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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Μεταρρύθµιση  Συστήµατος  

Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων Μελετών και ∆ηµοσίων Έργων  

Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3316/2005 

 

Άρθρο 1 

1. Οι παρ. 15 και 16 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α΄) αντικαθίστανται ως :  

«15. «Μελετητής» ή «Πάροχος υπηρεσιών» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την 
απαιτούµενη επιστηµονική γνώση και το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της 
επαγγελµατικής του έδρας δικαίωµα να εκπονεί µελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες 
αντίστοιχα, των παραγράφων 1 έως 4. 

16α. «Εταιρεία µελετών» ή «γραφείο µελετών» είναι η επαγγελµατική µονάδα που έχει 
νοµική προσωπικότητα µε εταιρική µορφή, διαθέτει κατάλληλη επιστηµονική και λοιπή 
στελέχωση και έχει το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωµα να εκπονεί 
µελέτες των παραγράφων 1 έως 4. 

16β. «Εταιρεία παροχής υπηρεσιών» είναι η επαγγελµατική µονάδα που έχει νοµική 
προσωπικότητα µε εταιρική µορφή, διαθέτει κατάλληλη επιστηµονική και λοιπή στελέχωση 
και έχει το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες των 
παραγράφων 1 έως 4.» 

2. Οι παρ. 17  και 18 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως : 

17α. «Οµάδα µελέτης» είναι τα περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από 
τους διαγωνιζόµενους, µε τις τεχνικές τους προσφορές ή κατά την διενέργεια ποιοτικής 
επιλογής, ως υπεύθυνοι για την εκπόνηση και υπογραφή της µελέτης. Όταν δεν 
υποβάλλονται τεχνικές προσφορές, ή η ποιοτική επιλογή δεν αφορά την οµάδα µελέτης, 
ορίζεται µε δήλωση του αναδόχου, που υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

17β. «Συντονιστής της οµάδας µελέτης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε δήλωση 
του διαγωνιζοµένου ή κοινή δήλωση των µελών της σύµπραξης και έχει την ευθύνη του 
διοικητικού και τεχνικού συντονισµού αυτών για την παραγωγή σύνθετης µελέτης. Ο 
εκπρόσωπος της σύµπραξης και ο συντονιστής της οµάδας µελέτης µπορεί να είναι το ίδιο 
πρόσωπο.» 

18. «Σύνθετη µελέτη» είναι η µελέτη που περιλαµβάνει περισσότερες από µία κατηγορίες 
κυρίων µελετών.  

3. Η παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως : 

«21. Εκπρόσωπος της σύµπραξης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή 
δήλωση των µελών της και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησής τους έναντι του εργοδότη 
και τρίτων για την εκτέλεση της σύµβασης. 

4. Η παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως : 

«23. «Συµβατική αµοιβή» είναι το καθοριζόµενο µε την προκήρυξη κατ’ αποκοπή τίµηµα 
εκάστης των προκαταρκτικών µελετών και η οικονοµική προσφορά του αναδόχου στα 
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λοιπά στάδια των µελετών και στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών, αναπροσαρµοσµένο 
κατά τον συντελεστή τκ του χρόνου υπογραφής της σύµβασης. Στο ποσό της συµβατικής 
αµοιβής προστίθεται, κατά την υπογραφή τη σύµβασης, το τυχόν προβλεπόµενο στην 
προκήρυξη κονδύλι απροβλέπτων δαπανών της παραγράφου 2 του άρθρου 4.» 

5. Στο άρθρο 1 του ν. 3316/2005 προστίθενται, µετά την παρ. 24, παράγραφοι 25, 26 και 
27, ως : 

«25. «Φάκελος του έργου» είναι το σύνολο των εγγράφων που εγκρίνονται κατά την παρ. 1 
του άρθρου 4 και περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στα οποία 
στηρίζεται η περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και η διενέργεια της διαδικασίας 
ανάθεσής της. Ο φάκελος του έργου ενηµερώνεται  κατάλληλα καθόλη τη διάρκεια 
εκπόνησης της µελέτης και εκτέλεσης του έργου.  

 26. «Βασικό σχέδιο» είναι τα βασικά δεδοµένα που περιγράφουν και οριοθετούν το 
φυσικό αντικείµενο του έργου µε τα αυτοτελή δοµικά στοιχεία του έργου, όπως, 
ενδεικτικά, η αρχή και το πέρας έργου οδοποιίας, τα όρια της προς τοπογράφηση έκτασης, 
τα όρια των αποχετευοµένων περιοχών επί της υδραυλικής µελέτης, οι διαστάσεις των 
βασικών χαρακτηριστικών του έργου, η επιφάνεια των κτηρίων 

27. «Έργο» είναι είτε το τεχνικό έργο, στην υλοποίηση του οποίου συµβάλλουν οι 
ανατιθέµενες µε τον παρόντα νόµο µελέτες ή υπηρεσίες, είτε αυτό καθαυτό το αντικείµενο 
της σύµβασης ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας, όταν αυτή δεν αποσκοπεί στην κατασκευή 
τεχνικού έργου.»  

6. Οι παράγραφοι 25, 26 και 27 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αναριθµούνται σε 28, 29 
και 30. Η παρ. 26 και ήδη µετά την αναρίθµηση 29, αντικαθίσταται ως : 

29. «Μονάδες φυσικού αντικειµένου» είναι οι χαρακτηριστικές για κάθε αντικείµενο 
σύµβασης µοναδιαίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν 
το µέγεθός του κατά κύριο λόγο, όπως χιλιόµετρα οδού, επιµέρους αυτοτελείς δοµικές 
κατασκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς, ανισόπεδους κόµβους και διαβάσεις),  
τετραγωνικά µέτρα κτιρίων, αποτυπώσεων κ.λπ. ή οι µονάδες του χρόνου που απαιτούνται 
για την εκτέλεση της σύµβασης, σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορισµού µονάδας 
φυσικού αντικειµένου. 

7. Στο άρθρο 1 του ν. 3316/2005 προστίθενται παρ. 30, 31 και 32 ως :  

30. α) «Κύρια µελέτη» τεχνικού έργου είναι εκείνη που αφορά άµεσα στην κατασκευή 
µέρους ή όλου του έργου αυτοτελώς ή συνδυασµένα µε άλλη «κύρια µελέτη». 

β) «Υποστηρικτική µελέτη» είναι εκείνη που παρέχει στοιχεία και δεδοµένα για την 
εκπόνηση ή τη σκοπιµότητα «κύριας µελέτης». 

31. «Προκαταρκτική µελέτη» είναι το αρχικό στάδιο µελέτης που αναφέρεται στο 
λειτουργικό σχεδιασµό τεχνικού έργου και αποκαλείται είτε µε τον όρο αυτό ή άλλο 
αντίστοιχο στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  

32. «Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων» (Α.Ε.Μ.Ε.) είναι το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου που ιδρύεται, µε σκοπό τον έλεγχο, κατά το προσυµβατικό και συµβατικό στάδιο, 
των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων 
εκτέλεσης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, των τεχνικών που στελεχώνουν τέτοιες 
επιχειρήσεις, των µελετητών δηµοσίων έργων και των παρόχων υπηρεσιών τεχνικής 
φύσεως, καθώς και την οργάνωση και τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων. 
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Άρθρο 2 

1. Η παρ. 2 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει,  αντικαθίσταται ως : 

«2. Οι µελέτες, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, διακρίνονται στις ακόλουθες  κατηγορίες:  

(1) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες.  

(2) Πολεοδοµικές µελέτες και µελέτες αστικής ανάπλασης  

(3) Οικονοµικές µελέτες.  

(4) Κοινωνικές µελέτες.  

(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.  

(6) Αρχιτεκτονικές µελέτες έργων.  

(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες αποκατάστασης µνηµείων, και διατηρητέων κτηρίων, 
καθώς και αξιόλογων κτηρίων παραδοσιακών οικισµών.  

(8) Στατικές µελέτες κτιριακών έργων. 

(9) Στατικές µελέτες τεχνικών έργων. 

(10) Μηχανολογικές µελέτες. 

(11) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες. 

(12) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών και έργων 
υποδοµής αερολιµένων). 

(13) Κυκλοφοριακές µελέτες.  

(14) Μελέτες λιµενικών έργων.  

(15) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).  

(16) Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων και φραγµάτων. 

(17) Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. 

(18) Μελέτες ενεργειακών έργων (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων µορφών 
ενέργειας).  

(19) Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας).  

(20) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές και 
τοπογραφικές) και κτηµατογραφικές µελέτες. 

(21) Χηµικές µελέτες και έρευνες.  

(22) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων.  

(23) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες.  

(24) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες.  

(25) Γεωτεχνικές µελέτες.  

(26) Γεωτεχνικές έρευνες. 

(27) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες.  

(28) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).  

(29) ∆ασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής 
διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών 
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µεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης δασικών 
χαρτών).  

(30) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.  

(31) Αλιευτικές µελέτες.  

(32) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραµµάτων και ειδικές 
περιβαλλοντικές µελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.  

(33) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής. 

(34) Μελέτες ηλεκτρονικών δικτύων.  

(35) Ενεργειακές µελέτες κτιριακών έργων 

(36) Γενική κατηγορία κτιριακών έργων. 

(37) Γενική κατηγορία συγκοινωνιακών έργων. 

(38) Γενική κατηγορία λιµενικών έργων. 

(39) Γενική κατηγορία υδραυλικών έργων. 

2. Στο άρθρο 2 του ν. 3316/2005 προστίθεται παρ. 3 ως :  

«3. Στις ειδικές κατηγορίες «(40) Υπηρεσίες διοίκησης τεχνικών έργων» και  «(41) 
Υπηρεσίες επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων», εγγράφονται και κατατάσσονται 
επιστηµονικές ειδικότητες που προσιδιάζουν στην µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. 
Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα της παρ. 8 του άρθρου 39 ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες 
εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφεροµένων στην κατηγορία αυτή.» 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 αναριθµείται σε 4 και αντικαθίσταται ως : 

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή κοινές αποφάσεις 
του ως άνω Υπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ανάλογα µε το 
αντικείµενο της κατηγορίας µελέτης, προσδιορίζεται, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, ή άλλου καθ΄ ύλην αρµόδιου Επιµελητηρίου, το αντικείµενο κάθε 
κατηγορίας και η αντιστοιχία του µε το γνωστικό αντικείµενο των µελετητών που 
δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του άρθρου 39. Με όµοια απόφαση, 
που εκδίδεται µετά από γνώµη των ως άνω επιµελητηρίων και της Αρχής Ελέγχου 
Μελετών και  Έργων  (Α.Ε.Μ.Ε.), διαιρούνται ή ενοποιούνται οι παραπάνω κατηγορίες και 
προστίθενται νέες και ρυθµίζονται τα ζητήµατα που προκαλούνται από τις τροποποιήσεις, 
ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεµείς διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων και στις εκκρεµείς συµβάσεις. Οι γνωµοδοτήσεις των Επιµελητηρίων 
παρέχονται εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από της υποβολής του σχετικού 
αιτήµατος των αρµοδίων υπουργών, άλλως η απόφαση εκδίδεται νοµίµως και χωρίς 
αυτές.»  

 4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 αναριθµείται σε 5. 

5. Στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως : 

«6. Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αναθέτουσας 
αρχής εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, ή η παροχή υπηρεσίας, από 
ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε δαπάνη του και άνευ ουδενός 
ανταλλάγµατος εκ µέρους του ∆ηµοσίου ή της άλλης αναθέτουσας αρχής αντίστοιχα, µε 
σκοπό την υλοποίησή της ή την κατ΄άλλο τρόπο χρήση της. Με την εγκριτική απόφαση 
ορίζονται οι όροι µε τους οποίους θα εκπονηθεί η µελέτη ή θα παρασχεθεί η υπηρεσία και 
θα γίνει η επίβλεψη και η παράδοση και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
της αναθέτουσας αρχής. Με απόφαση των ως άνω οργάνων είναι δυνατή επίσης και η 
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αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας µελέτης από το δηµόσιο ή άλλη αναθέτουσα αρχή, εφόσον 
δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
µελέτης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και 
υλοποίησης της µελέτης » 

 

 

Άρθρο 3 

1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως : 

«1. Για την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης του νόµου αυτού συντάσσεται ο 
Φάκελος Έργου, από την υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισµού 
και εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Αρχής 
Ελέγχου Μελετών και Έργων, όταν πρόκειται για την ανάθεση σύµβασης µε 
προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, 
όπως ισχύουν κάθε φορά και του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου, στις λοιπές περιπτώσεις. 
Μέχρι την  έναρξη λειτουργίας της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων, γνωµοδοτεί επί 
του φακέλου του έργου το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο.  

2. Για την έκδοση της γνωµοδότησης ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και η 
ουσιαστική ορθότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και 
ο καθορισµός των αναγκαίων κατηγοριών πτυχίων µελετητών και της ορθής διαδικασίας 
ανάθεσης, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5. Ο φάκελος του έργου ενηµερώνεται καθ’ 
όλη τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης της µελέτης και περαιτέρω την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου και περιλαµβάνει όλα τα κρίσιµα έγγραφα των σχετικών φακέλων. 
Κατά την παραλαβή της µελέτης ή του έργου βεβαιώνεται, από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
ή την Επιτροπή Παραλαβής αντίστοιχα, η ενηµέρωση του φακέλου µε τα στοιχεία της 
σύµβασης της µελέτης ή του έργου και συµπληρώνονται τυχόν ελλείψεις.»  

3. Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα κατωτέρω  στοιχεία:  

α) Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται, κυρίως, από την 
τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης (βασικό σχέδιο) µε τα κύρια 
λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες 
µελέτες που σχετίζονται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές 
συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως 
στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσµεύσεις ως προς το 
σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές 
κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της µελέτης και ποσοτικά στοιχεία του φυσικού 
αντικειµένου της σύµβασης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για 
την υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων 
αµοιβών.  

β) Έκθεση, περί της σκοπιµότητας υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης (έργου ή 
µελέτης), σε σχέση µε την προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί.  

γ) Πρόγραµµα, για την εκπόνηση των µελετών και παροχή των υπηρεσιών που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αντικειµένου.  

δ) Έκθεση για την απαιτούµενη δαπάνη, στην οποία περιλαµβάνονται, κατά προσέγγιση, οι 
αµοιβές για τις απαιτούµενες µελέτες, την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών 
συµβούλων, προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του και 
εκτίµηση για τις πηγές χρηµατοδότησής του. 

