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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 299801
Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ YΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/
2016 (Α’ 147), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 89 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».(Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις σφαλμάτων).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
6. Tις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης, μετονομασία υπουργείων εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
8. Την υπό στοιχεία Γ15/2021 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
9. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί
1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό
των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου
183 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων
επίβλεψης κατά την εκπόνηση μελετών από Ιδιωτικό
Φορέα Επίβλεψης.
2. Η έννοια των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο άρθρο
2 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 1 του
π.δ. 71/2019, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες
ρυθμίσεις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει τις
δημόσιες συμβάσεις μελετών του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου
ΙΙ του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του
άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των
ορίων της περ. β’ και γ’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και
της περ. α’ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση, της εκπόνησης μελετών ασκούνται από πιστοποιημένο
Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρ. 3 - 6 του
άρθρου 183 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Τα προσόντα του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
1. Η επίβλεψη των μελετών του προηγούμενου άρθρου
της παρούσας δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται
στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία
μητρώα του π.δ. 71/2019 και διαθέτει τις εξειδικευμένες
γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και
επίβλεψη της μελέτης.
2. Η απαιτούμενη πιστοποίηση του ΙΦΕ αποδεικνύεται
με την εγγραφή του στα δύο Τμήματα του «Μητρώου
Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων» (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) των άρθρων 70 επ. του π.δ. 71/2019.
Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις
και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευ-
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τικών υπηρεσιών για την διοίκηση - διαχείριση έργων
και μελετών του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος
Γ’ του ν. 4412/2016.
3. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί την μόνη
απαιτούμενη πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να τους ανατεθούν οι υπηρεσίες επίβλεψης της
παρούσας. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποδεικνύεται
με τα πιστοποιητικά εγγραφής (Τμήμα Ι) και κατάταξης
(Τμήμα II), που προβλέπονται στο άρθρο 76 του π.δ.
71/2019 και χορηγούνται με την διαδικασία του άρθρου
79 του ίδιου π.δ.
4. Η εγγραφή των ιδιωτικών φορέων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.
αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής τους καταλληλότητας κατά το άρθρο 72 του π.δ. 71/2019 και η κατάταξή
τους σε τάξεις κατά το άρθρο 74 του π.δ. 71/2019 αποτελεί απόδειξη κάλυψης των αντίστοιχων απαιτήσεων
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας
σύμφωνα με το άρθρο 73 του ίδιου π.δ.
5. Με την διακήρυξη για την εκπόνηση της μελέτης,
εκτός της ως άνω απαιτούμενης πιστοποίησης, καθορίζονται επίσης αφενός η τάξη ανάλογα με τον προϋπολογισμό της προκηρυσσόμενης σύμβασης, στην οποία θα
πρέπει να κατατάσσεται ο ΙΦΕ στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. κατά το
άρθρο 74 του π.δ. 71/2019, και αφετέρου οι κατηγορίες
μελετών, που αντιστοιχούν στην προς επίβλεψη μελέτη
και στις οποίες θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία η στελέχωση του δυναμικού του ΙΦΕ.
6. Με την διακήρυξη μπορούν να καθορίζονται και να
απαιτούνται ορισμένα πρόσθετα προσόντα, πέραν των
ανωτέρω και της προβλεπόμενης πιστοποίησης, που θα
πρέπει να διαθέτει ο ΙΦΕ, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από
ειδικές τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Τα πρόσθετα αυτά
προσόντα δύνανται να προβλέπουν ότι ο ΙΦΕ θα διαθέτει
αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις ή ειδική εμπειρία
που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη
της συγκεκριμένης μελέτης. Η αναγκαιότητα πρόβλεψης
τέτοιων πρόσθετων προσόντων πρέπει να τεκμηριώνεται
και να αιτιολογείται ειδικώς στην διακήρυξη.
Άρθρο 4
Η πρόβλεψη άσκησης επίβλεψης
από Ιδιωτικό Φορέα στην διακήρυξη
1. Η άσκηση επίβλεψης στην εκπόνηση ορισμένης
μελέτης από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης
(ΙΦΕ) θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς στην διακήρυξη
και στα συμβατικά τεύχη του οικείου διαγωνισμού.
2. Σε εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 3 του άρθρου
183 του ν. 4412/2016 και των διατάξεων της παρούσας,
η διακήρυξη θα ορίζει επίσης:
α) το προβλεπόμενο στο π.δ. 71/2019 πιστοποιητικό
εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., που πρέπει να διαθέτει ο
ΙΦΕ και να προσκομίσει ο ανάδοχος,
β) τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του κάθε υποψήφιος ανάδοχος, από τα οποία
θα προκύπτει η ταυτότητα του προτεινόμενου ΙΦΕ και
ιδίως τα βασικά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης ή του
νομικού του προσώπου,
γ) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να
διαθέτει ο ΙΦΕ για την πλήρωση των νόμιμων απαιτή-
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σεων, και ιδίως την τάξη, στην οποία θα πρέπει να έχει
καταταγεί ο ΙΦΕ στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., τις κατηγορίες μελετών, στις οποίες θα πρέπει να έχουν εμπειρία τα στελέχη
που θα απαρτίζουν την ομάδα επίβλεψης, και οι οποίες
θα είναι αντίστοιχες με αυτές που απαιτούνται για την
εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης,
δ) τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που θα πρέπει να
διαθέτει ο ΙΦΕ αναλόγως των ειδικών απαιτήσεων της
μελέτης,
ε) τους όρους της σύμβασης που θα κληθεί να συνάψει ο ανάδοχος της σύμβασης με τον ΙΦΕ που ο ίδιος
πρότεινε,
στ) την διαδικασία αποδοχής του ΙΦΕ από τον Εργοδότη, τον τρόπο ορισμού του ως επιβλέποντος και την διαδικασία εγκατάστασής του στην επίβλεψη της μελέτης,
ζ) τον χρόνο απασχόλησής του,
η) τον τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της
αμοιβής του κατά το άρθρο 17 της παρούσας, καθώς και
θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα είναι απαραίτητη για
την σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου, εφόσον η
επίβλεψη θα ασκηθεί από ΙΦΕ.
