλέπει στα έγγραφα της
σύμβασης και να καθορίζει τον χρόνο, τρόπο και το περιεχόμενό της
•Κατά την εν λόγω περίοδο: -ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
-οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση
-οφείλει να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη, κατά τρόπο
και χρόνο περιγραφόμενο στα έγγραφα της σύμβασης
• Παρακολούθηση και έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τις υποχρεώσεις
του κατά την εν λόγω περίοδο --> από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης –
παραλαβής
• Η συμμόρφωση του αναδόχου --> διαπιστώνεται με την έκδοση πρωτοκόλλου
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, που “συντάσσεται” το αργότερο εντός 1
μηνός από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας
• Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης --> εισήγηση από ΕΠΠ στο αποφαινόμενο όργανο για
κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου ή/και την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης
καλής λειτουργίας (αρ. 72)
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Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
(Άρθρο 216)
•Νέα διάταξη
•Ρυθμίζει την παρακολούθηση της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών και τη διοίκηση αυτής
•Διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της α.α. (σύμφωνα με τον
Οργανισμό της) ή από την υπηρεσία που ορίζεται με απόφαση της α.α. -->
εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως για τροποποίηση
αντικειμένου ή παράταση διάρκειας σύμβασης, με την επιφύλαξη του αρ 132
(παρ. 1)
• Η αρμόδια υπηρεσία της α.α. έχει δυνατότητα ορισμού επόπτη με καθήκοντα
εισηγητή, ιδίως σε συμβάσεις που η εκτέλεση τους απαιτεί καθημερινή
παρακολούθηση ή και επιπλέον υπαλλήλων, σε περίπτωση πολύπλοκων
συμβάσεων, οι οποίοι υπηρετούν είτε στην αρμόδια υπηρεσία είτε σε
εξυπηρετούμενους από τη σύμβαση φορείς  οπότε ο επόπτης λειτουργεί ως
συντονιστής (παρ. 2)
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Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
(Άρθρο 216) (συνέχεια)
•Νέα διάταξη
•Ενδεικτική παράθεση καθηκόντων επόπτη: πιστοποίηση εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, έλεγχος συμμόρφωσης του αναδόχου με τους
όρους της σύμβασης, π.χ. με εισήγηση του επόπτη  εντολές και οδηγίες προς
τον ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης (παρ. 3)
•Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  τήρηση, από τον
ανάδοχο, ημερολογίου εκτέλεσης της σύμβασης: λ.χ. καταγραφή των
καθημερινών εργασιών του προσωπικού, της τμηματικής εκτέλεσης της
σύμβασης, έκτακτων συμβάντων κλπ.
• Το ημερολόγιο, εφόσον τηρείται, συνυπογράφεται από τον επόπτη που
μπορεί να σημειώνει παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης 
οι καταγραφές σε αυτό συνεκτιμώνται για την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης από την Επιτροπή παραλαβής

ΒΙΒΛΙΟ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΤΙΤΛΟΣ 3 -ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
(Άρθρο 217)
•Νέα διάταξη
•Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό καθορίζεται η διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης
•εφόσον απαιτείται, προβλέπονται και τμηματικές/ ενδιάμεσες προθεσμίες
για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή/ και την υποβολή επιμέρους
παραδοτέων
• Συνολική διάρκεια σύμβασης = το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από
την α.α. στα έγγραφα της σύμβασης/συμφωνητικό, το οποίο εκκινεί από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή την ημερομηνία που ορίζεται σε
αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία/προθεσμία (εφόσον πρόκειται για
παροχή διαρκούς υπηρεσίας π.χ. καθαριότητα, φύλαξη κλπ) είτε, εφόσον
υπάρχουν επιμέρους ενδιάμεσα παραδοτέα (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες),
με την υποβολή, εκ μέρους του αναδόχου, του τελευταίου παραδοτέου στην
ορισθείσα στο συμφωνητικό ημερομηνία (παρ 1)
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Διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
(Άρθρο 217) (συνέχεια)
•Νέα διάταξη
• Δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης  μέχρι 50%
αυτής, με αιτιολογημένη απόφαση της α.α., κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας
που διοικεί τη σύμβαση, ύστερα από αίτημα του αναδόχου, πριν τη λήξη της,
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητά του