ε) Τεύχος υπολογισµού της προεκτιµώµενης αµοιβής για την προς ανάθεση σύµβαση. Η 
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αµοιβή υπολογίζεται ως γινόµενο των µονάδων φυσικού αντικειµένου και λοιπών 
προσδιοριστικών στοιχείων του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά προκύπτουν από το 
Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου, µε τις τιµές αµοιβών ανά κατηγορία έργου και 
µονάδα φυσικού αντικειµένου, όπως αυτές προκύπτουν από την υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 7. Κατ΄εξαίρεση, ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως 
γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές µελέτες) για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής 
προσδιορισµός µονάδων φυσικού αντικειµένου, τιµολογούνται ως σύνολο, ανά κατηγορία, 
σε ιδιαίτερη στήλη του τεύχους και τίθεται συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή, ως ανώτατο 
όριο δαπάνης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% της συνολικής 
προεκτιµώµενης αµοιβής. Οι εργασίες αυτές επιµετρούνται κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα, κατά τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30. Αν, κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, οι απαιτούµενες εργασίες υπερβούν το όριο της δαπάνης που 
αντιστοιχεί στο επιµετρούµενο τµήµα της αµοιβής, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από 
κονδύλιο απροβλέπτων δαπανών, το οποίο ορίζεται σε 25% του συνόλου της συµβατικής 
δαπάνης των επιµετρούµενων εργασιών και µελετών. Ειδικά οι απαιτούµενες γεωτεχνικές 
έρευνες ανατίθενται µε τη διαδικασία της παρ. 4β του άρθρου 7, εκτός αν η 
προεκτιµώµενη αµοιβή τους δεν υπερβαίνει το όριο του πτυχίου Γ τάξης της οικείας 
κατηγορίας 26 του άρθρου 2, οπότε περιλαµβάνονται σε ενιαία προκήρυξη µε τις λοιπές 
µελέτες. Για κατηγορίες µελετών οι οποίες δεν τιµολογούνται στην υπουργική απόφαση 
της παρ. 7, η προεκτιµώµενη αµοιβή προσδιορίζεται µε βάση τα ποσοτικά στοιχεία της 
προς ανάθεση σύµβασης και συγκριτικά στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών ή τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις περί αµοιβής των κατηγοριών αυτών.  

στ) Καθορισµό των τάξεων και των κατηγοριών µελετητών, οι οποίοι θα κληθούν να 
λάβουν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης. 

ζ) Αιτιολογηµένη πρόταση για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 ή του άρθρου 7 
του παρόντος.»   

2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 τροποποιείται ως :  

«4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την προετοιµασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες 
µελετών και το ειδικότερο περιεχόµενο του φακέλου του έργου, των προκαταρκτικών 
µελετών ανά κατηγορία µελέτης των προκαταρκτικών µελετών και των τεχνικών εκθέσεων 
της παραγράφου 3α του άρθρου 6».  

3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως : 

«Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή κοινές αποφάσεις 
του ως άνω και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από 
γνώµη α) του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή άλλου καθ΄ύλην αρµόδιου κατά 
περίπτωση επιµελητηρίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών 
από την υποβολή της σχετικής πρότασης, β) των αρµόδιων καθ΄ύλην γνωµοδοτικών 
οργάνων των υπουργείων, εφόσον υφίστανται και γ) του Ινστιτούτου Οικονοµίας 
Κατασκευών, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός), 
εγκρίνονται κανονισµοί προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών, µε βάση τις 
ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, που περιλαµβάνουν:»  

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4, η φράση «ανά µονάδα φυσικού 
αντικειµένου και κατηγορία έργου» αντικαθίσταται µε τη φράση «ανά µονάδα φυσικού 
αντικειµένου και κατηγορία µελέτης».  

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως : 
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«Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται και οι συµβάσεις που υπογράφονται µετά την 
ηµεροµηνία αυτή λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρµογή των τιµών, για τον 
προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής.»  

4. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 καταργείται. 

 

Άρθρο 4 

1. Οι παρ. 1-5 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005, αντικαθίστανται ως : 

«Η Προϊσταµένη Αρχή επιλέγει, κατά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης, αναλόγως 
των στοιχείων του φακέλου του έργου και των ιδιαιτεροτήτων της προς ανάθεση µελέτης, 
µία εκ των διαδικασιών ανάθεσης των επόµενων παραγράφων:  

1. Όταν πρόκειται περί µελέτης έργου που επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις  ανατίθεται, σε 
τρεις αναδόχους, η εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης, µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρου 6. Οι µελέτες που υποβάλλονται αξιολογούνται και 
βαθµολογούνται ως προς την προτεινόµενη τεχνική λύση κατά τις διατάξεις των παρ. 8-10 
του άρθρου 6,  κατατάσσονται κατά σειρά βαθµολογίας και καταβάλλεται η ορισθείσα από 
την προκήρυξη αµοιβή, κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 6. Στον ανάδοχο που έλαβε, 
κατά την παρ. 8 του άρθρου 6, την υψηλότερη βαθµολογία, καταβάλλεται επιπλέον 
ποσοστό 20% επί της κατ΄αποκοπήν αµοιβής και ανατίθεται, έναντι αµοιβής που 
καθορίζεται µε την προκήρυξη, η σύνταξη της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και η διεκπεραίωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής ή και άλλης, κατά περίπτωση, 
αναγκαίας αδειοδότησης, καθώς και η συµπλήρωση των στοιχείων του φακέλου του έργου. 
Επί ισοβαθµίας των αναδόχων, διενεργείται δηµόσια κλήρωση, κατά τους όρους της 
προκήρυξης.  

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, ή και χωρίς αυτήν αν παρέλθει άπρακτη 
προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος, µπορεί να 
καθορίζονται λεπτοµερώς οι κατηγορίες και υποκατηγορίες µελετών που υπάγονται στην 
διαδικασία του άρθρου 6 και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η 
τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης του άρθρου 7.  

2. Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για την ανάθεση 
προκαταρκτικών µελετών µε τη διαδικασία του άρθρου 6, ή µετά την επιλογή της λύσης 
κατά την παρ. 8 του άρθρου 6, ανατίθενται όλα τα στάδια της µελέτης, ή και κάποια εξ 
αυτών, µε τη διαδικασία του άρθρου 7. Εφόσον κρίνει η αναθέτουσα αρχή ότι είναι δυνατή 
η παράλειψη ενδιάµεσου σταδίου µελέτης, µπορεί να αναθέσει τα λοιπά.» 

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 αναριθµείται ως παρ. 4.  

4. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 6 του άρθρου 3316/2005, µετά την αναρίθµησή 
της, αντικαθίστανται ως εξής: 

Στους διαγωνισµούς αυτούς δεν υποβάλλονται οικονοµικές προσφορές και η προκήρυξη 
καθορίζει την αµοιβή των µελετητών ως ποσοστό, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
60%, ούτε µεγαλύτερο του 80% της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης, όπως προκύπτει 
µε την εφαρµογή του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών της παρ. 7 του άρθρου 4 και 
το φυσικό αντικείµενο όπως προκύπτει από την προς υλοποίηση λύση. Καθορίζονται 
επίσης µε την προκήρυξη ο αριθµός και το χρηµατικό ποσό των προς απονοµή βραβείων, η 
αµοιβή του αναδόχου της µελέτης για την συµµετοχή στην επίβλεψη του έργου, η σύνθεση 
της κριτικής επιτροπής, η εξαγορά ή µη λύσεων πέραν των βραβευοµένων από τον κύριο 
του έργου και η πηγή χρηµατοδότησης της µελέτης. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 
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Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
τριών (3) µηνών, προσδιορίζονται ειδικότερα οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική 
η διενέργεια διαγωνισµού µελετών, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, το 
περιεχόµενο της προκήρυξης, η διαδικασία του διαγωνισµού, η σύνθεση της κριτικής 
επιτροπής, τα απονεµόµενα βραβεία, η ανάθεση της µελέτης και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. Μέχρι την έκδοση της απόφασης οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί διεξάγονται 
κατά τις κείµενες περί αυτών διατάξεις.  

 

Άρθρο 5 

1. Ο τίτλος και οι παρ. 1 έως 9 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως : 

«Ανάθεση προκαταρκτικών µελετών µε αξιολόγηση τεχνικής λύσης 

1. Για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των συµβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών 
µελετών, εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή,  µετά την έγκριση του φακέλου του 
έργου και την παροχή των αναγκαίων γνωµοδοτήσεων, η προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη 
του διαγωνισµού. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Όπου στο 
νόµο αυτό αναφέρεται ο όρος «προκαταρκτική µελέτη» νοείται το αντίστοιχο αρχικό 
στάδιο κάθε κατηγορίας µελέτης, µε το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασµός του 
έργου, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές ή την απόφαση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4. Στη διαδικασία ανάθεσης καλούνται οι έχοντες νόµιµο 
δικαίωµα συµµετοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, µε υποβολή αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 15  περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισµού εκ του 
άρθρου 16. Υποβάλλονται επίσης τα στοιχεία του άρθρου 17, όπως ειδικότερα  ορίζονται 
στην προκήρυξη, για τον έλεγχο της ειδικής τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων.  

2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:  

α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια αποφαινόµενα όργανα.  

β) Το αντικείµενο της µελέτης µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια, όπως προκύπτει από το 
φάκελο του έργου.  

γ) Η κατηγορία πτυχίου, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επί 
µέρους µελέτη της σύµβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούµενη τάξη κάθε 
πτυχίου καθορίζεται µε βάση τις προεκτιµώµενες κατά προσέγγιση αµοιβές για το σύνολο 
των σταδίων κάθε κατηγορίας. Εφόσον στο διαγωνισµό µπορεί να λάβει µέρος γενική 
κατηγορία µελέτης, αναφέρεται η κατηγορία αυτή καθώς και η τάξη.  

ε) Η κατ' αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης, στην οποία περιλαµβάνεται η 
αµοιβή για τις απαιτούµενες στη φάση αυτή και µόνον υποστηρικτικές µελέτες και η 
πρόσθετη αµοιβή για την εκπόνηση της προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) 
και την συµπλήρωση του φακέλου του έργου, όπως προκύπτει από τον κανονισµό της παρ. 
6 του άρθρου 4.  

στ) Η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διεύθυνση 
της υπηρεσίας στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δηµόσιας συνεδρίασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 
τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας προς τους υποψηφίους.  

ζ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
στη διαδικασία ανάθεσης της µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 16 και 17.  

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και τη σειρά ισχύος τους.  
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θ) Η προθεσµία παράδοσης των προκαταρκτικών µελετών.  

ι) Τα κριτήρια ανάθεσης και ο συντελεστής βαρύτητας ενός εκάστου, καθώς και τα 
ελάχιστα επιτρεπτά όρια βαθµολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιµο.  

ια) Η προθεσµία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των 
τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιµο για την προµήθειά 
τους.  

3. Οι προκαταρκτικές µελέτες ανατίθενται στους υποψήφιους που υποβάλλουν τις πλέον 
συµφέρουσες από οικονοµική άποψη προσφορές, µε τα κριτήρια της παραγράφου 4.  

Για την ανάθεση, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τεχνική προσφορά η οποία περιλαµβάνει:  

α) Τεχνική Έκθεση για την προς εκπόνηση µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία 
του φακέλου του έργου. 

β) Περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης, ήτοι κατάτµηση σε 
επιµέρους δραστηριότητες, αλληλουχία φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών αυτής 
µελετών ή και ενδεχοµένως άλλων απαιτούµενων κύριων µελετών, αλληλοτροφοδότησή 
τους µε δεδοµένα, καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και 
διαδικασιών  για την παραγωγή της µελέτης. 

γ) Χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 
του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό χρόνο, όπως προβλέπεται 
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

δ) Οργανόγραµµα και έκθεση σχετικά µε την οµάδα µελέτης και το συντονιστή της, 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εδάφια, από τα οποία προκύπτουν τα καθήκοντα και  η 
κατανοµή του διατιθέµενου προσωπικού στη διαδικασία εκπόνησης των επιµέρους 
φάσεων. 

ε) Στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, µε βάση προγενέστερες συνεργασίες των 
µελών της. 

4. Για την ανάθεση της προκαταρκτικής µελέτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 

α)  Η υποβληθείσα τεχνική έκθεση και συγκεκριµένα αα) ο βαθµός της κατανόησης του 
αντικειµένου και των στόχων της προκαταρτικής µελέτης και ββ) Ο εντοπισµός και 
σχολιασµός θεµάτων και προβληµάτων στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
κατά την εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης και η διατύπωση σχετικών προτάσεων µε 
βάση τα στοιχεία του φακέλου έργου και των αναφεροµένων  σε αυτόν υπαρχουσών 
µελετών. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου αα ορίζεται σε 20% και του υποκριτηρίου ββ 
επίσης σε 20%, επί του συνόλου της βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς. 

β) Η µεθοδολογία εκπόνησης τα µελέτης, ήτοι τα στοιχεία β΄ και γ΄ της προηγούµενης 
παραγράφου και συγκεκριµένα, αα) ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες 
δραστηριότητες καλύπτουν τις απαιτήσεις της προς εκπόνηση  µελέτης, ββ) ο βαθµός 
επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του συντονιστή και γγ) η τεκµηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης. Η βαρύτητα του υπό αα΄ υποκριτηρίου 
ορίζεται σε 5%, του υπό ββ΄σε 10% και του υπό γγ΄ σε 5% επί του συνόλου της 
βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς.   

γ) Η οργάνωση του υποψηφίου για την εκπόνηση της µελέτης, ήτοι τα στοιχεία δ΄και ε΄ 
της προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµένα αα) η σαφήνεια στο καθορισµό των 
καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη 
δοµή του οργανογράµµατος και ββ)  ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης. 
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Η βαρύτητα του υπό αα΄ υποκριτηρίου ορίζεται σε 20% και του υπό ββ΄ σε 20% επί του 
συνόλου της βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς.   

5. Οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά και τα 
πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη, για τη διενέργεια της ποιοτικής 
επιλογής και της ανάθεσης και υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο 
στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι την καθορισµένη από την προκήρυξη ηµέρα 
και ώρα, κατά την οποία συνεδριάζει δηµοσίως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή 
µονογράφει κατ' αρχήν τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων και 
αποδεικνύουν το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 14, την 
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τα υπόλοιπα οριζόµενα µε την 
προκήρυξη δικαιολογητικά και τα καταχωρεί στο πρακτικό. Την ίδια ηµέρα ή, αν αυτό δεν 
είναι δυνατό, τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, ελέγχεται η πληρότητα και το νοµότυπο των 
εγγράφων και των προϋποθέσεων συµµετοχής, ζητείται η συµπλήρωση και διευκρίνιση 
των τυπικών δικαιολογητικών κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στην προκήρυξη,  
αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, 
καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής, ολοκληρώνεται η διαδικασία και το πρακτικό Ι 
της επιλογής το οποίο ανακοινώνεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, κατά το άρθρο 22. 
Κατά του πρακτικού υποβάλλονται ενστάσεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 11.  

Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων, ή την 
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας, καλούνται οι υποψήφιοι, προ δύο πλήρων εργασίµων 
ηµερών, σε δηµόσια συνεδρίαση για το άνοιγµα και τον έλεγχο των φακέλων των τεχνικών 
προσφορών. Μετά το άνοιγµα των φακέλων το περιεχόµενό τους καταγράφεται στο 
πρακτικό, τα στοιχεία τους µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και ελέγχεται η 
νοµιµότητά τους. Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές 
αξιολογούνται, βαθµολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα. Η διαδικασία 
ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
ολοκληρώνεται εντός δύο µηνών εκτός αν η Προϊσταµένη Αρχή, εκτιµώντας τις 
περιστάσεις και ιδίως τον αριθµό των συµµετεχόντων και την κατάθεση δικαιολογητικών 
ειδικής τεχνικής ικανότητας, χορηγήσει παράταση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
και  καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο γνωστοποιείται στους 
υποψηφίους, κατά το άρθρο 22. Η Προϊσταµένη Αρχή δεν κωλύεται να αποφασίσει την 
ανάθεση, αν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης είναι λιγότεροι 
των τριών.  

6. Κατά των πρακτικών επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις, επί των οποίων  
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11.  

7. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η Προϊσταµένη Αρχή εφαρµόζει τη 
διαδικασία των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Εφόσον κάποιος από 
τους αναδόχους αποκλειστεί, για τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, 
αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους. Η σύµβαση 
συνάπτεται κατά το άρθρο 23 και οι ανάδοχοι καλούνται να προσέλθουν ορισµένη ηµέρα 
για την υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της προκαταρκτικής µελέτης, µε την οποία 
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκπονήσουν τη µελέτη και να την καταθέσουν προς 
αξιολόγηση, την τελευταία ηµέρα της καθορισµένης µε την προκήρυξη προθεσµίας. «Κατά 
την υπογραφή της σύµβασης οι ανάδοχοι καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που 
ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της κατ' αποκοπήν αµοιβής της 
προκαταρκτικής µελέτης.» 

Η εγγύηση παρέχεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και 
εφόσον έχει χρόνο λήξης πρέπει αυτός να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα 
την προθεσµία παράδοσης της προκαταρκτικής µελέτης, καταπίπτει δε, υπέρ του κυρίου 
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του έργου, αν δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα η προκαταρκτική µελέτη. 

8. Οι προκαταρκτικές µελέτες παραλαµβάνονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, µε συνοπτική αιτιολογία, 
εφαρµόζοντας τα κριτήρια της παρ. 9. Οι προκαταρκτικές µελέτες βαθµολογούνται κατά 
κριτήριο, σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία σταθµίζεται, λαµβανοµένης 
υπόψη της βαρύτητας των υποκριτηρίων. Εφόσον λάβουν συνολική βαθµολογία  άνω των 
60 βαθµών παραλαµβάνονται, µαζί µε τις υποστηρικτικές µελέτες που τυχόν τις 
συνοδεύουν. Το πρακτικό υπόκειται σε ένσταση, κατά το άρθρο 11. Εκ των µελετών που 
υποβάλλονται, επιλέγεται από την Προϊσταµένη Αρχή, αυτή που έλαβε την ανώτερη 
βαθµολογία, εκτός αν κατ΄εξαίρεση κριθεί, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, 
ότι για συγκεκριµένους λόγους πρέπει να υλοποιηθεί άλλη από τις υποβληθείσες λύσεις. Η 
εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις µελέτες κτιριακών έργων. Ο 
ανάδοχος της µελέτης που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία υποχρεούται να εκπονήσει 
την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λαµβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τις 
εναλλακτικές λύσεις που προκύπτουν από τις λοιπές υποβληθείσες προκαταρκτικές 
µελέτες και το φάκελο του έργου, µε πρόσθετη αµοιβή η οποία ορίζεται στην Προκήρυξη 
και µεριµνά για την εν γένει αδειοδότηση του έργου σε στάδιο Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να κρίνει, ότι 
µελέτη η οποία δεν έλαβε την ελάχιστη βαθµολογία, περιέχει χρήσιµα στοιχεία και πρέπει 
να παραληφθεί και να καταβληθεί το σύνολο ή µέρος της αµοιβής της. Η κίνηση 
δικαστικής διαδικασίας, εκ µέρους αναδόχου, κατά της απόφασης της Προϊσταµένης 
Αρχής µε την οποία οριστικοποιήθηκε η κατάταξη των µελετών, δεν αναστέλλει τις 
διαδικασίες υλοποίησης της επιλεγείσας λύσης και ο ανάδοχος µπορεί, σε περίπτωση 
δικαίωσής του, να απαιτήσει αποζηµίωση. 

9. Κριτήρια αξιολόγησης των προκαταρκτικών µελετών είναι τα ακόλουθα: 

α) Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία συνίσταται: 

αα) Στην πληρότητα της διερεύνησης της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης, µε 
βαρύτητα που κυµαίνεται από 25% µέχρι 35%. 

ββ) Στην πληρότητα των στοιχείων της µελέτης (τήρηση προδιαγραφών κ.λ.π.), µε 
βαρύτητα που κυµαίνεται από 15% µέχρι 25% και 

γγ) Στα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης, µε βαρύτητα που 
κυµαίνεται από 40% µέχρι 60%, η οποία βαθµολογείται, ανάλογα µε τη φύση του έργου, 
µε βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόµενα, υποκριτήρια: 

(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης.  

(2) Την τεκµηρίωση της προτεινόµενης µεθόδου κατασκευής του έργου, σε συνδυασµό µε 
τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησής του. 

(3) Τη δαπάνη του έργου, που περιλαµβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και, εφόσον 
ορίζεται στην πρόσκληση, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη 
διάρκεια ζωής του έργου. Στην προκήρυξη περιλαµβάνονται συγκεκριµένα οι παράµετροι 
υπολογισµού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 

(4) Την περιβαλλοντική θεώρηση της λύσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αισθητικής της 
αξίας. 

Η συγκεκριµένη βαρύτητα των κριτηρίων και υποκριτηρίων αξιολόγησης τίθεται µε την 
προκήρυξη και το σύνολο των επιµέρους ποσοστών βαρύτητας ισούται µε 100.» 

2. Οι παρ. 12 και 14 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 αναριθµούνται αντίστοιχα σε παρ. 10 
και 11, η οποία αντικαθίσταται ως :  
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«11. Οι προκαταρκτικές µελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την παράγραφο 10 
παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού περιέρχονται στην κυριότητα της 
αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα αµοιβή.».  

3. Οι παρ. 10, 11 και 13 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 καταργούνται. 

 

Άρθρο 6 

1. Ο τίτλος του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως : 

«Ανάθεση µελέτης χωρίς αξιολόγηση τεχνικής λύσης».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως :  

«Για την ανάθεση της µελέτης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 η αρµόδια υπηρεσία 
συντάσσει την προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, τα οποία εγκρίνονται από 
την Προϊσταµένη Αρχή.»  

3. Οι περ. γ, δ, και ια΄ του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως : 

«γ) Η κατηγορία πτυχίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για 
κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούµενη τάξη 
κάθε πτυχίου καθορίζεται, µε βάση τις προεκτιµώµενες αµοιβές για το σύνολο των 
σταδίων κάθε κατηγορίας, µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 39. 
Εφόσον στο διαγωνισµό µπορεί να λάβει µέρος γενική κατηγορία µελέτης, ορίζεται η 
κατηγορία αυτή καθώς η τάξη. 

δ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή των προς ανάθεση σταδίων της µελέτης που 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, εφόσον στον 
κανονισµό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 δεν περιλαµβάνονται τιµές για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία µελετών, υπολογίζεται µε τον χρόνο απασχόλησης των 
αναγκαίων προσώπων και εφαρµογή των διατάξεων περί ενιαίων τιµών προεκτιµώµενων 
αµοιβών υπηρεσιών που ορίζονται µε την ίδια απόφαση, άλλως εκτιµάται από την 
υπηρεσία βάσει όλων των διαθέσιµων στοιχείων. Στην προεκτιµώµενη αµοιβή 
περιλαµβάνεται η αµοιβή για τον προγραµµατισµό, επίβλεψη και αξιολόγηση των τυχόν 
απαιτούµενων ερευνητικών και υποστηρικτικών εργασιών και η διενέργεια των 
απαραίτητων ερευνητικών και υποστηρικτικών εργασιών, µέσα στα πλαίσια της 
προεκτιµώµενης αµοιβής κατά την παρ. 2 του άρθρου 4, ενώ ορίζεται ο κωδικός αριθµός 
της πίστωσης, από την οποία θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση σταδίων. 

ια) Τα κριτήρια επιλογής και το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, καθώς και τα επιµέρους 
κριτήρια και η βαρύτητα ενός εκάστου, όταν επιλέγεται ως κριτήριο η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά.»  

4. Οι παρ. 3 έως 13 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, καταθέτοντας προσφορά, που περιλαµβάνει: α) 
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 15 παρ. 1 και τα υπόλοιπα απαιτούµενα κατά την 
προκήρυξη στοιχεία, όπως ορίζονται στα άρθρα 15, 16 και 17, β) φακέλους τεχνικής 
προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς όταν εφαρµόζεται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον 
συµφέρουσα προσφορά και γ) φάκελο οικονοµικής προσφοράς, όταν εφαρµόζεται η 
χαµηλότερη τιµή.  

Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, φάκελο τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 
υποβάλλουν µόνον όσοι επιλέγονται κατά το στάδιο της ποιοτικής επιλογής µετά από 
πρόσκληση της αναθέτουσας Αρχής και µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 13.  
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4. Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται α) στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 6, 7, 8, 9, 11 και 12 του παρόντος, όταν η 
προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων που προβλέπονται στις οικείες προδιαγραφές 
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, ή πρόκειται 
περί ανάθεσης σύνθετης µελέτης, αποτελούµενης από τρεις τουλάχιστον κύριες κατηγορίες 
µελετών β) στη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5, 9 και 10 του 
παρόντος, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις. Κατ΄εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του τεχνικού 
συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, µπορεί να εγκρίνεται η ανάθεση 
στην πλέον συµφέρουσα προσφορά και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω 
περίπτωσης β΄, εφόσον αιτιολογείται νοµίµως η ανάγκη χρήσης και άλλων κριτηρίων.  

5. Όταν η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα τη χαµηλότερη τιµή, οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη 
τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο 
λόγος της προσφερόµενης τιµής προς την προεκτιµώµενη αµοιβή ανά κατηγορία και στο 
σύνολο της σύµβασης αποτελεί την τεκµαρτή έκπτωση του υποψηφίου στην κατηγορία και 
στο σύνολο της σύµβασης, που χρησιµοποιείται κατά το άρθρο 29 για τον κανονισµό της 
τιµής των συµπληρωµατικών µελετών. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που 
προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική οικονοµική προσφορά, η οποία αποτελεί και την 
κατ΄αποκοπήν αµοιβή του για την εκτέλεση της σύµβασης, επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων της παρ. 2ε του άρθρου 4, περί του επιµετρούµενου τµήµατος της αµοιβής.  

6. Η ανάθεση της µελέτης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα κριτήρια της παραγράφου 7.  

Για την ανάθεση υποβάλλεται τεχνική προσφορά η οποία περιλαµβάνει:  

α) Τεχνική Έκθεση για την προς εκπόνηση µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία 
του φακέλου του έργου. 

β) Περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης ήτοι κατάτµηση σε 
επιµέρους δραστηριότητες, αλληλουχία των σταδίων  ή / και φάσεων των µελετών των 
επιµέρους κατηγοριών (σε περίπτωση σύνθετης µελέτης), αλληλοτροφοδότησή τους µε 
δεδοµένα, καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για 
την παραγωγή της µελέτης. 

γ) Χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 
του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνοντας υπόψη τους καθαρούς χρόνους εκπόνησης 
εκάστου σταδίου και το συνολικό χρόνο, όπως προβλέπεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

δ) Οργανόγραµµα και σχετική έκθεση της οµάδας µελέτης και του συντονιστή της, 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εδάφια, από τα οποία προκύπτουν τα καθήκοντα και  η 
κατανοµή του διατιθέµενου προσωπικού στη διαδικασία εκπόνησης των επιµέρους 
σταδίων ή/και φάσεων. 

ε) Στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, µε βάση προγενέστερες συνεργασίες των 
µελών της. 

7. Τα κριτήρια ανάθεσης της µελέτης είναι τα ακόλουθα: 

α)  Αξιολογείται η τεχνική έκθεση, ήτοι ο βαθµός της κατανόησης του αντικειµένου και 
των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης, µε εντοπισµό θεµάτων στα οποία θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εκπόνηση της µελέτης. Η βαρύτητα του κριτηρίου 
αυτού ορίζεται σε 20% επί της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς. 

β) Αξιολογείται η µεθοδολογία του υποψηφίου, ήτοι τα στοιχεία β΄ και γ΄ της 
προηγούµενης  παραγράφου  και  συγκεκριµένα, αα) ο βαθµός στον οποίο οι 
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παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις απαιτήσεις της προς εκπόνηση  µελέτης, 
ββ) ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του συντονιστή και γγ) η τεκµηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης. Η βαρύτητα του υπό αα΄ υποκριτηρίου 
ορίζεται σε 10%, του υπό ββ΄ σε 15% και του υπό γγ΄σε 10% επί της συνολικής 
βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς. 

γ) Αξιολογείται η ο οργάνωση του υποψηφίου, ήτοι τα στοιχεία δ΄ και ε΄ της 
προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµένα αα) η σαφήνεια στο καθορισµό των 
καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη 
δοµή του οργανογράµµατος και ββ) ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης. 
Η βαρύτητα του υπό αα΄ υποκριτηρίου ορίζεται σε 25% και του υπό ββ΄ σε 20% επί της 
συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς. 

δ) Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου, η οποία περιέχει τα στοιχεία της παρ. 5 του 
παρόντος και περιλαµβάνει τις αµοιβές για την εκπόνηση των µελετών και για τον 
προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών 
πάσης φύσεως. Η βαρύτητα της οικονοµικής προσφοράς στο σύνολο της βαθµολογίας 
ορίζεται σε 30%. 

8. Όταν πρόκειται να ανατεθεί µελέτη στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, που η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της δεν υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17, στα κριτήρια ανάθεσης περιλαµβάνεται 
υποχρεωτικά και η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη 
έργου, εκτός αν, κατά τη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου και ως εκ της φύσεως 
της µελέτης, το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να εφαρµοσθεί. Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού 
στο σύνολο της βαθµολογίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) και η βαρύτητα του 
κριτηρίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 ορίζεται στην περίπτωση αυτή σε 10%.  

9. Επί ανοικτής διαδικασίας οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν τα δικαιολογητικά και 
τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη για τη διενέργεια τόσο της ποιοτικής 
επιλογής όσο και της ανάθεσης. Επί κλειστής διαδικασίας υποβάλλεται φάκελος που 
περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίστηκαν στην προκήρυξη για τη διενέργεια 
της προεπιλογής. Οι φάκελοι υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, κατά την οποία η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, ελέγχει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το 
δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 14, την υπεύθυνη δήλωση και τα 
λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη για την απόδειξη εκπλήρωσης 
των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής, καταγράφει το περιεχόµενό τους στο πρακτικό και 
τα µονογράφει. Την ίδια ηµέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αµέσως επόµενες 
εργάσιµες, ελέγχεται η πληρότητα και το νοµότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων 
συµµετοχής, ζητείται συµπλήρωση ή, κατά περίπτωση διευκρίνιση των τυπικών 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στην προκήρυξη,  αποκλείονται µετά 
ταύτα όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, καταλληλότητας και 
ποιοτικής επιλογής και ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής. Όταν εφαρµόζεται 
κλειστή διαδικασία, επιλέγονται βάσει των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 17 οι 
πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι στον αριθµό που προβλέπεται στην προκήρυξη ή µικρότερο, 
αν δεν υπάρξει ικανός αριθµός κατάλληλων υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται, µετά 
την ολοκλήρωση της φάσης επιλογής, από τα µέλη της Επιτροπής.    

10. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η χαµηλότερη τιµή, µετά την εκδίκαση, από την 
Προϊσταµένη Αρχή, των ενστάσεων που αφορούν την πρώτη φάση της διαδικασίας, ή, επί 
κλειστής διαδικασίας  αντίστοιχα τη φάση της προεπιλογής, ή την άπρακτη πάροδο της 
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σχετικής προθεσµίας κατά το άρθρο 11, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει, σε 
δηµόσια συνεδρίαση που γνωστοποιείται στους υποψήφιους πριν από δύο εργάσιµες 
ηµέρες, τις οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που δεν αποκλείσθηκαν, ελέγχει το 
παραδεκτό τους και εισηγείται την ανάθεση κατά την παρ. 5 του παρόντος. Οι φάκελοι των 
αποκλεισθέντων φυλάσσονται µε µέριµνα του προέδρου της Επιτροπής, µέχρι να 
παρέλθουν οι προθεσµίες που προβλέπονται στο νόµο για τον έλεγχο των πράξεων της 
αναθέτουσας αρχής, ή να παραιτηθούν γραπτώς οι υποψήφιοι της άσκησης διοικητικών 
και ενδίκων προσφυγών κατά του αποκλεισµού τους, ή να απορριφθούν τυχόν ασκηθείσες 
προσφυγές.  

11. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συµφέρουσα προσφορά, µετά την 
υπογραφή του πρακτικού ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και χωρίς να αναµείνει 
την πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενστάσεων ή την εκδίκασή τους, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού ανοίγει, σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία γνωστοποιείται προ δύο ηµερών 
στους υποψήφιους, τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που έγιναν 
δεκτοί, ενώ οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν 
παραµένουν κλειστοί και φυλάσσονται µε µέριµνα του προέδρου της Επιτροπής, κατά τα 
αναφερόµενα  στο τελευταίο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου. Η Επιτροπή 
σηµειώνει συνοπτικά στο πρακτικό ΙΙ το περιεχόµενο των φακέλων και τα µέλη της 
µονογράφουν κάθε φύλλο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς. Ο έλεγχος των τεχνικών 
προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται 
σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Στο πρακτικό περιέχεται συνοπτική αιτιολογία της 
αξιολόγησης, καταγράφονται οι µειοψηφούσες απόψεις και επισυνάπτεται πίνακας, 
υπογεγραµµένος από τον Πρόεδρο, µε την αναλυτική αξιολόγηση. Το πρακτικό επιλογής και 
αξιολόγησης, µαζί µε τον πίνακα κοινοποιείται στους υποψηφίους κατά το άρθρο 22. Οι 
τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον κατά κριτήριο η βαθµολογία τους 
υπερβαίνει τις εβδοµήντα (70) µονάδες της εκατονταβάθµιας κλίµακας, αλλιώς 
απορρίπτονται και ο υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Ο έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
ολοκληρώνονται, µε τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εντός δύο (2) µηνών.  

12. Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην 
ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού που γνωστοποιείται εγγράφως στους υποψήφιους προ δύο (2) εργασίµων 
ηµερών, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόµενό 
τους στο πρακτικό. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βαθµολογεί τις οικονοµικές προσφορές σε 
εκατονταβάθµια κλίµακα, µε βάση το λόγο της ελάχιστης οικονοµικής προσφοράς προς 
την προσφορά κάθε υποψηφίου, και εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον υποψήφιο 
που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε στάθµιση της βαθµολογίας των 
τεχνικών και των οικονοµικών προσφορών. Επί ισοβαθµίας προκρίνεται ο υποψήφιος µε 
τη µεγαλύτερη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς. Το πρακτικό ολοκληρώνεται εντός 
είκοσι ηµερών και κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22. Για την άσκηση 
ενστάσεων εφαρµόζεται το άρθρο 11 του παρόντος.  

13. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση στον πρώτο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, 
επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης της µελέτης ή δεν κατέθεσε εµπρόθεσµα 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η Προϊσταµένη Αρχή κατακυρώνει το διαγωνισµό στο 
δεύτερο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο ή και στον τρίτο, στην περίπτωση που και ο 
δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.»  
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Άρθρο 7 

1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών µε συµφωνία-
πλαίσιο εφαρµόζεται, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όµοιων µελετών ή υπηρεσιών, 
για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής 
προσδιορισµός των επιµέρους συµβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των 
επιµέρους µελετών ή παροχής υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα 
εκτελεστούν οι συµβάσεις, µπορούν όµως να καθοριστούν οι τιµές και ενδεχοµένως οι 
ποσότητες αυτών.  

2. Για την ανάθεση των συµφωνιών-πλαίσιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
άρθρου 7, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η συµφωνία-
πλαίσιο συνάπτεται µε έναν ανάδοχο µελέτης ή υπηρεσίας, ο οποίος, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις της προκήρυξης, µπορεί να καλύπτει µία κατηγορία µελέτης του άρθρου 2 ή 
περισσότερες, σε σύµπραξη ή κοινοπραξία και διαθέτει τα απαιτούµενα από την 
προκήρυξη προσόντα. «Η διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο προσδιορίζεται στα τεύχη του 
διαγωνισµού και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. 

3. Στην προκήρυξη συµφωνίας – πλαισίου ορίζεται ως προεκτιµώµενη αµοιβή το µέγιστο 
δυνατό οικονοµικό αντικείµενο όλων των επί µέρους συµβάσεων που προβλέπεται να 
συναφθούν µέσα στη χρονική περίοδο ισχύος της. Εφόσον η αµοιβή υπερβαίνει το όριο 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ κατά περίπτωση, περίληψη της 
προκήρυξης, που συντάσσεται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ΙΙ και V αντίστοιχα του 
Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη διαδικασία καλούνται να λάβουν 
µέρος όλες οι τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας µελετών του άρθρου 2 µεταξύ της τάξης 
πτυχίου που προσδιορίζεται από το µέσο µέγεθος προεκτιµώµενης αµοιβής των επί µέρους 
συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιµάται από την αναθέτουσα Αρχή και το 
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας 
πλαισίου. Η µέγιστη αξία των συµφωνιών - πλαισίων που συνάπτονται κατ’ έτος 
απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας 
αρχής για µελέτες και υπηρεσίες, µε εκτίµηση τετραετίας. Στον περιορισµό αυτό δεν 
υπόκεινται οι συµφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιµασία του φακέλου 
έργου ή έργων, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εφόσον η προσφυγή σε αυτές δεν γίνεται 
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να νοθεύει τον ανταγωνισµό. Η προεκτιµώµενη αµοιβή 
κάθε συµφωνίας πλαισίου µε αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων 700.000 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. Το όριο αυτό 
αναθεωρείται κατ΄ έτος µε το συντελεστή που καθορίζεται κατ΄ εφαρµογή της παρ. 6 του 
άρθρου 4.» 

2. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 3316/2005 καταργούνται. 

3. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3316/2005 αναριθµούνται σε παρ. 5 και 6. Τα δύο 
πρώτα εδάφια της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής: 

«5. Η ανάθεση της συµφωνίας – πλαισίου διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή των 
διαδικασιών διαπίστωσης της καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7, και 
µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή. Η Προϊσταµένη Αρχή κοινοποιεί την 
κατακυρωτική απόφαση στον επιλεγέντα ανάδοχο µε πρόσκληση για την υπογραφή της 
συµφωνίας, µέσα σε προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ηµερών.» 
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Άρθρο 8 

1. Οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:  

«1. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 2β του άρθρου 1 µπορούν να ανατίθενται από 
τον κύριο του έργου: α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηµατοδοτούµενες από κοινοτικές 
πηγές χρηµατοδότησης, όταν τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των 
κοινοτικών κονδυλίων, β) στην περίπτωση ανάθεσης σύµβασης υπηρεσιών ελέγχου της 
µελέτης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 25,  ή γ) σε περίπτωση που εξ αιτίας ελλιπούς 
στελέχωσης µε το κατάλληλο προσωπικό ή πολυπλοκότητας και εξειδικευµένων 
απαιτήσεων της συγκεκριµένης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να 
ανταποκριθούν επαρκώς στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις ανατιθέµενες συµβάσεις. 
Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως άνω γ΄ περίπτωση, απαιτείται, επί ποινή 
ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση γνωµοδότησης του τεχνικού συµβουλίου 
του αρµόδιου Υπουργείου ή της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, αν στο αρµόδιο Υπουργείο δεν 
υφίσταται τεχνικό συµβούλιο. Με τη γνωµοδότησή του το τεχνικό συµβούλιο µπορεί να 
υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση της προκήρυξης της σύµβασης, 
να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1.   

2. Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών τηρείται είτε η ανοικτή είτε η κλειστή 
διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης µπορεί να ορίζεται µε την προκήρυξη, είτε η 
χαµηλότερη τιµή, είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας συντάσσεται και εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή 
προκήρυξη, περίληψη της οποίας, συντασσόµενη κατά τα αντίστοιχα υποδείγµατα των 
οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Στη διαδικασία 
µπορούν να συµµετέχουν όσοι έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 14, καταθέτοντας προς τούτο φάκελο προσφοράς, ή προεπιλογής σε 
περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ο οποίος η οποία περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία των άρθρων 15, 16 και 17, όπως εξειδικεύονται στην προκήρυξη και τους 
φακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, αναλόγως του κριτηρίου ανάθεσης. Στην 
περίπτωση της κλειστής διαδικασίας υποβάλλουν φάκελο οικονοµικής ή και τεχνικής 
προσφοράς κατά περίπτωση, µόνο οι επιλεγέντες κατά τη φάση της επιλογής υποψήφιοι.  

3. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:  

α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια αποφαινόµενα όργανα.  

β) Το αντικείµενο της σύµβασης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιηµένο φάκελο 
έργου, µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια.  

γ) Η κατηγορία πτυχίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14, που 
απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούµενη 
τάξη κάθε πτυχίου καθορίζεται µε βάση τα όρια των πτυχίων που καθορίζονται µε το 
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 39.  

δ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή υπολογίζεται είτε µε τις τιµές των µονάδων 
φυσικού αντικειµένου, είτε, εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες τιµές, µε τον προεκτιµώµενο 
χρόνο απασχόλησης των αναγκαίων προσώπων όπως προκύπτουν µε την απόφαση του 
άρθρου 4 παρ. 6. Ορίζεται επίσης ο κωδικός αριθµός της πίστωσης, από την οποία θα 
χρηµατοδοτηθεί η προς ανάθεση σύµβαση.  

ε) Ο πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

στ) Η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς, η υπηρεσία στην οποία 
θα υποβληθούν οι φάκελοι και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας.  

ζ) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 17.  

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.  

θ) Η προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα τεύχη του 
διαγωνισµού.  

ι) Η προθεσµία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών 
και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιµο για την προµήθειά τους.  

ια) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η 
εγγύηση συµµετοχής έχει ελάχιστο χρόνο ισχύος που υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα 
(1) µήνα το χρόνο ισχύος της προσφοράς, πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 
4 του άρθρου 24 και το ποσοστό της ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 
προεκτιµώµενης αµοιβής.  

ιβ) Η τήρηση κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας και το κριτήριο ανάθεσης. Εφόσον επιλεγεί 
η κλειστή διαδικασία, ορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν, οι οποίοι 
δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε.  

4. Για την ανάθεση εφαρµόζεται ως κριτήριο είτε η χαµηλότερη τιµή, είτε η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να θέσει 
στην προκήρυξη κριτήρια και να προβεί σε ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 17. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, οι 
υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την 
προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της 
σύµβασης. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική 
προσφορά.  

5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στην πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, όταν κρίνει ότι η εκτέλεση της σύµβασης παρουσιάζει 
ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του οικείου τεχνικού 
συµβουλίου. Το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς, τα κριτήρια ανάθεσης και η 
βαρύτητά τους καθορίζονται µε την προκήρυξη. Απαραίτητο κριτήριο στην περίπτωση 
αυτή είναι και η υποβολή οικονοµικής προσφοράς και η βαρύτητά της ορίζεται σε ποσοστό 
30%.» 

2. Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005 αναριθµείται σε 6 και αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Για τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 7.»  

 

Άρθρο 9 

1. Η περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«στ) Όταν πρόκειται να ανατεθεί µελέτη µε προεκτιµώµενη αµοιβή µέχρι 30.000 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε προεκτιµώµενη αµοιβή 15.000 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.). Τα όρια αναπροσαρµόζονται κατ΄έτος, σύµφωνα µε τον συντελεστή 
αναθεώρησης της παρ. 6 του άρθρου 4. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται 
δηµόσια κλήρωση ενώπιον της προϊσταµένης αρχής, ή επιτροπής που αυτή ορίζει, µεταξύ 
των υποψηφίων που έχουν τα νόµιµα προσόντα για την εκπόνηση της µελέτης ή την 
παροχή της υπηρεσίας και υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στην κλήρωση. Με την απόφαση 
της Προϊσταµένης Αρχής που εγκρίνει την εφαρµογή της διαδικασίας µπορεί να 
προστίθενται απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, κατά το άρθρο 17. Για την τήρηση 
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της διαδικασίας δηµοσιεύεται µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής πρόσκληση, στην 
ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της 
αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της µελέτης ή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, η 
προεκτιµώµενη αµοιβή, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό της παρ. 7 του 
άρθρου 4, ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονισµός αµοιβών µε βάση τον 
εκτιµώµενο χρόνο απασχόλησης και εφαρµογή των σχετικών αµοιβών του κανονισµού, οι 
ζητούµενες κατηγορίες και τάξεις πτυχίων και η τυχόν ζητούµενη ειδική τεχνική ικανότητα 
και ο τρόπος απόδειξής της, ο τρόπος υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας ή και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ο τρόπος υποβολής των 
δικαιολογητικών καταλληλότητας και ειδικής τεχνικής ικανότητας και ο χρόνος και ο 
τόπος διενέργειας της διαδικασίας της κλήρωσης, η οποία δεν πρέπει να απέχει λιγότερο 
από 10 πλήρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης. Η αµοιβή του 
αναδόχου καθορίζεται µε την προκήρυξη και δεν µπορεί να υπολείπεται ποσοστού 70% τη 
προεκτιµώµενης αµοιβής. Με βάση την παρούσα διάταξη µπορούν να ανατεθούν από τις 
αναθέτουσες αρχές κατ' έτος µία ή περισσότερες συµβάσεις µελετών και υπηρεσιών, 
συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής 
του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών. Συµβάσεις που 
συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.»  

2. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Όταν οι αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία της παραγράφου 2, 
επικαλούµενες τις περιπτώσεις α΄ και γ΄, καλούν για διαπραγµάτευση τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός υποψηφίων µε τα νόµιµα προσόντα. Στην 
περίπτωση της περ. στ΄ η σύµβαση υπογράφεται µε τον ανάδοχο που αναδεικνύεται µε τη 
διαδικασία της κλήρωσης.» 

 

Άρθρο 10 

Το άρθρο 11 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 11 - Ενστάσεις 

1. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να 
ασκηθούν το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. Η ένσταση κατατίθεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, και 
απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή. Στην ένσταση αποφαίνεται η Προϊσταµένη Αρχή, το 
αργότερο πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, διαφορετικά θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Η απόφαση επί της ένστασης 
κοινοποιείται αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στους 
ενδιαφερόµενους που έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού.  Αν η αποδοχή της ένστασης δεν 
συνεπάγεται αλλαγή των όρων συµµετοχής στον διαγωνισµό ή σηµαντική αλλαγή στη 
ζητούµενη τεχνική προσφορά, αλλά επηρεάζει τους όρους διεξαγωγής και απαιτεί 
προσαρµογή των προσφορών των ενδιαφεροµένων, χορηγείται ανάλογη παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες, η οποία 
γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους που έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού µε 
τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

2. Στις ανοιχτές διαδικασίες του νόµου αυτού µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού που εκδίδεται µετά τον έλεγχο της καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής 
(πρακτικό Ι) και του πρακτικού εισήγησης για ανάθεση (πρακτικό ΙΙ). Η προθεσµία των 
ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι είναι οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες και κατά του πρακτικού ΙΙ 
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τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίησή τους. Η δυνατότητα ένστασης και η 
προθεσµία εφαρµόζονται ανάλογα για το πρακτικό προεπιλογής, όταν εφαρµόζεται η 
κλειστή διαδικασία. 