3. Η διακήρυξη επίσης ορίζει τον τρόπο υποβολής των
στοιχείων, που περιγράφουν τον προτεινόμενο από κάθε
υποψήφιο ανάδοχο ΙΦΕ βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 5 της παρούσας. Στο τελικό χρηματικό ποσό της
Οικονομικής Προσφοράς, η οποία συντάσσεται κατά το
άρθρο 95 του ν. 4412/2016, προστίθεται η αμοιβή του
ΙΦΕ, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στην διακήρυξη κατά
το άρθρο 17 της παρούσας.
4. Η διαδικασία ορισμού από την Διευθύνουσα Υπηρεσία υπαλλήλων της ως επιβλεπόντων κατά την παρ. 2
του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και η διαδικασία
άσκησης της επίβλεψης από πιστοποιημένο Ιδιωτικό
Φορέα Επίβλεψης κατά την παρ. 3 του άρθρου 183 του
ν. 4412/2016 είναι τυπικώς και ουσιαστικώς ισοδύναμες
και δεν διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο άσκησης
της επίβλεψης. Η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στην
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται ειδική αιτιολογία της σχετικής απόφασης ή
του αντίστοιχου όρου της διακήρυξης.
5. Εφόσον με την διακήρυξη για την εκπόνηση της μελέτης έχει προβλεφθεί ότι η επίβλεψη θα ασκηθεί από
ΙΦΕ, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 2
του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και συνεπώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται να προβεί στον ορισμό
επιβλεπόντων από τους υπαλλήλους της.
6. Σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σε ΙΦΕ η
Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεχίζει να έχει εξουσία να διενεργεί ελέγχους στην εκπόνηση της μελέτης, με σκοπό
να διαπιστώνει την εξέλιξή της και την συμμόρφωση του
αναδόχου με την σύμβαση.
Άρθρο 5
Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
από τον ανάδοχο
1. Σε περίπτωση που η διακήρυξη ορισμένου διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης
του άρθρου 2 της παρούσας προβλέπει ότι η άσκηση
της επίβλεψης κατά την εκπόνησή της θα διενεργηθεί
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από πιστοποιημένο ΙΦΕ, έκαστος υποψήφιος ανάδοχος
υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ,
στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο.
2. Για την πλήρωση της ως άνω απαίτησης κάθε υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει με δαπάνες του τον ΙΦΕ που
θα προτείνει με την προσφορά του. Ο υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τον ΙΦΕ που θα προτείνει, αρκεί
αυτός να είναι πιστοποιημένος και να διαθέτει τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 3 της παρούσας.
3. Προς τούτο η διακήρυξη προβλέπει ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιλάβει στον (υπο)φάκελο
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της προσφοράς του: α) δήλωση του αναδόχου στην οποία κατονομάζει και αναφέρει υποχρεωτικώς τα στοιχεία, από
τα οποία θα προκύπτει η ταυτότητα του προτεινόμενου
ΙΦΕ, ο αριθμός μητρώου εγγραφής του στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.
και η τάξη, στην οποία έχει καταταχθεί στο ως άνω μητρώο, β) δήλωση του προτεινόμενου ΙΦΕ, στην οποία
περιέχεται η ανεπιφύλακτη δέσμευσή του ότι θα αναλάβει την επίβλεψη της μελέτης σε περίπτωση ανάθεσης
της οικείας σύμβασης στον υποψήφιο ανάδοχο που τον
προτείνει.
4. Εφόσον με την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου των
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής» προκύψει ότι ορισμένος
υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλει τις δηλώσεις
της προηγούμενης παραγράφου ή τις έχει υποβάλει
ελλιπώς, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016. Εάν παρά ταύτα ο υποψήφιος ανάδοχος
αρνείται να προτείνει με την προσφορά του ορισμένο
πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα για την επίβλεψη της μελέτης ή δεν προσκομίζει τις προβλεπόμενες δηλώσεις,
τότε κρίνεται ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν πληροί
τους όρους της διακήρυξης και απορρίπτεται.
5. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, και
εφόσον η αναθέτουσα αρχή ειδοποιήσει τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
να υποβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα
καθοριζόμενα στον νόμο και την διακήρυξη δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει
επιπλέον και τα πλήρη στοιχεία που αφορούν στον ΙΦΕ
που έχει προτείνει.
6. Η διακήρυξη ορίζει αναλυτικά τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία που οφείλει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος για τον ΙΦΕ που έχει προτείνει και από τα
οποία τεκμηριώνεται ότι αυτός πληροί τις απαιτήσεις της
παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, της παρούσας
και των σχετικών όρων της διακήρυξης. Η διακήρυξη
προβλέπει ότι ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ιδίως:
α) τα βασικά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης ή του
νομικού προσώπου ή της ένωσης (όνομα ή επωνυμία,
έδρα, Α.Φ.Μ., εκπροσώπηση, διοίκηση κ.λπ.), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα,
β) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εγγραφή
και την κατάταξη του ΙΦΕ σε τάξη του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,
γ) τα βιογραφικά και τα στοιχεία των εγγεγραμμένων
στο Μ.Ε.Μ. ή στο Μ.Ε.Κ. φυσικών προσώπων που ανήκουν στην στελέχωση της ομάδας επίβλεψης του ΙΦΕ

65663

και έχουν δεσμεύσει τα πτυχία τους με ρητή αναφορά
στην τάξη και την κατηγορία των ατομικών τους πτυχίων, συνοδευόμενα από τα οικεία αποδεικτικά έγγραφα,
δ) δήλωση και του προσωρινού αναδόχου και του ΙΦΕ
ότι κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά το
χρόνο υπογραφής της σύμβασης δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων, όπως αυτή περιγράφεται
στο άρθρο 14 της παρούσας.
