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Το στάδιο της εκτέλεσης των δημοσίων 
συμβάσεων
■ Αρχή της τυπικότητας

■ Ποινικές Ρήτρες

■ Ανάγκη για τροποποίηση ή λύση των δημοσίων συμβάσεων σε 
περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας



Δημόσιες Συμβάσεις 

■ η δημόσια σύμβαση αποτελεί σύμβαση όπου συντελείται η 
δημιουργία νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων 
αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα, εντός της έννοιας αυτής 
εγγράφονται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες 
συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων 
οικονομικών φορέων και μιας ή περισσότερων αναθετουσών 
αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την 
προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών



Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων-
νομοθετικό πλαίσιο
■ Άρθρο 129 του ν.4412/2016 «Συμβατικό πλαίσιο-εφαρμοστέα νομοθεσία»

– Οι διατάξεις του ν. 4412/2016
– Οι όροι της σύμβασης
– Συμπληρωματικά ο ΑΚ



Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 388 ΑΚ

■ «Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, 
από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή 
αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το 
δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο 
που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που 
δεν εκτελέστηκε ακόμη. Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των 
υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία 
υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον 
αδικαιολόγητο πλουτισμό.»

■ παγία νομολογία του ΣτΕ σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων έργων, έχει γίνει δεκτή η 
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα εν είδει διορθωτικής παρέμβασης 
στην εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ 3714/2010, 1971/04, 2535/03, 3171/02). 



Η ανωτέρα βία στο ενωσιακό δίκαιο

■ Αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας 2014/24 «Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να χρειαστεί να 
αντιμετωπίσουν εξαιρετικές περιστάσεις τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν όταν ανέθεταν τη 
σύμβαση, ιδίως όταν η εκτέλεση της σύμβασης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την 
περίπτωση, χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή της σύμβασης στις εν λόγω 
περιστάσεις, χωρίς νέα διαδικασία προμήθειας. Η έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων 
αναφέρεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την ευλόγως επιμελή 
προετοιμασία της αρχικής ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων μέσων, της φύσης και των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου έργου, των ορθών 
πρακτικών στον σχετικό τομέα και της ανάγκης διασφάλισης της κατάλληλης σχέσης μεταξύ των 
πόρων που δαπανώνται για την προετοιμασία της ανάθεσης και της προβλεπόμενης αξίας της. 
Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση 
της φύσης της συνολικής προμήθειας, επί παραδείγματι μέσω της αντικατάστασης των προς αγορά 
έργων, αγαθών και υπηρεσιών με κάτι διαφορετικό ή μέσω της ριζικής αλλαγής του είδους της 
προμήθειας, καθότι, σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να θεωρηθεί ότι η τροποποίηση θα μπορούσε 
υποθετικά να επηρεάσει αποτέλεσμα.»



Η έννοια της ανωτέρας βίας στο δίκαιο των 
δημοσίων συμβάσεων -ν.4412/2016

■ άρθρο 132 του ν.4412/2016: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν εξαιρετικές
περιστάσεις τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν όταν ανέθεταν τη σύμβαση, ιδίως όταν η εκτέλεση
της σύμβασης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται ένας βαθμός
ευελιξίας για την προσαρμογή της σύμβασης στις εν λόγω περιστάσεις, χωρίς νέα διαδικασία προμήθειας.
Η έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων αναφέρεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν, παρά την ευλόγως επιμελή προετοιμασία της αρχικής ανάθεσης από την αναθέτουσα
αρχή, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων μέσων, της φύσης και των χαρακτηριστικών του
συγκεκριμένου έργου, των ορθών πρακτικών στον σχετικό τομέα και της ανάγκης διασφάλισης της
κατάλληλης σχέσης μεταξύ των πόρων που δαπανώνται για την προετοιμασία της ανάθεσης και της
προβλεπόμενης αξίας της. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση έχει ως
αποτέλεσμα την αλλοίωση της φύσης της συνολικής προμήθειας, επί παραδείγματι μέσω της
αντικατάστασης των προς αγορά έργων, αγαθών και υπηρεσιών με κάτι διαφορετικό ή μέσω της ριζικής
αλλαγής του είδους της προμήθειας, καθότι, σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να θεωρηθεί ότι η
τροποποίηση θα μπορούσε υποθετικά να επηρεάσει αποτέλεσμα.»

■ Γνωμ.ΝΣΚ 53/2020

■ ΑΕΠΠ 618/2020



Νομοθέτηση ad hoc 

■ άρθρο εξηκοστό της ΠΝΠ της 20-3-2020, :

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: ….. γ) η αναστολή κάθε
προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή
εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών,
για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»
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