3. Κατά την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών κατά το άρθρο 
6, καθώς και όταν ορίζεται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά κατά τα άρθρα 7 και 9, το πρακτικό ελέγχου της καταλληλότητας και 
διενέργειας της ποιοτικής επιλογής (πρακτικό Ι) επιδέχεται την άσκηση ένστασης, κατά τα 
αντιστοίχως αναφερόµενα στην παρ. 2. Επίσης ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν κατά του 
πρακτικού αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών (πρακτικό ΙΙ), εντός 
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποιήσεώς του και κατά του πρακτικού 
βαθµολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και εισήγησης για ανάθεση (πρακτικό ΙΙΙ), µετά 
την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των οικονοµικών προσφορών, εντός προθεσµίας 
τριών (3) εργασίµων ηµερών, από της κοινοποιήσεως του πρακτικού.  

4. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αναφέρει στα πρακτικά της την προθεσµία υποβολής της 
ένστασης κατά τα προαναφερόµενα. Για την υποβολή των ενστάσεων, οι υποψήφιοι έχουν 
δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους των συνυποψηφίων τους, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν 2690/1999, µε επιτόπια µελέτη και επιλεκτική λήψη φωτοαντιγράφων. Οι 
ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό και απευθύνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργασίµων 
ηµερών από την υποβολή τους. Οι ενστάσεις που αφορούν την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των Οδηγιών 
2004/17 και 2004/18,  κοινοποιούνται από τον ενιστάµενο στην Αρχή Ελέγχου Μελετών και 
Έργων, η  οποία αποφασίζει εντός µηνός από της κοινοποίησης, κατά τις σχετικές διατάξεις. 
Όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή δεν υπερβαίνει τα ως άνω όρια, επί των ενστάσεων 
γνωµοδοτεί η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών και αποφασίζει η 
Προϊσταµένη Αρχή, εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. Η απόφαση της Αρχής Ελέγχου 
Μελετών και  Έργων  εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση. Οι 
ενστάσεις κοινοποιούνται, µε ευθύνη του ενιστάµενου, στους συνυποψήφιους που 
θίγονται, οι οποίοι µπορούν να καταθέσουν υπόµνηµα, εντός επαρκούς προθεσµίας που 
θέτει στο πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις προθεσµίες 
υποβολής της γνωµοδότησης. ∆εν θεωρούνται θιγόµενοι οι λοιποί διαγωνιζόµενοι επί 
υποβολής ενστάσεως κατά αποκλεισµού του ενιστάµενου. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η 
Α.Ε.Μ.Ε., επί των ενστάσεων γνωµοδοτεί σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Μ.Ε. της παρούσας παραγράφου δεν ασκείται προδικαστική 
προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173), αλλά η αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Αν γίνει δεκτή ένσταση κατά του πρακτικού Ι, που αφορά αποκλεισµό υποψηφίου, η 
Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το πρακτικό της Επιτροπής µε την απόφασή της. 
Εφόσον κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα προσφορά, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού προχωρεί στο άνοιγµα και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 
παρανόµως αποκλεισθέντος και διαµορφώνει ανάλογα το πρακτικό και τον πίνακα 
αξιολόγησης. Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
διαγωνιζόµενου, το αποφασίζον κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου όργανο 
διαµορφώνει µε απόφασή του το Πρακτικό. Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά στη 
βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς, το ως άνω όργανο αναπέµπει το πρακτικό στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε αναλυτικές παρατηρήσεις, σχετικά µε τις πληµµέλειες της 
βαθµολόγησης, τις οποίες είναι υποχρεωµένη να λάβει υπόψη η Επιτροπή και να 
επαναξιολογήσει ή να αιτιολογήσει πληρέστερα, ανάλογα µε το περιεχόµενο της 
απόφασης, το πρακτικό της, το οποίο κοινοποιείται στους θιγόµενους από την 
αναµόρφωσή του υποψήφιους, οι οποίοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις κατά 
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της αναµόρφωσης. Αν το αποφασίζον όργανο, επιλαµβανόµενο τυχόν νέας ένστασης κατά 
του αναµορφωθέντος πρακτικού, κρίνει αιτιολογηµένα ότι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν 
συµµορφώθηκε στην προηγούµενη απόφασή της, οριστικοποιεί την αξιολόγηση 
επαναβαθµολογώντας ή αιτιολογώντας πληρέστερα το πρακτικό. Κατά της απόφασης της 
Ανεξάρτητης Αρχής δεν χωρεί προδικαστική προσφυγή και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
ασκήσουν αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά το ν. 3886/2010.  

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, 
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) και µεγαλύτερο 
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται 
στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ποσό του παραβόλου. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
Προϊσταµένης Αρχής, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση ή του αρµόδιου αποφασίζοντος 
διοικητικού οργάνου ή δικαστηρίου, αν γίνει δεκτή η ειδική διοικητική προσφυγή ή το ένδικο 
βοήθηµα (αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, αίτηση αναστολής, αίτηση ακύρωσης ή αγωγή) που 
τυχόν ασκηθεί, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 9-11 του Ν 2717/1999, 
όπως ισχύουν.» 

 

Άρθρο 11 

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Στις διαδικασίες του νόµου αυτού, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 
10, δηµοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια 
κυκλοφορία και µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού στον οποίο εδρεύει 
η αναθέτουσα αρχή  ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νοµού δεν εκδίδεται 
ηµερήσια εφηµερίδα. Οι δηµοσιεύσεις στον τοπικό και νοµαρχιακό τύπο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει κάθε φορά, γίνονται στις εφηµερίδες της έδρας 
της αναθέτουσας αρχής. ∆ηµοσιεύεται επίσης περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα 
του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, αν καλούνται πτυχία των κατηγοριών 24 έως 31 
και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αν  καλούνται πτυχία των κατηγοριών 3 και 
5. 

2. Όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των προβλεπόµενων από τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές σταδίων της µελέτης, συµπεριλαµβανοµένου του κονδυλίου των 
απροβλέπτων, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4, είναι ίση ή ανώτερη του ορίου 
υποχρεωτικής εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τους φορείς που υπάγονται σε 
αυτήν ή του αντίστοιχου ορίου της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, προκειµένου για τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων περίληψη της προκήρυξης, που συντάσσεται σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και όταν η 
προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τα ως άνω όρια. Η 
αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει την ηµεροµηνία 
αποστολής.»  

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Μετά την έναρξη του οικονοµικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δηµοσιεύουν 
γνωστοποίηση για τις συµβάσεις µελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να αναθέσουν 
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κατά το έτος αυτό, µε προκαταρκτική προκήρυξη που συντάσσεται κατά το υπόδειγµα του 
παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
όπως εκάστοτε ισχύει, και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).  

5. Περίληψη της απόφασης ανάθεσης σύµβασης του νόµου αυτού, καθώς και σύµβασης 
ανάθεσης έργου που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή, συντάσσεται σύµφωνα µε 
υπόδειγµα που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος. Αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης υπερβαίνει τα όρια 
εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι αναθέτουσες Αρχές 
που υπάγονται στις ρυθµίσεις των Οδηγιών αποστέλλουν, µέσα σε προθεσµία σαράντα 
οκτώ (48) ηµερών στην πρώτη περίπτωση και δύο (2) µηνών στη δεύτερη από την ηµέρα 
σύναψης της συµβάσεως, γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσεται κατά το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ 
του Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Για τις επί µέρους συµβάσεις που στηρίζονται σε συµφωνία πλαίσιο δεν 
αποστέλλεται προς δηµοσίευση περίληψη ή πρακτικό. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό της 
σύµβασης αναφέρονται υποχρεωτικά οι αναφερόµενες στην παρούσα δηµοσιεύσεις». 

 

Άρθρο 12 

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Όταν εφαρµόζεται η ανοιχτή διαδικασία η προθεσµία αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη 
των πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµέρα αποστολής της περίληψης για δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τ.Ε.Ε. και τις εφηµερίδες 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 ενώ µπορεί να τύχουν εφαρµογής, υπό τις 
εκεί προβλεπόµενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 32 
του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 36 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 
64 Α΄), οπότε η µειωµένη προθεσµία εφαρµόζεται και στις λοιπές δηµοσιεύσεις.»  

β. Τα εδάφια τέταρτο και πέµπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Σε περίπτωση ανάθεσης συµβάσεων µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ορίου 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17 και 18, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα αποστολής περίληψης της προκήρυξης στην 
ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και στις εφηµερίδες της παρ. 1 του 
άρθρου 12. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών δεν προσµετράται η ηµέρα αποστολής 
της προκήρυξης και η ηµέρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή 
προσφοράς». 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005 καταργείται. 

 

Άρθρο 13 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης µελέτης του νόµου αυτού ή µελέτης έργων 
του Ν 3389/2005, όπως ισχύει κάθε φορά,  ή σύµβασης υπηρεσιών που αφορά την 
προετοιµασία, τη διαχείριση ή τον έλεγχο µελέτης, δικαιούνται να συµµετέχουν 
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εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραµµένα 
στις κατά νόµο απαιτούµενες τάξεις και κατηγορίες ή γενικές κατηγορίες του Μητρώου 
Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών που προβλέπονται στο άρθρο 39.»  

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Στη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης υπηρεσιών  του νόµου αυτού που αφορούν την 
υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο τεχνικού έργου, 
δικαιούνται να συµµετέχουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στις ειδικές 
κατηγορίες 40 και 41 της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.  

4. Ο χρόνος εφαρµογής της παρ. 3 καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται µετά την εγγραφή επαρκούς αριθµού παρόχων 
υπηρεσιών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών στις οικείες κατηγορίες του Μητρώου και τη 
διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισµού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, στους 
διαγωνισµούς λαµβάνουν µέρος εγγεγραµµένοι στις κατηγορίες µελετών του Μητρώου 
Μελετών. Στην οµάδα παροχής των υπηρεσιών πρέπει στην περίπτωση αυτή να 
προβλέπεται υποχρεωτικά η συµµετοχή προσώπου αναλόγου εµπειρίας στην παροχή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης.»     

 

Άρθρο 14 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για την παραδεκτή συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του νόµου αυτού 
διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων. Για τον 
έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής 
λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπό τους, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 και για 
τη διενέργεια ποιοτικής επιλογής, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 17 
ορίζονται µε την προκήρυξη, ανάλογα µε τη φύση και την πολυπλοκότητα του 
αντικειµένου της σύµβασης. Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση, για την απόδειξη ότι 
δεν συντρέχουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3414/2005. Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύµβασης προσκοµίζει προς 
έλεγχο, στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, τα επί µέρους δικαιολογητικά και 
έγγραφα, έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση του πρώτου εδαφίου, µέσα σε 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, καθώς και την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, όταν η σύµβαση δεν υποβάλλεται σε προσυµβατικό έλεγχο στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διαφορετικά αποκλείεται και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο 
κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Όταν η σύµβαση υποβάλλεται σε 
προσυµβατικό έλεγχο, η εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό µπορεί να παρατείνει, δια του 
προϊσταµένου της, για δέκα (10) ηµέρες, την προθεσµία, µε αιτιολογηµένη πράξη της, 
κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου και επίκληση σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την 
αδυναµία τήρησης της αρχικής προθεσµίας. Η πράξη αυτή, καθώς και η πράξη µε την 
οποία κρίνονται επαρκή και νοµότυπα τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, κοινοποιείται 
στους υποψήφιους που κατατάχθηκαν δεύτερος και τρίτος, οι οποίοι µπορούν να 
υποβάλλουν ένσταση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή.»  

2. Στο άρθρο 15 του ν. 3316/2005 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως εξής: 

«7. Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την 
πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και ποιοτικής επιλογής, η 
Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε 
πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να διευκρινίσουν στοιχεία του φακέλου, που κατά 
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την κρίση τους απαιτούν διευκρίνιση, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία.  

8. ∆εν επιτρέπονται συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών 
εκτιµώνται για τη βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πάντως δικαιούται να 
ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την 
τεχνική προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την 
αρχή της ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών.» 

 

Άρθρο 15 

1. Ο τίτλος του άρθρου 17 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ποιοτική επιλογή υποψηφίων» 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για την ανάθεση της σύµβασης µε κριτήριο είτε τη χαµηλότερη τιµή, είτε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, διενεργείται επιλογή µεταξύ των 
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά, µε κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, 
σύµφωνα µε τις παρ. 5, 6 και 7 του παρόντος και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, 
σύµφωνα µε την παρούσα και τις παρ. 2 και 3. Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
των υποψηφίων για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας αποδεικνύεται 
µε στοιχεία που αφορούν την τεχνογνωσία τους, την εµπειρία και την αξιοπιστία τους και 
οι αναθέτουσες αρχές τηρούν, κατά την εισαγωγή των σχετικών όρων στις προκηρύξεις 
των συµβάσεων, την αρχή της αναλογικότητας. Τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων 
κρίνεται η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων, είναι τα ακόλουθα, 
κάποια εκ των οποίων ή και όλα µπορεί να περιληφθούν στην προκήρυξη:  

α) Κατάλογος µε τις κυριότερες µελέτες ή υπηρεσίες παρόµοιας φύσης που παραδόθηκαν 
και εγκρίθηκαν, εντός χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον τριετίας και το πολύ 
δεκαπενταετίας πριν την ηµέρα της υποβολής των προσφορών. Το χρονικό διάστηµα 
τίθεται, µεταξύ των ως άνω ορίων, αναλόγως της συχνότητας ανάθεσης ανάλογων 
συµβάσεων και λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους, της πολυπλοκότητας και των 
εξειδικευµένων απαιτήσεων της προς ανάθεση σύµβασης. Ο κατάλογος αναφέρει τον 
εργοδότη, δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, το αντικείµενο και το συµβατικό ποσό της κάθε 
σύµβασης, το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών, τον χρόνο παράδοσης και 
έγκρισης του προϊόντος της σύµβασης. Προσκοµίζονται επίσης πιστοποιητικά ή και 
υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών, από τα οποία προκύπτουν ο ανάδοχος, ο χρόνος 
παράδοσης και έγκρισης των προϊόντων της σύµβασης και η καλή εκτέλεσή της.  

β) Οι τίτλοι σπουδών και αναφορά περί των εν γένει επαγγελµατικών προσόντων µελών 
της προτεινόµενης οµάδας µελέτης του υποψηφίου, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 
καλή της εκτέλεση και έχουν ιδιαίτερα επαγγελµατικά προσόντα που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο της σύµβασης. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, 
αναγράφονται τα στοιχεία και τα εν γένει επαγγελµατικά προσόντα του προσώπου που θα 
βεβαιώσει την κατασκευασιµότητα της µελέτης.  

γ) Άλλα στοιχεία και συγκεκριµένα αα) δήλωση και στοιχεία για το µέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του διαγωνιζόµενου και για τον αριθµό των στελεχών του 
κατά την τελευταία τριετία, ή ββ) ∆ήλωση και στοιχεία σχετικά µε τον τεχνικό του 
εξοπλισµό ή γγ) ∆ήλωση και στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνει για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του.»  