7. Πέραν της απόδειξης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που ο ΙΦΕ πρέπει να διαθέτει για την πλήρωση
των νόμιμων απαιτήσεων, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
υποβάλλει κατά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης με πληροφορίες για
τον ΙΦΕ, ούτε ελέγχεται ο πιστοποιημένος ΙΦΕ ως προς
την εκπλήρωση κριτηρίων που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια ή σε άλλα
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που
ήδη αποδεικνύονται με την πιστοποίησή του κατά το
π.δ. 71/2019. Ο ΙΦΕ δεν συνιστά υπεργολάβο του υποψηφίου αναδόχου, καθόσον δεν θα ανατεθεί σε αυτόν
η εκτέλεση μέρους της σύμβασης κατά το άρθρο 58 του
ν. 4412/2016, ούτε συνιστά οικονομικό φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος κατά το άρθρο
78 του ίδιου νόμου.
8. Εφόσον μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης
διαπιστωθεί ότι δεν προσκομίσθηκαν τα προβλεπόμενα
για τον ΙΦΕ δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα κατ’
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
9. Εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη, σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων που ο ΙΦΕ πρέπει να διαθέτει
για την πλήρωση των νόμιμων απαιτήσεων, εφαρμόζεται
η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
10. Εφόσον μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν για τον
ΙΦΕ είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, εφαρμόζεται η παρ. 3 του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
11. Εφόσον μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για
την υπογραφή της σύμβασης προκύψει ότι ο προσωρινός ανάδοχος πρότεινε με την προσφορά του ιδιωτικό
φορέα, ο οποίος δεν πληροί τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να
τάξει προθεσμία δέκα (10) ημερών στον ανάδοχο, για να
προτείνει νέο πιστοποιημένο ΙΦΕ και να υποβάλει εκ νέου
τα δικαιολογητικά της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Εάν
και από τα δικαιολογητικά αυτά αποδεικνύεται ότι και ο
δεύτερος προτεινόμενος από τον προσωρινό ανάδοχο
ΙΦΕ δεν πληροί τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 183
του ν. 4412/2016 και τις απαιτήσεις των διατάξεων της
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παρούσας, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 103 του
ν. 4412/2016.
12. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η Προϊσταμένη Αρχή
εκδίδει διαπιστωτική απόφαση με την οποία εγκρίνει τον
ορισμό του προτεινόμενου από τον ανάδοχο ΙΦΕ ως επιβλέποντος την μελέτη.
Άρθρο 6
Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και
αναδόχου
1. Μετά από την έγκριση του ΙΦΕ από την Προϊσταμένη
Αρχή ο ανάδοχος κοινοποιεί το σχέδιο σύμβασης, που θα
υπογραφεί μεταξύ του ιδίου και του ΙΦΕ στο σύνολό του
μαζί με τα πάσης φύσεως παραρτήματά του στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύμβασης
έχει το προβλεπόμενο περιεχόμενο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και τις
διατάξεις της παρούσας. Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία
δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι μπορεί να
προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ.
3. Εάν η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται
διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
τάσσει προθεσμία στον ανάδοχο να συμμορφωθεί.
4. Η τροποποίηση όρων του σχεδίου σύμβασης μεταξύ
ΙΦΕ και αναδόχου μετά τον έλεγχό του κατά την παρ. 2 του
παρόντος άρθρου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και
πριν την υπογραφή του επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο
λόγο και μόνον μετά από ρητή έγγραφη έγκριση της τροποποίησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
5. Αφού η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιήσει τον
ανάδοχο ότι μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της
σύμβασης με τον ΙΦΕ, ο ανάδοχος υπογράφει την ελεγχθείσα σύμβαση με τον ΙΦΕ. Αμέσως μετά την υπογραφή
της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ, και χωρίς άλλες
προϋποθέσεις ή διατυπώσεις, ο ΙΦΕ ορίζεται ως επιβλέπων
στην μελέτη.
6. Η τροποποίηση όρων της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και
αναδόχου μετά την υπογραφή της και κατά την διάρκεια
ισχύος της επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο λόγο και μόνον
μετά από ρητή έγγραφη έγκριση της τροποποίησης από
την Προϊσταμένη Αρχή.
Άρθρο 7
Καθήκοντα του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
1. Ο Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του
ν. 4412/2016 στην επίβλεψη, όταν αυτή ασκείται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Η επίβλεψη, και όταν ασκείται από ΙΦΕ, αποσκοπεί
ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των
όρων της σύμβασης και στην εκπόνηση της μελέτης,
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις προδιαγραφές των συμβατικών τευχών.
3. Τα καθήκοντα επίβλεψης που οφείλει να εκπληρώνει
ο ΙΦΕ περιλαμβάνουν ιδίως:
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α) τον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο της σύμβασης
και των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου,
β) τον έλεγχο εφαρμογής από τον ανάδοχο των προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης,
γ) τον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης,
δ) τον έλεγχο ολοκλήρωσης από τον ανάδοχο συγκεκριμένων τμημάτων ή σταδίων της μελέτης,
ε) τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των τμημάτων ή
σταδίων της μελέτης,
στ) την εν γένει παρακολούθηση της σχέσης συμβατικού - εκτελούμενου μελετητικού αντικειμένου και την
ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την
πρόοδο εκπόνησης της μελέτης,
ζ) τον έλεγχο εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των προϋποθέσεων για τις τμηματικές πληρωμές του συμβατικού
ανταλλάγματος βάσει της εξέλιξης της εκπόνησης της
μελέτης,
η) την διαχείριση όλων των ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της μελέτης.
