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Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ). 

ΣΜΗΜΑ III  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 
 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

Άρθρο 44  
Σεχνική επάρκεια αναθετουςών αρχών ςτισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και μελετών 

 
1. Για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ζργου ι μελζτθσ απαιτείται, θ αρμόδια τεχνικι υπθρεςία κάκε ανακζτουςασ αρχισ να διακζτει 

ελάχιςτθ ςτελζχωςθ που περιλαμβάνει, ιδίωσ, τον ελάχιςτο αρικμό προςωπικοφ τθσ και τα 

προςόντα αυτϊν (ειδικότθτεσ, εμπειρία κ.λ.π.), ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του επόμενου εδαφίου 

προκειμζνου να μπορεί να ανταποκρικεί επαρκϊσ ςτα/ςτισ προσ ανάκεςθ ζργα/μελζτεσ, ανάλογα 

με τθν εκτιμϊμενθ αξία, το είδοσ, τθν κατθγορία τουσ, το μζγεκοσ και τθν πολυπλοκότθτά τουσ. 

Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και του κατά περίπτωςθ 

αρμόδιου Υπουργοφ, που εκδίδεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, 

κακορίηεται θ ελάχιςτθ ςτελζχωςθ κατά αρικμό, ειδικότθτα, προςόντα των απαςχολοφμενων ςε 

αυτι, κακϊσ επίςθσ και οι ειδικότερεσ προδιαγραφζσ επάρκειάσ τθσ ανάλογα με τθν εκτιμϊμενθ 

αξία, το είδοσ, τθν κατθγορία, το μζγεκοσ και τθν πολυπλοκότθτα των ζργων ι των μελετϊν. 

2. Σε περίπτωςθ που, θ τεχνικι υπθρεςία δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ επάρκειασ, που 

προβλζπονται από τθν απόφαςθ τθσ παρ. 1, κεωρείται υπθρεςία που δεν ζχει τεχνικι επάρκεια 

και θ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, θ εποπτεία και θ επίβλεψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων 

ζργων ι μελετϊν αρμοδιότθτασ τθσ, διενεργοφνται, με προγραμματικι ςφμβαςθ, από τθν τεχνικι 

υπθρεςία του εποπτεφοντοσ τθν ανακζτουςα αρχι φορζα ι τθσ οικείασ περιφζρειασ ι από άλλθ 

τεχνικι υπθρεςία φορζων του κεντρικοφ δθμόςιου τομζα. Στθν εν λόγω προγραμματικι ςφμβαςθ 

ορίηονται τουλάχιςτον: (α) το αντικείμενο τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, το πρόγραμμα 

εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ ι υπθρεςίασ και θ προεκτιμϊμενθ ςυνολικι δαπάνθ, (β) τα κακικοντα που 

αναλαμβάνει θ νζα τεχνικι υπθρεςία, (γ) ο τρόποσ κάλυψθσ των αναγκαίων για τθν εκπλιρωςθ 

τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ δαπανϊν τθσ νζασ τεχνικισ υπθρεςίασ και οι λεπτομζρειεσ τθσ 

καταβολισ τουσ, (δ) οι ποινικζσ ριτρεσ και άλλεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ νζασ τεχνικισ υπθρεςίασ 

που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ υπαίτιασ πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ εντολισ, (ε) οι όροι 

διαπίςτωςθσ τθσ εκπλιρωςθσ των κακθκόντων τθσ νζασ τεχνικισ υπθρεςίασ και τθσ λιξθσ τθσ 

προγραμματικισ ςφμβαςθσ, (ςτ) ο τρόποσ και οι όροι χρθματοδότθςθσ των ςυμβάςεων που κα 

ανακζτει θ νζα τεχνικι υπθρεςία, (η) οι όροι άςκθςθσ του τεχνικοφ, οικονομικοφ και λογιςτικοφ 

ελζγχου του κυρίου του ζργου κατά τισ φάςεισ εκπλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ και (θ) οι πράξεισ και 

ενζργειεσ τθσ νζασ τεχνικισ υπθρεςίασ πριν από τισ οποίεσ απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του 

κυρίου του ζργου. 

3. Η ανακζτουςα αρχι ευκφνεται ζναντι του κυρίου του ζργου για τθν καλι εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τθσ και ζναντι των τρίτων ευκφνεται εισ ολόκλθρον με τον κφριο του ζργου. Αν ςτθν 

προγραμματικι ςφμβαςθ δεν ορίηεται διαφορετικά, εκπροςωπεί δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ τον 

κφριο του ζργου ζναντι των τρίτων κατά τθν ενάςκθςθ των κακθκόντων τθσ ζωσ τθν λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Αποφαινόμενα όργανα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά προγραμματικισ ςφμβαςθσ είναι 

τα αρμόδια όργανα τθσ νζασ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 