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3316/2005 προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο, ως 
εξής: 
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«Στα τεύχη του διαγωνισµού τίθενται όροι που διασφαλίζουν την παροχή της δάνειας 
ικανότητας κατά την εκτέλεση της σύµβασης από τον τρίτο προς τον ανάδοχο. Η µη 
τήρηση των όρων συνιστά λόγο για την έκπτωση του αναδόχου και την ανάθεση της 
σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο.»  

4. Στο άρθρο 17 του ν. 3316/2005 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, ως εξής: 

«4. Όταν η σύµβαση αφορά εκπόνηση µελέτης τεχνικού έργου, στην οµάδα µελέτης 
συµµετέχει υποχρεωτικά φυσικό πρόσωπο που διαθέτει πτυχίο των τάξεων Γ΄ ή ∆΄ του 
Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών, ή ανάλογη εµπειρία στην αντίστοιχη κατηγορία 
έργου. ∆εν κωλύονται να συµµετέχουν σε οµάδες µελέτης τα στελέχη ή υπάλληλοι 
κατασκευαστικών εταιρειών. Το ως άνω πρόσωπο συνυπογράφει µε τον µελετητή την 
κατασκευασιµότητα της µελέτης, συντάσσοντας και υποβάλλοντας ειδικό τεύχος για την 
µεθοδολογία κατασκευής κρίσιµων κατασκευαστικά στοιχείων του έργου, που 
αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας 
µεταξύ των µελετητή και του προσώπου που βεβαιώνει την κατασκευασιµότητα, 
αποφασίζει η ∆/νουσα Υπηρεσία, ύστερα από εισήγηση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 
25 ελεγκτή της µελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
µπορεί να καθορίζονται κατηγορίες ή και συγκεκριµένα στοιχεία µελετών των οποίων 
βεβαιώνεται η κατασκευασιµότητα. 

 5. Για την παραδεκτή συµµετοχή σε διαγωνισµό του νόµου αυτού, οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν, σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού, ανεκτέλεστο µέρος δηµοσίων συµβάσεων µελετών ή παροχής υπηρεσιών, ήτοι 
συµβάσεων που έχουν ανατεθεί από αναθέτουσα αρχή της παραγράφου 9 του άρθρου 1, σε 
κάθε µία από τις καλούµενες µε την προκήρυξη κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του παρόντος νόµου στις οποίες συµµετέχει στον διαγωνισµό, ανώτερο από το τετραπλάσιο 
των ανωτάτων ορίων προϋπολογισµών της τάξης τους, όπως καθορίζονται µε το προεδρικό 
διάταγµα της παρ. 8 του άρθρου 39 και για την Ε΄τάξη το εικοσαπλάσιο του κατωτάτου 
ορίου της τάξης. Για τα Γραφεία Μελετών όλων των κατηγοριών, που διαθέτουν δυναµικό 
µε περισσότερες µονάδες από τις ελάχιστες απαιτούµενες για τις αντίστοιχες τάξεις 
πτυχίου, το ανεκτέλεστο όριο προσαυξάνεται αναλογικά µε τις διατιθέµενες µονάδες 
δυναµικού.  

Για τις εταιρείες ή τους οµίλους που θα εγγραφούν στις γενικές κατηγορίες µελετών (35 - 
38) τα όρια θα τεθούν µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 8 του άρθρου 39. Τα ανωτέρω 
ποσά αναθεωρούνται κατ΄ έτος µε τον συντελεστή της παρ. 6 του άρθρου 4. Για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, οι αµοιβές των µελετών του Εθνικού 
Κτηµατολογίου και των γεωτεχνικών ερευνών µειώνονται κατά 50%.  

6. Τα πιστοποιητικά για το ανεκτέλεστο τµήµα των συµβάσεων που εκτελούν οι 
εκδίδονται, ανά κατηγορία µελέτης, από την Αρχή Ελέγχου Μελετών και  Έργων, κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Τα 
πιστοποιητικά έχουν ισχύ τριών (3) µηνών από την έκδοσή τους. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
µιας σύµβασης θεωρείται η διαφορά του συνολικού ποσού της σύµβασης, όπως έχει 
διαµορφωθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της βεβαίωσης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
αφαιρουµένου του συνολικού ποσού του εκτελεσµένου µέρους της σύµβασης, όπως 
προκύπτει από τον τελευταίο εγκεκριµένο λογαριασµό (επίσης χωρίς Φ.Π.Α.). Στο 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υποψηφίων δεν συνυπολογίζονται συµβάσεις ανενεργές για 
διάφορους λόγους  όταν τούτο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ανενεργή 
θεωρείται µια σύµβαση όταν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια είτε από την τελευταία 
εγκριτική απόφαση, που αφορά υποβληθείσα µελέτη ή στάδιο µελέτης είτε από την 
τελευταία εγκριθείσα πιστοποίηση. Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το όριο ανεκτέλεστου 
υπολοίπου συµβάσεων, µπορεί να συµµετέχει σε σύµπραξη ή κοινοπραξία µε ποσοστό 
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συµµετοχής που δεν υπερβαίνει το όριο αυτό. 

7. Ο χρόνος έναρξης της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών της προηγούµενης 
παραγράφου και ο χρόνος εφαρµογής του µέτρου της παρ. 5, καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ύστερα από πρόταση της Α.Ε.Μ.Ε..»  

 

Άρθρο 16 

1. Ο τίτλος του άρθρου 18 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Υποκατάσταση υποψηφίου ή µέλους εταιρείας ή κοινοπραξίας και αντικατάσταση µέλους 
της οµάδας εκτέλεσης της σύµβασης» 

2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3316/2005 καταργούνται. 

3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3316/2005 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Αν διαπιστωθεί µεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζοµένου, η οποία επηρεάζει την οµάδα 
µελέτης, το στέλεχος που αποχώρησε από την οµάδα δεν υπολογίζεται κατά την 
αξιολόγηση, εκτός αν η µεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, οπότε µπορεί να 
αντικατασταθεί µε έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού». 

 

Άρθρο 17 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για την καταβολή της συµφωνηµένης µεταξύ εργοληπτικής επιχείρησης και γραφείου 
µελετών αµοιβή υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου λογαριασµός, συνοδευόµενος 
από τιµολόγιο του µελετητή στο οποίο αναγράφεται η συµφωνηθείσα προς εκπόνηση της 
µελέτης αµοιβή του. Η αµοιβή αντιστοιχεί στην προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης, στην 
οποία εφαρµόζεται η έκπτωση της εργολαβίας. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στο 
σύστηµα µελέτη κατασκευή.»   

2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3316/2005 καταργείται. 

 

Άρθρο 18 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται πίνακας κατανοµής της αµοιβής 
σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης.» 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού 
υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου είτε από όλα τα µέλη της σύµπραξης ή κοινοπραξίας 
είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.» 

 

Άρθρο 19 

Το άρθρο 21 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 21 – Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

1. Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του νόµου αυτού συγκροτείται από την 
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Προϊσταµένη Αρχή, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την ηµέρα της υποβολής προσφορών, 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, κατόχους τίτλου σπουδών 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε ειδικότητες που 
προσιδιάζουν στις κύριες καλούµενες στο διαγωνισµό κατηγορίες πτυχίων. Κατ΄εξαίρεση 
µπορεί να συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές όταν η διαδικασία διεξάγεται κατά τα άρθρα 
7, 8 και 9 και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ή όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή 
δεν υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των Π∆ 59/2007 και 60/2007.  

2. Ένα εκ των µελών της Επιτροπής, που ορίζεται ως πρόεδρος, όπως και ο αναπληρωτής 
του, ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή της σύµβασης, εκτός αν δεν υπάρχουν κατάλληλα, 
κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, πρόσωπα στην αναθέτουσα αρχή. Στην 
περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται κατά τα αναφερόµενα στην 
παρ. 3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη της 
Επιτροπής.  

3. Τα υπόλοιπα, απαραίτητα για τη συγκρότηση των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού πρόσωπα, 
ορίζονται, ύστερα από υπόδειξη του οικείου Υπουργείου, όταν τούτο είναι αναθέτουσα 
αρχή της σύµβασης ή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 
στην οποία εδρεύει η αναθέτουσα αρχή, σε κάθε άλλη περίπτωση. Για την υπόδειξη 
διενεργείται δηµόσια κλήρωση στο αρµόδιο Υπουργείο ή στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, 
µεταξύ των προσώπων που έχουν την έδρα τους στο νοµό της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής και τα προσόντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και είναι εγγεγραµµένα σε 
καταλόγους που τηρούνται στα Υπουργεία και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Στους 
καταλόγους των Υπουργείων εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου και στους 
καταλόγους των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων τεχνικοί υπάλληλοι  των λοιπών φορέων 
του δηµόσιου τοµέα µε έδρα την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, που έχουν οκταετή 
τουλάχιστον εµπειρία στην ανάθεση και εκτέλεση µελετών και έργων. Η εγγραφή στους 
καταλόγους είναι υποχρεωτική, εκτός αν δικαιολογείται η εξαίρεση υπαλλήλων για 
σοβαρούς λόγους. Για τις διαδικασίες τήρησης των καταλόγων, τις αρµόδιες για την 
τήρηση υπηρεσίες και τη διαδικασία της κλήρωσης εκδίδονται, εντός τεσσάρων µηνών από 
την ισχύ του παρόντος, αποφάσεις των αρµοδίων υπουργών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

4. Για τον ορισµό των µελών της Επιτροπής, η αρµόδια για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού 
υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των µελών και του εκπροσώπου του ΤΕΕ ή άλλου 
Επιµελητηρίου κατά την επόµενη παράγραφο. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι 
υπάλληλοι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Της κληρώσεως προηγείται δηµοσιοποίηση των στοιχείων της σύµβασης και της ηµέρας 
και ώρας της κλήρωσης, στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου ή της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

5. Στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετέχει και ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος ή άλλου επιµελητηρίου, εφόσον η κύρια κατηγορία υπάγεται στην αρµοδιότητά 
του. Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα επιµελητήρια κοινοποιούν στα Υπουργεία 
και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις σχετικούς καταλόγους εκπροσώπων, που έχουν τα 
προσόντα της παρ. 1 και την έδρα τους στην έδρα των Υπουργείων και των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Οι κατάλογοι ισχύουν µέχρι την ανανέωσή τους. Ο 
εκπρόσωπος του οικείου επιµελητηρίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε τη διαδικασία 
της προηγούµενης παραγράφου, µεταξύ των προσώπων που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα 
και έδρα το νοµό που εδρεύει η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό. Για τη συγκρότηση, 
λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις των 
άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999. Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να ορίσει τα 
υποδειχθέντα κατά τα ανωτέρω µέλη, αφού λάβει υπόψη της τυχόν αιτήµατα εξαίρεσης 
λόγω κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Στην 
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περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών, κατά τη 
διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.   

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κοινών διατάξεων, οι αµοιβές των µελών των 
Επιτροπών ∆ιαγωνισµού. Οι αµοιβές ορίζονται κατ΄αποκοπή και µπορεί να 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ύψος της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης, τον 
αριθµό των υποψηφίων και τον αριθµό των καλουµένων πτυχίων. Ορίζεται επίσης η 
διαδικασία και το ποσοστό µείωσης της αµοιβής, αν παραβιάζονται οι προθεσµίες για την 
ολοκλήρωση του έργου τους που τίθενται µε τις διατάξεις του νόµου και ανάλογα µε το 
χρόνο καθυστέρησης.» 

 

Άρθρο 20 

Μετά το άρθρο 22 του ν. 3316/2005 προστίθεται άρθρο 22Α, ως εξής: 

«Άρθρο 22Α 
Σύµφωνο ακεραιότητας 

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι υποψήφιοι και προσφέροντες σε διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης των συµβάσεων του παρόντος νόµου οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες µε 
απόλυτα διαφανή, αµερόληπτο και άµεµπτο τρόπο. 

2. Απαγορεύεται στους υπαλλήλους και τα όργανα όλων των αναθετουσών αρχών, που 
υπάγονται στον παρόντα νόµο, να επιδιώκουν ή να αποδέχονται, άµεσα ή έµµεσα, 
οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα, για το χειρισµό υποθέσεων και την 
άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους. Η παραβίαση της απαγόρευσης 
αυτής συνιστά πειθαρχική παράβαση, για την οποία µπορεί να επιβληθεί σε βάρος των 
υπαιτίων, η ποινή της οριστικής παύσης ή απόλυσης, σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διατάξεις 
που διέπουν τις αναθέτουσες αρχές. 

3. Απαγορεύεται στους µελετητές και στις εταιρείες µελετών, τις συµπράξεις και τις 
κοινοπραξίες που µετέχουν σε διαδικασίες συµβάσεων του νόµου αυτού, ή εκτελούν 
τέτοιες συµβάσεις και σε κάθε νόµιµο εκπρόσωπο ή προστηθέντα τους, να επιδιώκουν ή να 
προσφέρουν, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα, σε 
υπαλλήλους ή όργανα αναθετουσών αρχών του παρόντος νόµου. Εφόσον διαπιστωθεί 
παραβίαση της απαγόρευσης αυτής, το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κηρύσσεται 
έκπτωτο από όλες τις υπό εκτέλεση συµβάσεις του, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
33 του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. 
Επιπρόσθετα, όπως και σε περίπτωση που δεν έχει το υπαίτιο πρόσωπο ενεργές συµβάσεις, 
επιβάλλεται στην υπαίτια επιχείρηση η διοικητική κύρωση της τριετούς αναστολής ισχύος 
του πτυχίου της ή, σε περίπτωση υποτροπής, της οριστικής διαγραφής τους από τα 
Μητρώα. Εφόσον ο υπαίτιος αποτελεί µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τεκµαίρεται η 
γνώση και υπαιτιότητα και των άλλων µελών και επιβάλλονται οι κατά τα άνω κυρώσεις, 
εκτός αν αποδείξουν ότι δεν είχαν γνώση της προσφοράς.  

4. Ο µελετητής, ή η εταιρεία µελετών, ή τα µέλη της σύµπραξης ή κοινοπραξίας που 
αναδεικνύεται προσωρινή ανάδοχος προσκοµίζουν στην οικεία αναθέτουσα αρχή σύµφωνο 
ακεραιότητας, υπογεγραµµένο από τον ίδιο τον ανάδοχο µελετητή, ή το νόµιµο εκπρόσωπό 
της, µε το οποίο δηλώνεται ότι κατά το προηγηθέν στάδιο της ανάθεσης τήρησε τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι προηγούµενες παράγραφοι, ότι θα εξακολουθήσει να τηρεί 
αυτές και κατά το συµβατικό στάδιο και τέλος ότι δεσµεύεται να διευκολύνει τη 
διαδικασία διερεύνησης και ελέγχου, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούµενες προς τούτο 
ενέργειες, κατά την κρίση κάθε αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, αποδεχόµενος ότι διαφορετική 
στάση συνιστά παραβίαση συµβατικής του υποχρέωσης, κατά την έννοια του άρθρου 33 
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του παρόντος. Σχέδιο του συµφώνου χορηγείται µαζί µε τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού 
και η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων τεκµαίρεται ως αποδοχή του. Το σχέδιο του 
συµφώνου υπογράφεται ταυτόχρονα µε το ιδιωτικό συµφωνητικό, από τον εργοδότη και 
τον ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 23, ως προσάρτηµα αυτού. Η µη υπογραφή του 
συµφώνου επιφέρει τις συνέπειες της µη υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23.  

