
  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (13) 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Στο εδάφιο, το οποίο προσετέθη στην παράγραφο 13 του Άρθρου 57 του Τεύχους 

"Συμφωνητικό" αναφέρεται : 

"Ως Έργο νοείται η κάθε αυτόνομη εντολή έργου και δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 

4, σε περιπτώσεις επουσιωδών ελαττωμάτων, να χαρακτηρισθεί το έργο μειωμένης ποιότητας 

και να αποζημιωθεί με ανάλογη μείωση της αξίας του. Η παρακράτηση από το λαβείν του 

Αναδόχου της εν λόγω μείωσης θα γίνεται με την ίδια διαδικασία, η οποία τηρείται στις 

περιπτώσεις ποινικών ρητρών. 

Τα προαναφερόμενα ισχύουν μέχρι η συνολική αξία των, ανά εντολή έργου, μειώσεων να 

ανέλθει στο ποσό των 200.000 €. 

Αν το συνολικό ποσό υπερβεί το προαναφερόμενο, η ειδική διαταγή της παραγράφου 4 του 

παρόντος μετατρέπεται σε υποχρεωτική εισήγηση προς την Προϊσταμένη Υπηρεσία, η οποία με 

πράξεις της επιβάλλει τις επόμενες μειώσεις". 

Να διευκρινισθεί εάν η συνολική αξία μειώσεων έως του ποσού των 200.000 € αναφέρεται στο 

άθροισμα των μειώσεων όλων των εντολών έργου ή στη μέγιστη μείωση, η οποία μπορεί να 

εφαρμοσθεί σε κάθε μία εντολή έργου ξεχωριστά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Η συνολική αξία των μειώσεων έως το ποσό των 200.000 € αναφέρεται στο άθροισμα των 

μειώσεων όλων των εντολών έργου στο σύνολο της Εργολαβίας και μέχρι συμπλήρωσης του 

ορίου αυτού η επιβολή τους θα γίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Κάθε επόμενη μείωση 

που τυχόν απαιτηθεί σε εντολές έργου, πάνω από το προαναφερόμενο όριο των 200.000 €, θα 

επιβάλλεται με πράξη της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Στην παράγραφο 2.3.1.iii του Άρθρου 37 του τεύχους "Συμφωνητικό", αναφορικά με την 

ένταξη οίκου στον "Πίνακα Προμηθευτών Υλικών Προμηθείας Αναδόχου" αναφέρεται : 

"Στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του εργοστάσιου κατασκευής στην κατασκευή 

των προσφερόμενων ή παρεμφερών υλικών, όπως κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές 

(πρωτότυπα ή αντίγραφα), αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται οι τιμές 

μονάδος) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την κατασκευαστική δυνατότητα του 

εργοστασίου". 

Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής κατασκευάζει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο υλικό, τότε δεν 

δύναται να προσκομίσει τα αναφερόμενα στο παραπάνω εδάφιο στοιχεία.  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποια μπορεί να είναι τα "οποιαδήποτε άλλα στοιχεία", με τα 

οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί να αποδείξει την κατασκευαστική δυνατότητα του 

εργοστασίου του. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Τα αναγραφόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία του εργοστασίου στην παρ. 

2.3.1.iii προφανώς και δεν μπορούν να υποβληθούν από κατασκευαστή χωρίς εμπειρία, γι' 

αυτό το λόγο στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι εναλλακτικά δύναται να προσκομισθεί 

"οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την κατασκευαστική δυνατότητα του εργοστασίου". 

Το "στοιχείο" αυτό επαφίεται στην κρίση του κάθε κατασκευαστή, εφόσον θεωρεί ότι 

αποδεικνύει την κατασκευαστική του δυνατότητα και θα αξιολογείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

 