4. Πέραν των ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενων γενικών καθηκόντων επίβλεψης, ο ΙΦΕ οφείλει επίσης να
εκπληρώνει τα εξής ειδικά καθήκοντα:
α) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον προϊστάμενο
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον
ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
β) ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον προϊστάμενο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται να κινηθεί
διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου λόγω συνδρομής
των αναγκαίων προϋποθέσεων,
γ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκαιρη έγκριση
των λογαριασμών της σύμβασης,
δ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να μην χορηγεί
εντολές για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική
σύμβαση,
ε) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή
των μελετών,
στ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να μην χορηγεί
παράταση προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις,
ζ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης
έκπτωσης,
η) υποβάλλει εισήγηση προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε σχέση με τα σχέδια και την πρόταση που κατέθεσε
ο ανάδοχος για την σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα
κατά την παρ. 6 του άρθρου 186 του ν. 4412/2016,
θ) ελέγχει και προσυπογράφει τους λογαριασμούς που
υποβάλλει ο ανάδοχος και βεβαιώνει ότι αυτοί έχουν
συνταχθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 187 του
ν. 4412/2016,
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ι) καταθέτει εισήγηση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, με
την οποία, αφού έχει υποβληθεί έγγραφη όχληση από
τον ανάδοχο για αποζημίωση λόγω υπερημερίας του
εργοδότη, διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, καθώς
και τα αίτιά της και το ύψος των ζημιών του αναδόχου
για κάθε ημέρα κατά προσέγγιση σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 190 του ν. 4412/2016,
ια) υποβάλλει την γνώμη του για την κατάθεση εισήγησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει επί της αιτήσεως λύσης
της σύμβασης που υπέβαλε ο ανάδοχος κατά το εδ. ε’
της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι του ΙΦΕ
1. Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή ενημέρωση στον ΙΦΕ σε σχέση με την μελέτη και ιδίως οφείλει να του χορηγήσει πλήρη αντίγραφα των Συμβατικών
Τευχών, της Τεχνικής του Προσφοράς και της Σύμβασης,
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει στον
ΙΦΕ και τους υπαλλήλους του, απρόσκοπτη πρόσβαση
για την άσκηση της επίβλεψης στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις, όπου εκπονούνται τμήματα της μελέτης και
γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του ΙΦΕ έναντι του Εργοδότη
1. Ο Εργοδότης και τα όργανά του διατηρούν όλες
τις εξουσίες ελέγχου και εποπτείας επί της επίβλεψης
που διενεργεί ο ΙΦΕ, όπως αυτές προβλέπονται στον
ν. 4412/2016 και στην παρούσα, σε όλη την διάρκεια
ισχύος της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ.
2. Σε περίπτωση που τα όργανα του Εργοδότη θεωρούν ότι ο ΙΦΕ δεν εκτελεί με συνέπεια τα καθήκοντα επίβλεψης μπορούν να προβάλουν εναντίωση στις πράξεις
επίβλεψης κατά το άρθρο 15 της παρούσας, να ζητήσουν
από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβαση και να
αντικαταστήσει τον ΙΦΕ κατά το άρθρο 16 της παρούσας,
καθώς και να κινήσουν διαδικασίες για την αναζήτηση
των πειθαρχικών ευθυνών του ΙΦΕ που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας.
3. Ο ΙΦΕ έχει υποχρέωση να υπακούει και να εφαρμόζει τις εντολές των οργάνων του Εργοδότη. Η ως άνω
υποχρέωση του ΙΦΕ πηγάζει από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο ανάδοχος ανέλαβε με την κατάρτιση
της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, τις συμβατικές
υποχρεώσεις που ο ΙΦΕ ανέλαβε έναντι του αναδόχου,
καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της
παρούσας.
4. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει στον ανάδοχο έναντι
του Εργοδότη ο νόμος, η παρούσα απόφαση και η μεταξύ τους σύμβαση, και αφορούν στις υποχρεώσεις του
ΙΦΕ,δεν έχουν σε καμία περίπτωση την έννοια ότι ο ΙΦΕ
συμβάλλεται ή αποκτά οποιαδήποτε ευθεία ή έμμεση
συμβατική σχέση με τον Εργοδότη ή ότι ο ΙΦΕ συνιστά
προστηθέντα του Εργοδότη.
5. Πέραν των καθηκόντων του ΙΦΕ, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο και στην παρούσα, και ιδίως στο
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άρθρο 7 αυτής, ο ΙΦΕ οφείλει να ενημερώνει τακτικώς
την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εξέλιξη της εκπόνησης της μελέτης, υποβάλλοντας μηνιαίες αναφορές για
την πρόοδο των εργασιών. Ο ΙΦΕ οφείλει να ενημερώνει
χωρίς καθυστέρηση την Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετικά
με κάθε παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης από τον ανάδοχο, και ιδίως για:
α) οποιαδήποτε παράβαση του χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της σύμβασης,
β) οποιαδήποτε παράβαση της εφαρμογής των προδιαγραφών της σύμβασης,
γ) οποιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική απόκλιση στα
τμήματα ή στάδια της μελέτης.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου
1. Ο ΙΦΕ οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα επίβλεψης χωρίς να εμποδίζει ή να καθυστερεί αναιτίως τον ανάδοχο
από την καλή και προσήκουσα εκπόνηση της μελέτης.
2. Ο ΙΦΕ οφείλει να μεταφέρει με ακρίβεια και χωρίς
καθυστέρηση στον ανάδοχο τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
3. Ο ΙΦΕ κατά την άσκηση της επίβλεψης οφείλει να
δίνει οδηγίες, να κάνει υποδείξεις και να υποβάλλει παρατηρήσεις στον ανάδοχο, με μοναδικό σκοπό την πιστή
εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης
και την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.
4. Ο ΙΦΕ οφείλει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα του αναδόχου, που απαιτούν την
συμμετοχή ή την συνδρομή του για την ολοκλήρωση
της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων αυτών.
Άρθρο 11
Ευθύνη του ΙΦΕ έναντι του Εργοδότη
1. Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του Εργοδότη ακόμη και
για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
o ίδιος, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι διοικούντες και τα στελέχη της ομάδας επίβλεψης του ΙΦΕ,
υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.
2. Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του Εργοδότη για κάθε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των νόμιμων του καθηκόντων, καθώς και για κάθε περίπτωση παράβασης των
υποχρεώσεών του. Τέτοιες παραβάσεις συνιστούν ιδίως:
α) ο πλημμελής έλεγχος και η ελλιπής παρακολούθηση
της εκπόνησης της μελέτης εκ μέρους του αναδόχου,
β) η αποστολή ανακριβών στοιχείων και η πλημμελής
ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την
πρόοδο της μελέτης,
γ) η υπαίτια καθυστέρηση στην ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για:
i. την εκ μέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράμματος,
ii. την παράβαση των προδιαγραφών της μελέτης,
iii. την άνευ εντολής εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν
προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρω-
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ματική σύμβαση, ούτε είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους
κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) η παράλειψη άσκησης των υποχρεώσεων του ΙΦΕ
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου
183 του ν. 4412/2016.