5. Υπόδειγµα του συµφώνου ακεραιότητας εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού». 

 

Άρθρο 21 

1. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Η σύµβαση συνάπτεται µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ του 
εργοδότη και του αναδόχου, µετά τον έλεγχο που διενεργείται στα δικαιολογητικά του 
αναδόχου κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 και τον τυχόν απαιτούµενο προσυµβατικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού έχει συστατικό 
χαρακτήρα και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείµενό της, από αυτήν αρχίζουν οι 
προθεσµίες της σύµβασης. Με το ιδιωτικό συµφωνητικό δεν επιτρέπεται να 
τροποποιηθούν ή συµπληρωθούν οι όροι των τευχών του διαγωνισµού. Γλώσσα 
επικοινωνίας µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου είναι η ελληνική.  

3. Για την υπογραφή καλείται ο ανάδοχος από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, 
πριν από τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες, όταν έχει ήδη προσκοµίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 και δέκα (10) τουλάχιστον 
ηµέρες σε αντίθετη περίπτωση. Οι ως άνω προθεσµίες µπορούν να παραταθούν για σοβαρό 
λόγο, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Αν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα αποκλείεται, 
µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής και ανακηρύσσεται ανάδοχος ο επόµενος κατά σειρά κατάταξης 
υποψήφιος, τηρουµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 
13 του άρθρου 7. Κατά της απόφασης αποκλεισµού χωρεί ένσταση, η προθεσµία και η 
άσκηση της οποίας αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ένστασης 
αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από γνωµοδότηση του οικείου Τεχνικού 
Συµβουλίου.  

4. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του. Έδρα της 
αναδόχου σύµπραξης, θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. 
Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της 
∆.Υ. στην προηγούµενη έδρα οι οποίες γίνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον 
τρόπο που ορίζεται ειδικότερα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

2. Η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3316/2005 αναριθµείται σε 5 και αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την οριστική της παραλαβή, ο 
ανάδοχος µπορεί, µε δήλωσή του προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία υπογράφεται από 
όλα τα µέλη του, να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του.» 

 

Άρθρο 22 

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής: 
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«1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου σχετική 
µε την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύµβασης και ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ..  

2. Οι εγγυήσεις του νόµου αυτού παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ενιαίου Ταµείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Τοµέας Μηχανικών και Ε.∆.Ε. (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή 
τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται µε σύσταση 
παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για τα οποία ο νόµος προβλέπει τη χρήση αυτή. Οι 
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ελέγχουν τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής κατά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών, καλής εκτέλεσης πριν την 
υπογραφή της σύµβασης και των επιστολών της παρ. 2 του άρθρου 30 πριν την έκδοση της 
εντολής πληρωµής.»  

2. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Οι εγγυητικές επιστολές αναγράφουν επί ποινή απαραδέκτου τα στοιχεία του 
αναδόχου,  τον τίτλο της σύµβασης στην οποία αφορά η παρεχόµενη εγγύηση, τον όρο της 
παραιτήσεως του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως και την υπόσχεση ότι θα καταβάλει 
απροφασίστως, «εντός πέντε (5) το πολύ εργασίµων ηµερών» από τη σχετική ειδοποίηση 
του εργοδότη, το ποσό της εγγύησης. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.»  

 

Άρθρο 23 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης µελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται 
πτυχίο µελετητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης, κάθε στάδιο της µελέτης ελέγχεται υποχρεωτικά, 
πριν την έγκρισή της, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κάτοχο πτυχίου 
τουλάχιστον της Γ΄ τάξης, ο οποίος πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της µελέτης, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι 
οποίες διενεργήθηκαν. Η πρόσληψη του παρόχου ή της εταιρείας για τον έλεγχο 
µεµονωµένης µελέτης ή συνόλου µελετών γίνεται µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών  του 
νόµου αυτού. Η έκθεση ελέγχου της µελέτης υπογράφεται απαραίτητα από στέλεχος µε 
πτυχίο µελετητή Γ΄ τάξης, ή από αλλοδαπό πρόσωπο δωδεκαετούς τουλάχιστον εµπειρίας 
στην εκπόνηση ή τον έλεγχο µελετών της κατηγορίας. Για την κάλυψη των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για τον έλεγχο µελέτης, δεν ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 
14, ως προς τις τάξεις των πτυχίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων ορίζονται σηµεία ελέγχου των σταδίων της µελέτης και πραγµατοποίηση του 
ελέγχου ως προϋπόθεση της καταβολής της αµοιβής στον ανάδοχο της µελέτης».  

2. Η παράγραφος  8 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:  

«8. Για τα αδικήµατα της παραγράφου 7 του παρόντος, ο Υπουργός Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, ή το αρµόδιο όργανο των άλλων αναθετουσών αρχών που 
εκτελούν συµβάσεις του παρόντος νόµου, µπορεί να επιβάλλει σε βάρος των υπαιτίων, 
ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι 
ποσού αντιστοίχου του µισθού των έξι µηνών, µετά τήρηση της υποχρέωσης 
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προηγούµενης ακρόασης, κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Εφόσον κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί βαρύτερη ποινή, παραπέµπει τον υπαίτιο στο οικείο 
πειθαρχικό όργανο που κρίνει κατά τις κείµενες διατάξεις.»  

3. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:  

«α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο µοναδικός µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, 
εταιρείας µελετών ή παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα 
µητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας για την 
εκπλήρωση της παροχής του, µπορεί µε πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του από άλλο µελετητή ή σύµβουλο αντίστοιχα 
ή εταιρεία µελετών ή συµβούλων, που έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ανάθεσης της 
σύµβασης  και κατά τη σειρά κατάταξης. Εφόσον υποψήφιος που προηγείται στη σειρά δεν 
απαντήσει στη σχετική πρόσκληση εντός της τιθέµενης τακτής προθεσµίας, καλείται ο 
επόµενος κατά σειρά υποψήφιος. που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα για την εκτέλεση της 
σύµβασης, αλλιώς η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Ο νέος ανάδοχος συνεχίζει την εκτέλεση 
της σύµβασης κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της ∆.Υ. για τα περατωθέντα τµήµατα και 
εργασίες της σύµβασης και ευθύνεται µόνο για τις εργασίες που εκτελεί. Τυχόν ελλείψεις ή 
και ελαττώµατα των προηγούµενων εργασιών, αποκαθίστανται από το νέο ανάδοχο και η 
αµοιβή για τις εργασίες αυτές συµψηφίζεται σε λογαριασµούς που οφείλονται στον αρχικό 
ανάδοχο. Ο νέος ανάδοχος (υποκατάστατος) αναλαµβάνει τη συνέχιση της εκτέλεσης  µε 
τους όρους της αρχικής σύµβασης και την οικονοµική προσφορά του αρχικού αναδόχου. 
Με την απόφαση έγκρισης µπορεί να γίνουν µικρής έκτασης αναγκαίες αναπροσαρµογές 
της σύµβασης Η εγγύηση του αρχικού αναδόχου επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυµα που 
την εξέδωσε, µε πράξη της ∆.Υ.» 

 

Άρθρο 24 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, η ∆.Υ. εγκρίνει το 
χρονοδιάγραµµα που υπέβαλε ο ανάδοχος µε την τεχνική του προσφορά ή ζητά από αυτόν την 
επανυποβολή του προς έγκριση, µε συγκεκριµένες υποδείξεις για τροποποίησή του. Η 
επανυποβολή χρονοδιαγράµµατος από τον ανάδοχο πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας.  

Με το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσµεύεται όσον αφορά: α) τους καθαρούς χρόνους 
σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και β) τα ακριβή σηµεία 
έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία. Αν 
µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας 
µελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Η έναρξη 
κάθε σταδίου ή κατηγορίας µελέτης γίνεται είτε µε βάση το χρονοδιάγραµµα, είτε µε εντολή 
της ∆.Υ., όταν το χρονοδιάγραµµα δεν τηρείται. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει 
προς έγκριση µελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συµπληρώσεις ή 
και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. 

Αν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω 
αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουµένως ζητηθεί, τότε µε το ίδιο έγγραφο 
ορίζεται και εύλογη προθεσµία για την επανυποβολή, κατά την οποία παρατείνεται η 
αρχική προθεσµία. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση 
κατά της εντολής της υπηρεσίας. 

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Ως οριακή προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα που ανέρχεται στο ήµισυ του αρχικού 
χρόνου της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, κατά τη διάρκεια του 
οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου.»  

3. Στο άρθρο 27 του ν. 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι προθεσµίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά 
ζητήµατα ρυθµίζονται µε τα συµβατικά τεύχη.»  

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν η εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις 
εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.» 

 

Άρθρο 25 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης 
συµπληρωµατικών µελετών ή παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών, που κατά το είδος ή 
το µέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαµβάνονται στο βασικό σχέδιο της αρχικής σύµβασης, 
καταρτίζεται συγκριτικός πίνακας κατά την παράγραφο 5 και συµπληρωµατική σύµβαση 
µε τον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού 
συµβουλίου.» 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για τις συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες, ο Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) 
συντάσσεται µε τις τιµές µονάδας του κανονισµού της παραγράφου 7 του άρθρου 4 για την 
κατηγορία µελέτης στην οποία οι µελέτες ή υπηρεσίες εντάσσονται, πολλαπλασιαζόµενες 
µε την τεκµαρτή έκπτωση του αναδόχου στην κατηγορία αυτή, η οποία προκύπτει κατά 
την παρ. 5 του άρθρου 7. Εφόσον οι συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες δεν 
εντάσσονται στις κατηγορίες για τις οποίες υποβλήθηκε προσφορά, η αµοιβή για τις νέες 
εργασίες προσδιορίζεται µε βάση τις τιµές του κανονισµού, επί την τεκµαρτή έκπτωση του 
αναδόχου στο σύνολο της σύµβασης. Για τον κανονισµό της τιµής των συµπληρωµατικών 
µελετών ή υπηρεσιών συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).» 

  

Άρθρο 26 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η κατ' αποκοπήν αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης καταβάλλεται στους αναδόχους 
του σταδίου αυτού µετά την υποβολή της µελέτης και την παραλαβή της, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 8. Στις περιπτώσεις των λοιπών σταδίων, η αµοιβή του 
κατ΄αποκοπήν µέρους της σύµβασης καταβάλλεται τµηµατικά, µε βάση το ποσοστό της 
αµοιβής του εκάστοτε σταδίου ως προς το σύνολο της µελέτης, όπως προκύπτει από την 
ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής και την τεκµαρτή έκπτωση του αναδόχου και 
κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές µετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή 
της µελέτης, ενώ η αµοιβή για το µέρος της σύµβασης που αφορά ερευνητικές και 
υποστηρικτικές εργασίες καταβάλλεται κατόπιν επιµέτρησης των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν. Ειδικότερα:  

α) Με την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόµενου σταδίου 
χορηγείται στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) 
του κατ΄αποκοπήν τιµήµατος του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για την 
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οποία ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 24.  

β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και 
εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού 
µεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του κατ΄αποκοπήν τιµήµατος της σύµβασης 
για το υπόψη στάδιο και βεβαιώνεται η ποιοτική εκτέλεση της σύµβασης από τον ελεγκτή 
της παρ. 1 του άρθρου 25, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της 
αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο, καθώς και η αµοιβή που αντιστοιχεί στις 
εκτελεσθείσες ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής.  

γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου 
της πληρότητας και επάρκειας αυτής τον οποίο προσυπογράφει ο ελεγκτής της παρ. 1 του 
άρθρου 25, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της 
αµοιβής του σταδίου, καθώς και η αµοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες ερευνητικές 
και υποστηρικτικές εργασίες, και επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούµενων εδαφίων.  

δ) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της, 
καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).  

ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάµεσου σταδίου ανά κατηγορία 
µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής του 
σταδίου, καθώς και η αµοιβή που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερευνητικών και 
υποστηρικτικών εργασιών του σταδίου.  

στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) µε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).  

ζ) Μετά την τελική παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο πέντε τοις εκατό 
(5%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της 
προηγούµενης περίπτωσης.  

 2. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασµούς, στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές 
για το κατ΄αποκοπήν τµήµα της σύµβασης και τις ερευνητικές και υποστηρικτικές 
εργασίες που εκτελέσθηκαν και επιµετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η έγκριση της επιµέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσµία 2 
µηνών από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασµοί 
διακρίνουν επίσης τις αµοιβές που αντιστοιχούν στην κύρια και στις συµπληρωµατικές 
συµβάσεις και συντάσσονται  ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαµβάνουν την αµοιβή που 
συνολικά οφείλεται µέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουµένων των ποσών που 
καταβλήθηκαν προηγουµένως. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται ποσά µόνο για 
εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση (αρχική και τυχόν συµπληρωµατικές) ή σε 
εγκεκριµένους Συγκριτικούς Πίνακες και αποζηµιώσεις λόγω υπερηµερίας του εργοδότη.» 

3. Η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Η κατάσχεση της αµοιβής του αναδόχου πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της 
σύµβασης δεν επιτρέπεται. Ο ανάδοχος µπορεί να εκχωρεί σε πιστωτικά ιδρύµατα τις 
απαιτήσεις του κατά του εργοδότη, που στηρίζονται σε εγκεκριµένους λογαριασµούς.»  

  

Άρθρο 27 

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3316/2005 προστίθεται, µετά την παράγραφο 5, παράγραφος 6, ως 
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εξής: 

«6. Σε περιπτώσεις κατασκευής πολύπλοκων και τεχνικώς δυσχερών έργων, ο κύριος του 
έργου µπορεί, µε την προκήρυξη της µελέτης, να ζητήσει τη συµµετοχή του µελετητή που 
θα έχει την κύρια ευθύνη για την εκπόνηση της µελέτης, στην εποπτεία εφαρµογής της 
κατά την κατασκευή. Η συµµετοχή του µελετητή συνίσταται, πλην της περιπτώσεως 
αντιµετώπισης σφάλµατος ή αστοχίας της µελέτης, για την οποία εφαρµόζεται η 
προηγούµενη παράγραφος, είτε σε επισκέψεις στο εργοτάξιο, κατόπιν έγγραφης 
πρόσκλησης του φορέα κατασκευής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την αντιµετώπιση 
δυσχερών τεχνικών προβληµάτων, είτε και σε συνεχή παρουσία, όταν συντρέχει σχετική 
ανάγκη. Με την προκήρυξη ορίζονται τα προσόντα (κατηγορίες πτυχίων και εµπειρία) των 
φυσικών προσώπων που θα συµµετέχουν στην επίβλεψη και η αµοιβή τους συναρτάται µε 
τον χρόνο απασχόλησής τους. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης της µελέτης 
προσφέρουν έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής η οποία περιλαµβάνεται ως όριο 
δαπάνης, στο επιµετρούµενο τµήµα του τεύχους υπολογισµού της προεκτιµώµενης 
αµοιβής της παρ. 3 περ. ε΄ του άρθρου 4, βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και 
αναπροσαρµόζεται κατά τον δείκτη αναθεώρησης της παρ. 7 του άρθρου 4, µε έναρξη τον 
χρόνο υποβολής προσφοράς και λήξη τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών επίβλεψης.  