•Προσοχή: Αν λήξει η συνολική διάρκεια σύμβασης, χωρίς έγκαιρη υποβολή
αιτήματος παράτασης εκ μέρους του αναδόχου ή λήξει η παραταθείσα κατά τα
ανωτέρω διάρκεια, χωρίς υποβολή των παραδοτέων στην α.α. εκ μέρους του
ανάδοχου  τότε: ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
[ωστόσο: σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (σεισμός, πυρκαγιά, φυσικές
καταστροφές) θα μπορούσε να παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης & να μην
κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος ακόμα και χωρίς έγκαιρη υποβολή αιτήματος
εκ μέρους του  πρβ. αρ. 203 παρ. 3β]
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Ποινικές Ρήτρες (Άρθρο 218)
•Νέα διάταξη (παρεμφερείς με αυτές των έργων και μελετών)
• Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παροχής των συμβατικών υπηρεσιών  δυνατότητα
επιβολής ποινικών ρητρών εκ μέρους της α.α. σε βάρος του αναδόχου, με
αιτιολογημένη απόφαση της α.α.
• Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας
της σύμβασης ή, σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών, το 50% της
αντίστοιχης προθεσμίας  ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
• Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%  ποινική ρήτρα 5% (χωρίς ΦΠΑ) επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
• ! Προσοχή: Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης  Οι πρώτες δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
α.α., εφόσον 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
• Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από / συμψηφίζεται με την αμοιβή του
αναδόχου
• Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την α.α. το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο (πρβ. και άρθρο 217)
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Ποινικές Ρήτρες (Άρθρο 218)
•Νέα διάταξη (παρεμφερείς με αυτές των έργων και μελετών)
• Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παροχής των συμβατικών υπηρεσιών  δυνατότητα
επιβολής ποινικών ρητρών εκ μέρους της α.α. σε βάρος του αναδόχου, με
αιτιολογημένη απόφαση της α.α.
• Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας
της σύμβασης ή, σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών, το 50% της
αντίστοιχης προθεσμίας  ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
• Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%  ποινική ρήτρα 5% (χωρίς ΦΠΑ) επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
• ! Προσοχή: Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης  Οι πρώτες δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
α.α., εφόσον 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
• Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από / συμψηφίζεται με την αμοιβή του
αναδόχου
• Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την α.α. το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο (πρβ. και άρθρο 217)
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Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών (Άρθρο 219)
Νέα διάταξη
• Με διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση & με
δυνατότητα κλήσης του αναδόχου για να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί
• Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων πραγματοποιείται από
Επιτροπή παραλαβής, συγκροτούμενη σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 3 (= με απόφαση
της α.α., σε ετήσια βάση ή ad hoc για συγκεκριμένη/ες σύμβαση/εις, κλπ) [όχι παρ. 5]
•Αν υπάρχουν παρεκκλίσεις και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο η Επιτροπή παραλαβής
αναφέρει τις παρεκκλίσεις και γνωμοδοτεί εάν αυτές επηρεάζουν την καταλληλότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών
•Αν δεν την επηρεάζουν: με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
δυνατότητα έγκρισης της παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, ανάλογη
των παρεκκλίσεων. Κατόπιν της ως άνω απόφασης  υποχρέωση οριστικής
παραλαβής εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής & σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
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Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών (Άρθρο 219) (συνέχεια)
Νέα διάταξη
• Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου  η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο
•Προθεσμία έγκρισης ή απόρριψης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το
αποφαινόμενο όργανο  30 ημέρες από την υποβολή του, άλλως θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδικαίως  οπότε: πληρωμή του αναδόχου
• Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στην παραπάνω περίπτωση  διενεργούνται οι
απαιτούμενοι έλεγχοι από άλλη επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, που προβαίνει στις απαιτούμενες διαδικασίες παραλαβής και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα *
•Προσοχή: Δεν επιστρέφονται οι εγγυήσεις προκαταβολής και καλής εκτέλεσης πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
σχετικών πρωτοκόλλων

* Υφίσταται παράλειψη ενός «δεν» στον νόμο, παρ. 6 «που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο»
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Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
(Άρθρο 220)
Νέα διάταξη
Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις οριστικής απόρριψης του συνόλου των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή μέρους αυτών ή και ενδιάμεσων παραδοτέων:
•Δυνατότητα έγκρισης της αντικατάστασης των απορριφθέντων με άλλα – σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης  με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, κατόπιν
γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
•Αν η εν λόγω αντικατάσταση λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας
εκτέλεσης της σύμβασης  προθεσμία για αντικατάσταση = έως 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης + ο ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις
ποινικές ρήτρες του αρ. 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
•Αν ο ανάδοχος δεν προβεί σε αντικατάσταση των απορριφθέντων υπηρεσιών/
παραδοτέων μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και εάν έχει λήξει η συνολική διάρκεια 
κηρύσσεται έκπτωτος