3. Σε περίπτωση τέλεσης από τον ΙΦΕ οποιασδήποτε
από τις ως άνω παραβάσεις, και πέραν της αναζήτησης
της ευθύνης του κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016
και της παρούσας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να
διαβιβάσει σχετική αναφορά στα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων
86 - 90 του π.δ. 71/2019, ώστε να ελεγχθεί, εάν με την
διαπιστωθείσα παράβαση εκ μέρους του ΙΦΕ τελέσθηκε οποιοδήποτε από τα πειθαρχικά παραπτώματα που
τιμωρούνται κατά την διαδικασία των άρθρων 92 - 95
του ίδιου π.δ.
Άρθρο 12
Ευθύνη του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου
1. Ο ΙΦΕ δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για τον
τρόπο άσκησης των καθηκόντων επίβλεψης.
2. Οι πράξεις του ΙΦΕ (οδηγίες, πορίσματα, έγγραφα
κλ.π.) δεν προσβάλλονται παραδεκτώς από τον ανάδοχο ούτε κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 198 του
ν. 4412/2016 διαδικασία διοικητικής επίλυσης των διαφορών ούτε ενώπιον των πολιτικών ή των διοικητικών
δικαστηρίων.
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαφωνεί με πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες του ΙΦΕ, οφείλει να υποβάλει την αναφορά που προβλέπεται στο άρθρο 17 της
παρούσας με αίτημα την εναντίωση των οργάνων του
Εργοδότη σε πράξεις της επίβλεψης.
4. Εάν ανακύψει οποιαδήποτε άλλη αστικής φύσης διαφορά μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου είτε από την εφαρμογή
της μεταξύ τους σύμβασης είτε από οποιαδήποτε άλλη
αιτία, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει αμέσως την
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Αρχή θα κρίνει
εάν εξ αυτού του λόγου πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά
της σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας και να ζητήσει την αντικατάσταση του ΙΦΕ.
Άρθρο 13
Ευθύνη του αναδόχου έναντι του Εργοδότη
για παραβάσεις των όρων της σύμβασης που
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ΙΦΕ
1. Το γεγονός ότι η επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης ασκείται από ΙΦΕ δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου έναντι του Εργοδότη, όπως αυτές απορρέουν από
τον νόμο και την μεταξύ τους σύμβαση.
2. Οποιαδήποτε παράβαση από τον ΙΦΕ των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον νόμο και την σύμβαση
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του που απορρέουν από την σύμβαση για την
εκπόνηση της μελέτης.
3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση του ΙΦΕ ως προς την
επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης ή γενικά ως προς
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή τυχόν διαφωνία του με τον ανάδοχο ως προς την εκπλήρωση των
καθηκόντων του, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
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υποχρεώσεις του για την εκπόνηση της μελέτης και τις
ευθύνες του, που απορρέουν από τον νόμο και την σύμβαση.
4. Η μη εναντίωση των οργάνων του Εργοδότη σε
πράξεις ή παραλείψεις του ΙΦΕ κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 της παρούσας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις υποχρεώσεις του ούτε
απομειώνει τις ευθύνες του που απορρέουν από την
σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης.
5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι ο ΙΦΕ με
πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειές του παραβιάζει τους
όρους της μεταξύ τους σύμβασης και δεν εκπληρώνει
επιμελώς τα καθήκοντά του, μπορεί να υποβάλει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία την αναφορά που προβλέπεται
στην παρ. 5 του άρθρου 15 της παρούσας ή να υποβάλει
στην Προϊσταμένη Αρχή αίτημα για αντικατάσταση του
ΙΦΕ κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 της παρούσας.
Άρθρο 14
Εγγυήσεις αμεροληψίας του ΙΦΕ και μέτρα
για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων
του ΙΦΕ με τον ανάδοχο
1. Ο ΙΦΕ, τα μέλη του (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
συμμετέχουν στον ΙΦΕ σε περίπτωση ένωσης) και τα
πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα επίβλεψης δεν
πρέπει να συνδέονται με τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, ο ΙΦΕ, τα μέλη
του και τα πρόσωπα της ομάδας επίβλεψης δεν πρέπει
να έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή
άλλο κοινό συμφέρον με τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, το οποίο μπορεί να θίγει την αμεροληψία
και την ανεξαρτησία του ΙΦΕ ως προς την εκτέλεση των
υποχρεώσεων και των καθηκόντων του.
2. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, η σύγκρουση
συμφερόντων ελέγχεται στους συζύγους και συγγενείς
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού. Σε
περίπτωση νομικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται στα πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα
διοίκησης αυτών, στα πρόσωπα που κατέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, ποσοστό άνω του 0,5% στο εταιρικό κεφάλαιο
του νομικού προσώπου, καθώς και στους συζύγους και
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου
βαθμού.
3. Εάν ο ανάδοχος παρά τις ως άνω απαγορεύσεις πρότεινε με την προσφορά του συγκεκριμένο ΙΦΕ, ο οποίος
συνδέεται με τον ίδιο ή τους υπεργολάβους του με σχέση
που δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
τότε, εφόσον δεν έχει ακόμη κατακυρωθεί η σύμβαση,
θεωρείται ότι με την προσφορά του πρότεινε ιδιωτικό
φορέα, ο οποίος δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 3
του άρθρου 183 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 5 της παρούσας.
4. Εφόσον ο ανάδοχος έλαβε γνώση, αποδεδειγμένα
μετά την σύναψη της σύμβασης, οποιουδήποτε γεγονότος ικανού να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων
μεταξύ του ιδίου και του ΙΦΕ που επέλεξε, υποχρεού-
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ται να γνωστοποιήσει άμεσα και εγγράφως τα σχετικά
στοιχεία στον Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο
ΙΦΕ έχει ήδη εγκατασταθεί στην επίβλεψη της μελέτης
οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια σχετική με την
ανατεθείσα σε αυτόν επίβλεψη. Η Προϊσταμένη Αρχή
εξετάζει, εάν είναι εφικτή η αποτροπή της σύγκρουσης,
αφού ληφθούν από τους εμπλεκόμενους συγκεκριμένες
διορθωτικές ενέργειες, και αν τούτο είναι εφικτό καλεί
τον ανάδοχο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (λ.χ. εξαίρεση
συγκεκριμένου προσώπου από την ομάδα εργασίας του
ΙΦΕ, αντικατάσταση μέλους, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ΙΦΕ κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η εντοπισθείσα
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με
άλλον τρόπο, η Προϊσταμένη Αρχή ζητεί υποχρεωτικά
από τον ανάδοχο να καταγγείλει τη σύμβασή του με τον
ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα.
5. Ο ΙΦΕ, τα μέλη του και τα πρόσωπα της ομάδας επίβλεψης δεν πρέπει να έχουν παράσχει συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή να έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε
τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης είτε κατά τα άρθρα 46 και 48 του ν. 4412/2016
είτε με οποιαδήποτε άλλη σχέση. Επίσης ο ΙΦΕ και τα
μέλη του δεν πρέπει να συνδέονται με φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν παράσχει τέτοιες υπηρεσίες για την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
6. Ο ΙΦΕ, τα μέλη του και τα πρόσωπα της ομάδας επίβλεψης δεν πρέπει να έχουν αναλάβει ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο να έχουν εμπλακεί σε άλλες διαδικασίες ελέγχου ή
υποστήριξης της ανάθεσης της μελέτης ή της αναθέτουσας αρχής ή του αναδόχου, και ιδίως δεν πρέπει να έχουν
εμπλακεί στην διοίκηση, διαχείριση ή παρακολούθηση
της σύμβασης, εφόσον εκτελείται βάσει συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, ή στην τεχνική υποστήριξη
και διαχείριση της σύμβασης για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής ως τελικού δικαιούχου χρηματοδοτικού
προγράμματος.
Άρθρο 15
Η διαδικασία εναντίωσης του Εργοδότη
σε πράξεις του ΙΦΕ
1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης
της επίβλεψης σεΙΦΕ, δικαιούται να πραγματοποιεί και η
ίδια κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση, ελέγχους στην εκπόνηση της μελέτης, με σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξή
της και την συμμόρφωση του αναδόχου με την σύμβαση.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να
πραγματοποιεί κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση, ελέγχους
στην εκπόνηση της μελέτης, με σκοπό να διαπιστώνει
την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων του ΙΦΕ
και την εν γένει νόμιμη άσκηση της επίβλεψης.
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εάν διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ
με ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζει τα
καθήκοντά του, δύναται να εναντιώνεται στις πράξεις
αυτές καθώς και στα σχετικά πορίσματα και έγγραφα της
επίβλεψης. Η εναντίωση ασκείται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία με αιτιολογημένη εισήγησή της που υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή. Η ως άνω εισήγηση της
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
πρέπει να υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την γνωστοποίηση των σχετικών πράξεων του ΙΦΕ σε
αυτήν. Εάν παρέλθει το διάστημα των δεκαπέντε (15)
ημερών από την γνωστοποίηση των οικείων πορισμάτων
ή εγγράφων του ΙΦΕ στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και
η τελευταία δεν έχει προβάλει εναντίωση, τεκμαίρεται
η αποδοχή των πράξεων, των πορισμάτων και των εγγράφων του ΙΦΕ.
4. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αιτιολογημένης εναντίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από της περιέλευσης σε αυτήν της εισηγήσεως.
Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής δεσμεύει την Διευθύνουσα Υπηρεσία, τον ΙΦΕ και τον ανάδοχο.
5. Τα πορίσματα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από
τον ΙΦΕ, καθώς και τα έγγραφα ή τα στοιχεία που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν διαφορές μεταξύ του
επιβλέποντος και του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος αμφισβητεί πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες της επίβλεψης,
υποβάλλει αναφορά προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
η οποία μπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις του αναδόχου, να εναντιωθεί στις πράξεις του ΙΦΕ κατά την ως
άνω διαδικασία των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
6. Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που
δέχεται την εναντίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε
έγγραφα ή πορίσματα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης,
καθώς και κατά της τεκμαιρόμενης αποδοχής από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία των εγγράφων ή πορισμάτων
του ΙΦΕ, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει την ένσταση
του άρθρου 198, περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών
διαφορών, εφόσον η ως άνω εναντίωση ή η τεκμαιρόμενη αποδοχή των ενεργειών της επίβλεψης έχουν άμεσα
βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του, χωρίς να απαιτείται
η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
Άρθρο 16
Αντικατάσταση του ΙΦΕ
1. Ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο
να καταγγείλει την σύμβαση με τον ΙΦΕ και να προβεί σε
άμεση αντικατάστασή του σε περίπτωση που ο ΙΦΕ έπαψε να πληροί τα προσόντα της διακήρυξης ή προέκυψε
μη επανορθώσιμη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, που εμποδίζει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη
άσκηση των καθηκόντων του.
2. Επίσης, ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον
ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβαση με τον ΙΦΕ και
να προβεί σε άμεση αντικατάστασή του σε περίπτωση
που ο ΙΦΕ παραβίασε τις νόμιμες υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα απόφαση ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν
από την σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ. Ειδικότερα,
εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ
έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές
του υποχρεώσεις, τον καλεί εγγράφως να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση
στον ανάδοχο. Εφόσον ο ΙΦΕ δεν προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες για να αρθεί η παράβαση, η Διευθύ-
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νουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή,
η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα.
3. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αντικρούσει τις
αιτιάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής για λογαριασμό του ΙΦΕ. Σε κάθε περίπτωση κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που
ζητεί από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβασή του
με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 198
του ν. 4412/2016, εφόσον αποδείξει ότι η απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής για αντικατάσταση του συγκεκριμένου ΙΦΕ, με τον οποίο δεν δύναται να έχει κοινά
συμφέροντα, θα έχει άμεσα βλαπτικές συνέπειες εις
βάρος του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης
προς τούτο.
4. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενημερώνει αμέσως την Διευθύνουσα Υπηρεσία
με σχετική έγγραφη αναφορά, στην οποία καταγράφει
τεκμηριωμένα όλες τις συμπεριφορές που κατά την
άποψή του συνιστούν την παράβαση του νόμου ή της
μεταξύ τους σύμβασης. Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία
διαπιστώσει ότι η αναφορά του αναδόχου είναι βάσιμη
και ο ΙΦΕ έχει πράγματι παραβεί ουσιώδεις υποχρεώσεις του, ακολουθεί την διαδικασία της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
5. Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία, παρά την έγγραφη
αναφορά του αναδόχου, δεν κινήσει την διαδικασία της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή εάν η Προϊσταμένη Αρχή
δεν ζητήσει την αντικατάσταση του ΙΦΕ, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει με έγγραφο αίτημά του απευθείας από την
Προϊσταμένη Αρχή να του επιτρέψει να καταγγείλει την
σύμβαση με τον ΙΦΕ και να προβεί σε αντικατάστασή του.
Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που απορρίπτει το ως άνω αίτημα, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει
την ένσταση του άρθρου 198 του ν. 4412/2016, εφόσον
αποδείξει ότι η εν λόγω απόφαση θα έχει άμεσα βλαπτικές
συνέπειες εις βάρος του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση
άλλης πράξης προς τούτο.
6. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ΙΦΕ, χωρίς να ακολουθήσει την διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και χωρίς την
προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.
7. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει με έγγραφο αίτημά
του προς την Προϊσταμένη Αρχή την έγκρισή της για
την λύση της σύμβασης με τον ΙΦΕ και την αντικατάστασή του και για άλλο σπουδαίο λόγο, πέραν της διαπίστωσης ότι παραβίασε τις νόμιμες ή τις συμβατικές
του υποχρεώσεις. Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης
Αρχής, που απορρίπτει το ως άνω αίτημα, ο ανάδοχος
μπορεί να ασκήσει ένσταση σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην προηγούμενη παράγραφο.
8. Ο ΙΦΕ δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβασή
του με τον ανάδοχο. Ο ΙΦΕ δεν δύναται να ζητήσει από
τον Εργοδότη την αποδέσμευσή του από την σύμβαση
που έχει συνάψει με τον ανάδοχο.
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Άρθρο 17
Η αμοιβή του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
1. Εφόσον η επίβλεψη θα γίνει από ΙΦΕ, η διακήρυξη
της προς ανάθεση μελέτης προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αμοιβής του ΙΦΕ. Η
αμοιβή του ΙΦΕ προστίθεται στην προεκτιμώμενη αμοιβή
για την εκτέλεσή του.
2. Η αμοιβή του ΙΦΕ υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού της προς ανάθεση μελέτης και όχι βάσει της
προσφοράς του αναδόχου που τον προτείνει. Τα στοιχεία
ή το ύψος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου
και η τυχόν έκπτωση που προσφέρει σε σχέση με την
προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης
δεν επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της
αμοιβής του ΙΦΕ.
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να προσφέρουν
έκπτωση στην προβλεπόμενη στην διακήρυξη αμοιβή
του ΙΦΕ. Στην Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων
αναδόχων θα πρέπει να έχει προστεθεί σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 3 της παρούσας και η αμοιβή του ΙΦΕ, όπως
αυτή έχει προσδιορισθεί στην διακήρυξη. Το συμβατικό
αντάλλαγμα που οφείλεται στον ανάδοχο περιλαμβάνει
και την αμοιβή του ΙΦΕ.
4. Η αμοιβή του ΙΦΕ καταβάλλεται αποκλειστικώς από
τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την
πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση μεταξύ
αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο. Ο
Εργοδότης δεν έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.
5. Ο ΙΦΕ θα εισπράττει την αμοιβή που οφείλεται από
τον ανάδοχο απευθείας από ειδικό τραπεζικό λογαριασμό
που θα δημιουργηθεί ύστερα από κατάλληλες διευθετήσεις μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου για την
πληρωμή του ΙΦΕ.
6. Ο ΙΦΕ για την άσκηση της επίβλεψης και για την εν
γένει εκτέλεση των καθηκόντων, που αναλαμβάνει έναντι του αναδόχου για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης
της σύμβασης, όπως αυτή καθαρίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 184 του ν. 4412/2016, δικαιούται να λάβει κατ’
αποκοπήν αμοιβή, η οποία θα υπολογίζεται με βάση ορισμένο κλιμακούμενο ποσοστό αναλόγως του ύψους της
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης για την εκπόνηση
της μελέτης.
Ειδικότερα, η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται ως το
άθροισμα των κατωτέρω κλιμακούμενων ποσοστών επί
της αξίας της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης
και ως εξής:
α) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από το όριο του άρθρου 2 της παρούσας έως και
1.000.000 ευρώ η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας αυτής,
β) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από 1.000.001 ευρώ έως 2.000.000 η αμοιβή του
ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας αυτής,
γ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από 2.000.001 ευρώ έως 3.000.000 η αμοιβή θα
υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αξίας αυτής,
δ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από 3.000.001 ευρώ και άνω η αμοιβή θα υπολογίζεται με ποσοστό 0,5% επί της αξίας αυτής.

Τεύχος B’ 5072/02.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Η ως άνω αμοιβή θα καταβάλλεται στον ΙΦΕ σε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνών που θα διατρέξουν
από την υπογραφή της σύμβασης του ΙΦΕ με τον ανάδοχο μέχρι την λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας. Πριν από την καταβολή κάθε πληρωμής ο ΙΦΕ
εκδίδει και υποβάλλει στον ανάδοχο το προβλεπόμενο
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
8. Η συνολική αμοιβή του ΙΦΕ για την άσκηση της επίβλεψης και για την εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων
του, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων,
δεν θα αυξάνεται ούτε θα αναθεωρείται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο ή αιτία.
9. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την μελέτη
εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης με τις παρατάσεις που
προβλέπονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 184 του
ν. 4412/2016 και έχουν χορηγηθεί χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου, ο ΙΦΕ δικαιούται,μέχρι το πέρας του
ορίου των επιτρεπόμενων παρατάσεων κατά το εδ. ε’
της παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016,επιπλέον αμοιβή. Η αμοιβή αυτή θα ανέρχεται σε αναλογική
προσαύξηση της αρχικής αμοιβής του για τον επιπλέον χρόνο άσκησης της επίβλεψης, μειωμένη όμως σε
ποσοστό 50%.
10. Με την ως άνω αμοιβή καλύπτονται πλήρως τα κόστη και όλες οι δαπάνες του ΙΦΕ που θα προκύψουν και
θα απαιτηθούν για την άσκηση της επίβλεψης και την εν
γένει άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι
στον ανάδοχο, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο
και στην παρούσα απόφαση και έχουν συμφωνηθεί με
την σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ.
11. Σε περίπτωση που η αρχική προθεσμία εκπόνησης
της μελέτης παραταθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου ή
πέραν του ορίου των επιτρεπόμενων παρατάσεων και
σύμφωνα με το εδ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 184 του
ν. 4412/2016, η αμοιβή του ΙΦΕ παύει να βαρύνει τις
πιστώσεις της σύμβασης.
12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιτύχει ταχύτερη, σε σχέση με την συμβατική προθεσμία, εκπόνηση της μελέτης κατά την παρ. 8 του άρθρου 184 του
ν. 4412/2016, ο ΙΦΕ δικαιούται το σύνολο της αμοιβής του και ο ανάδοχος οφείλει να του καταβάλει
ως τελευταία δόση όλο το υπολειπόμενο τμήμα της
αμοιβής αυτής.
13. Αν μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και επιμηκύνεται η συνολική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, στην αξία της
σύμβασης αυτής θα υπολογίζεται και η επιπλέον αμοιβή που θα οφείλει ο ανάδοχος στον ΙΦΕ, και η οποία
θα ανέρχεται σε αναλογική προσαύξηση της αρχικής
του αμοιβής, υπολογιζόμενη για τον επιπλέον χρόνο
άσκησης της επίβλεψης.
14. Σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής των εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, καθώς
και σε περίπτωση αναστολής των προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης κατά την παρ. 5 του άρθρο 184 του
ν. 4412/2016, ο ΙΦΕ διακόπτει την επίβλεψη και δεν του
οφείλεται αμοιβή για το διάστημα αυτό.
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15. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, διάλυσης
της σύμβασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση πρόωρης λύσης της, ο ανάδοχος οφείλει να καταγγείλει την σύμβασή
του με τον ΙΦΕ, ο οποίος δεν δικαιούται το υπόλοιπο της
αμοιβής του.
16. Κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ
για την αμοιβή του τελευταίου είναι άκυρη, δεν εφαρμόζεται και γεννά αξιώσεις του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου
ούτε του αναδόχου έναντι του Εργοδότη.
Άρθρο 18
Το ελάχιστο περιεχόμενο
της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου
1. Η σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ αναδόχου
και ΙΦΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ως συμβατικούς όρους τα
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις
ευθύνες των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016
και τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.
2. Η ως άνω σύμβαση περιλαμβάνει επιπλέον ειδικό
όρο με τον οποίο ο ΙΦΕ δηλώνει ότι έλαβε πλήρη ενημέρωση από τον ανάδοχο σε σχέση με την ανατεθείσα
μελέτη και ιδίως ότι έλαβε πλήρη γνώση των Συμβατικών Τευχών της προς ανάθεση μελέτης, της Τεχνικής
Προσφοράς του αναδόχου και της Σύμβασης που ο
τελευταίος υπέγραψε με τον Εργοδότη.
3. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης ειδικούς όρους
με τους οποίους ο ΙΦΕ δηλώνει ότι: α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον ορισμό του ως φορέα επίβλεψης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, β) αποδέχεται να
ασκήσει τα προβλεπόμενα καθήκοντα επίβλεψης και
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον
νόμο και την σύμβασή του με τον ανάδοχο, γ) διαθέτει
την απαιτούμενη στην παρούσα πιστοποίηση και πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπει
η διακήρυξη, και δ) μπορεί να ανταποκριθεί στα νόμιμα
και συμβατικά καθήκοντά του.
4. Η σύμβαση περιλαμβάνει επιπροσθέτως ειδικό
όρο με τον οποίο ο ΙΦΕ δηλώνει ότι δεν συνδέεται με
τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του με σχέση, η
οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, και ειδικότερα δεν έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή άλλο κοινό συμφέρον κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας, το οποίο
μπορεί να θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία
του ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των
καθηκόντων του.
5. Με την σύμβαση ο ΙΦΕ θα δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει την επίβλεψη της μελέτης και θα την ασκεί
αδιακόπως για όλο τον χρόνο που θα διαρκέσει η
εκπόνησή της από τον ανάδοχο. Με την σύμβαση ο
ΙΦΕ θα δεσμεύεται επίσης ότι δεν θα καταγγείλει την
σύμβασή του με τον ανάδοχο και δεν θα ζητήσει την
αντικατάστασή του.
6. Η σύμβαση προβλέπει αναλυτικά την αμοιβή
και τον τρόπο πληρωμής του ΙΦΕ από τον ανάδοχο
σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας. Προβλέπει
επίσης αναλυτικώς τα δικαιολογητικά πληρωμής που
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πρέπει να υποβάλει ο ΙΦΕ στον ανάδοχο και την διαδικασία καταβολής των μηνιαίων δόσεων που οφείλονται
στον ΙΦΕ.
7. Η σύμβαση περιλαμβάνει ειδικό όρο με τον οποίο
ο ΙΦΕ δηλώνει ότι: α) με την ως άνω αμοιβή καλύπτονται πλήρως τα κόστη και όλες οι δαπάνες που θα
απαιτηθούν για την άσκηση της επίβλεψης και την εν
γένει άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στον ανάδοχο, και β) η αμοιβή του δεν δύναται να
αναθεωρηθεί ή να αυξηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθ’
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όλη την διάρκεια της σύμβασης, πέραν των περιπτώσεων που ρητώς ορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050720211210012*