Η συµµετοχή του αρχιτέκτονα - µελετητή στην επίβλεψη του έργου είναι υποχρεωτική 
στην περίπτωση των έργων που εκτελούνται κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισµού της παρ. 
4 του άρθρου 5, καθώς και των έργων στην µελέτη των οποίων µετέχουν πτυχία των 
κατηγοριών 6 και 7 του άρθρου 2.»  

2. Η παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005 αναριθµείται σε 7. 

 

Άρθρο 28 

1. α) Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συµβουλίου καλείται ο ανάδοχος, ο Προϊστάµενος της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και εκπρόσωπος της Αρχής Ελέγχου Μελετών και  Έργων.»  

β) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής 
µπορεί να περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των 
εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκπόνηση 
της µελέτης ή παροχή των υπηρεσιών».  

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3316 του ν. 3316/2005 καταργείται.  

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την 
υπηρεσία που την εξέδωσε στην αρµόδια για την έγκριση της µελέτης υπηρεσία και στην 
Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων  για την επιβολή των παρεπόµενων κυρώσεων, µαζί µε 
σύντοµο ιστορικό και µνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος 
ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη µελετητών ή εταιρειών µελετών, η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση µελετητές ή εταιρείες της 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας.»  
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Άρθρο 29 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής ή έργων στα οποία εφαρµόζονται 
µη διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή 
αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου, µπορεί, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, 
που λαµβάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου του φορέα 
κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδικός εµπειρογνώµονας για την επίλυση 
συγκεκριµένου τεχνικού προβλήµατος και για απασχόληση µέχρι δύο µηνών, επιστήµονας 
εγνωσµένου κύρους και φήµης και µεγάλης εµπειρίας σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, 
χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών. «Η αµοιβή του, 
καθώς και οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής του, βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ή 
της µελέτης και καθορίζεται µε την απόφαση ορισµού του, επί τη βάσει ηµερήσιας 
αποζηµίωσης που δεν µπορεί να είναι υπερβαίνει το διπλάσιο της αµοιβής επιστήµονα µε 
υπερεικοσαετή εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ 4 του ισχύοντος Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών, που εγκρίθηκε σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 4 του 
νόµου, αναθεωρούµενη νοµίµως.» 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για την σύναψη της σύµβασης των παρ. 1 και 2 του παρόντος εκδίδεται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται για δηµοσίευση στην 
ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 
υπογραφή της σύµβασης, επί ποινή ακυρότητας. Η σύµβαση της παρ. 2 µπορεί να λυθεί 
οποτεδήποτε µονοµερώς και αζηµίως για τον εργοδότη. Όταν οι υπηρεσίες 
Εµπειρογνώµονα ανατίθενται σε οµάδα, η απόφαση έγκρισης της ανάθεσης και περαιτέρω 
η σύµβαση καθορίζει λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση και διατύπωση της γνώµης της 
οµάδας.» 

 

Άρθρο 30 

Το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 39 - Εγγραφή στα Μητρώα- Κατηγορίες -Πιστοποιητικά Αρµόδια Υπηρεσία  

1. Στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά 
πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού 
τοµέα της Ελλάδας ή ισότιµου της αλλοδαπής, που έχουν συµπληρώσει τετραετία από την 
απόκτηση του διπλώµατος ή του πτυχίου τους, έχουν την επαγγελµατική τους 
εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εµπίπτουν σε καµία από τις απαγορεύσεις της επόµενης 
παραγράφου.  

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης 
στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών των πτυχιούχων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα, εφόσον το δικαίωµα εκπόνησης 
µελετών δηµόσιων έργων περιλαµβάνεται µεταξύ των νόµιµων επαγγελµατικών τους 
δικαιωµάτων.  

2. ∆εν έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών τα 
πρόσωπα τα οποία:  

α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας οποιασδήποτε 
µορφής. Το κώλυµα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια µετά τη συνταξιοδότησή 
τους και κατά το διάστηµα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε µελετητή ή 
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εταιρεία µελετών, µε σχέση µίσθωσης εργασίας ή έργου.  

«β) Εργάζονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας οποιασδήποτε µορφής, µε εξαίρεση τους εργαζόµενους σε εταιρείες µελετών, οι 
οποίοι όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το µελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστηµα 
ισχύος της σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως µέλη σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή για τη 
στελέχωση οµάδων µελέτης σε διαγωνισµούς που δεν συµµετέχει ο εργοδότης τους, εκτός 
αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 17. Κατ΄εξαίρεση, φυσικά 
πρόσωπα – µελετητές που έχουν λάβει µέρος µεµονωµένα ή ως µέλη σύµπραξης, σε 
διαδικασία ανάθεσης του νόµου αυτού και στελεχώνουν στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης ή και εκτέλεσης της σύµβασης, εταιρεία µελετών,  λογίζεται ότι 
διατηρούν το ατοµικό τους πτυχίο, µέχρι τέλους της διαδικασίας εκτέλεσης της 
σύµβασης.»  

γ) Έχουν ατοµική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή 
διαχειριστές ή εταίροι εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ή 
νόµιµοι εκπρόσωποι ανώνυµης εταιρείας, γραµµένης στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).  

δ) Είναι γραµµένα στο Mητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).  

ε) Παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., µε εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία εκτέλεσης δηµοσίων έργων, όπως ιδίως στο πλαίσιο του 
συστήµατος προσφοράς µελέτη-κατασκευή και στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου-
ιδιωτικού τοµέα ή µελέτης που έχει υποχρέωση να εκπονήσει η ανάδοχος εργοληπτική 
επιχείρηση, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει να εκτελέσει. 

στ) Εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθώς και στις 
περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.  

ζ) Είναι µέλη του ∆ιδακτικού και Επιστηµονικού Προσωπικού (∆ΕΠ) ελληνικών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  

3. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών και Παρόχων Υπηρεσιών έχουν 
τα νοµικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση 
µελετών ή την παροχή υπηρεσιών και είναι νοµίµως εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, εφόσον: 
α) δεν είναι συνδεδεµένα µε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή 
εξαρτηµένα από πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν ή συµµετέχουν σε 
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και β) είναι εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών τουλάχιστον:  

αα. οι οµόρρυθµοι εταίροι, σε περίπτωση οµόρρυθµης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθµης (Ε.Ε.) 
εταιρείας, 

ββ. οι διαχειριστές σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  

γγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε 
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.). Στους σκοπούς των εταιρειών µελετών δεν 
επιτρέπεται να περιλαµβάνονται δραστηριότητες συγκρουόµενες εξ αντικειµένου µε τον 
κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άµεσα ή έµµεσα) δηµόσιων έργων ή προµηθειών.  

Οι µετοχές ανώνυµης εταιρείας µελετών ή παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές.  

«4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών διενεργείται ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος κατατάσσεται σε µία έως τέσσερις κατηγορίες 
µελετών και έως δύο κατηγορίες υπηρεσιών, βάσει των εξειδικευµένων επιστηµονικών και 
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τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα σπουδών του και 
ανάλογα µε το δυναµικό του, ήτοι το χρόνο που παρήλθε από τη λήψη του τίτλου σπουδών 
και τη συσσωρευµένη εµπειρία των δέκα (10) τελευταίων ετών πριν την εξέταση της 
σχετικής αίτησης. Η απευθείας εγγραφή, κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις ανώτερες της 
Α΄ γίνεται χωρίς περιορισµό αριθµού κατηγοριών, µε βάση την πιστοποιούµενη εµπειρία 
του. Ως εµπειρία µελετητή νοείται κατά βάση η αποδεδειγµένη συµµετοχή στην εκπόνηση 
µελετών δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων και δευτερευόντως η συµµετοχή του σε επίβλεψη ή 
έλεγχο µελετών, ενώ ως εµπειρία για την προαγωγή και κατάταξη παρόχων υπηρεσιών 
νοείται η συµµετοχή την παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών 
έργων. Ο υπολογισµός του δυναµικού του µελετητή γίνεται ως εξής: 

(α) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συµπληρώσει τετραετία από την κτήση 
του διπλώµατος ή του πτυχίου, έχει δυναµικό µιας µονάδας. Για την εγγραφή στις 
κατηγορίες παροχής υπηρεσιών, απαιτείται ειδικότερα και ανάλογη εµπειρία. 

(β) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συµπληρώσει οκταετία από την κτήση του 
διπλώµατος ή του πτυχίου αποδεδεικνύει ανάλογη εµπειρία, έχει δυναµικό δύο µονάδων. 

(γ) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συµπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση 
του διπλώµατος και αποδεδεικνύει ανάλογη εµπειρία σε ευρύ φάσµα του αντικειµένου της 
κατηγορίας µελέτης, έχει δυναµικό τριών µονάδων. 

5. Για την κατάταξη εταιρείας στο Μητρώο Γραφείων ή Εταιρειών Μελετών και Παρόχων 
Υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των δυναµικών των µελετητών ή / και 
παρόχων υπηρεσιών, ανά κατηγορία και τάξη που στελεχώνουν την εταιρεία, ήτοι έχουν 
την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται µόνιµα σε αυτήν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
και έχουν δεσµεύσει στην εταιρεία το πτυχίο τους της επόµενης παραγράφου. Στις γενικές 
κατηγορίες µελετών της παρ. 2 του άρθρου 2 εγγράφονται µεµονωµένες εταιρείες ή όµιλοι 
εταιρειών, µε µορφή µόνιµης κοινοπραξίας της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π∆ 186/1992. Τα 
µέλη των οµίλων διατηρούν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά και να αναλαµβάνουν 
την εκτέλεση συµβάσεων είτε µεµονωµένα είτε σε συµπράξεις ή κοινοπραξίες µε άλλους 
µελετητές ή εταιρείες µελετών, όταν δεν συµµετέχει στο διαγωνισµό ο όµιλος στον οποίο 
µετέχουν. 

6. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα εκδίδεται βεβαίωση µε τη µορφή πτυχίου, 
η οποία ακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το 
πτυχίο εκδίδεται και ισχύει για ορισµένο χρόνο. Οι τάξεις των πτυχίων καθορίζονται σε 
πέντε, ανάλογα µε το ελάχιστο δυναµικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου 
αυτού, κατά κατηγορία µελέτης. Επίσης καθορίζονται δύο τάξεις γενικών κατηγοριών 
µελέτης (1η και 2η). Οι κατηγορίες πτυχίων που στελεχώνουν τις γενικές κατηγορίες, η 
ελάχιστη στελέχωση και οι προϋπολογισµοί µελετών στις οποίες µπορούν να λάβουν µέρος 
οι κάτοχοι πτυχίου γενικής κατηγορίας, ορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 8. 

7. Για την εγγραφή στα Μητρώα: 

Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 
δυναµικό τουλάχιστον µιας µονάδας στην εν λόγω κατηγορία. 

Πτυχίο Β΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 
δυναµικό τουλάχιστον δύο µονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας µελετητής ή πάροχος µε πτυχίο Β’ τάξης.  

Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 
δυναµικό τουλάχιστον τριών µονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας µελετητής ή πάροχος µε πτυχίο Γ’ τάξης.  

Πτυχίο ∆΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία µελετών που διαθέτει 
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στην κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον επτά µονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνει 
τουλάχιστον έναν µελετητή ή πάροχο µε πτυχίο Γ’ τάξης και έναν µε πτυχίο Β’ τάξης.  

Πτυχίο Ε’ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία µελετών ή παρόχων 
που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον δώδεκα µονάδων, εφόσον σε 
αυτό περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο µελετητές ή πάροχοι µε πτυχίο Γ’ τάξης και έναν 
µελετητή ή πάροχο µε πτυχίο Β’ τάξης.» 

8. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων Μελετητών και 
Παρόχων Υπηρεσιών και των εταιρειών Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών είναι η 
Α.Ε.Μ.Ε. της παρ. 32 του άρθρου 1 και η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου, µέχρι να τεθεί 
ο φορέας σε λειτουργία. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται:  

α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα µητρώα και τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται.  

β) Οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου, ανανέωσης, αναθεώρησης και ακύρωσης του 
πτυχίου, η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται και τα αρµόδια για την έκδοση των πτυχίων όργανα.  

γ) Τα όρια αµοιβών µελετών που έχουν δικαίωµα εκπόνησης οι εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα, ανάλογα µε την κατηγορία και την τάξη του πτυχίου τους.  

δ) Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών 
πράξεων εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα, αναθεώρησης του πτυχίου, διαγραφής από 
τα Μητρώα και αφαίρεσης του πτυχίου, τα αποφαινόµενα όργανα και η σχετική 
διαδικασία.  

ε) Η διαδικασία εφαρµογής της ρύθµισης της παρ. 5 του άρθρου 17 του παρόντος, στις 
περιπτώσεις υποψηφίων που κατέχουν πτυχία κατηγοριών που διασπάσθηκαν, κατά τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και ο υπολογισµός του ανεκτέλεστου τµήµατος 
συµβάσεων εταιρειών που θα αποτελέσουν όµιλο, κατά τη διάταξη της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου, προς το σκοπό απόκτησης πτυχίου γενικής κατηγορίας µελέτης.  

 

Άρθρο 31 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 41 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 14.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«14. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των 
συµβαλλόµενων µερών, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων του άρθρου 1, εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116), όπως ισχύουν κάθε 
φορά.» 

 

Άρθρο 32 

1. Η παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 11, 12 και 13 
αναριθµούνται σε 10, 11 και 12. 

2. Στο ν. 3316/2005 προστίθεται άρθρο 42Α ως εξής: 

«Άρθρο 42Α - Τεχνικές προδιαγραφές 
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1. Η εκπόνηση µελέτης και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών γίνεται µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
δεσµεύσεων των άρθρων 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σε 
περίπτωση µεταγενέστερων επουσιωδών µεταβολών των άνω προδιαγραφών, 
προσαρµόζεται αναλόγως η συµβατική σχέση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

2. Οι προδιαγραφές των µελετών και λοιπών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τις 
ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, 
καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του Τ.Ε.Ε. ή 
του αρµόδιου κατά περίπτωση επιµελητηρίου και πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, ή κοινή πρόταση του ως άνω και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού. Η κατά τα άνω γνωµοδότηση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
τεσσάρων µηνών. Σε κάθε περίπτωση γνωµοδοτεί επίσης το Ινστιτούτο Οικονοµίας 
Κατασκευών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών. Τα ως άνω προεδρικά 
διατάγµατα µπορεί να προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων για 
τη ρύθµιση θεµάτων ειδικής φύσεως και λεπτοµερειών, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη 
του Τ.Ε.Ε. ή και του οικείου Επιµελητηρίου ή επιστηµονικού φορέα. Μέχρι την έκδοση 
νέων προεδρικών διαταγµάτων εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

Για το µη υποχρεωτικό µέρος των άνω προδιαγραφών µπορεί να προβλέπονται στη 
σύµβαση διαφοροποιήσεις και συµπληρώσεις. Με τη σύµβαση τίθενται οι προδιαγραφές 
µελετών και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκεκριµένες. 

3. Ο προϋπολογισµός του έργου κατά τη µελέτη συντάσσεται µε βάση τα τιµολόγια που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να εγκρίνονται 
πρότυπα τεύχη προκήρυξης, πρότυποι πίνακες υποβαλλόµενων στοιχείων και λοιπά 
στοιχεία για τις διαδικασίες ανάθεσης του νόµου αυτού. Η χρήση των πρότυπων τευχών 
και λοιπών εγγράφων των διαγωνισµών είναι µετά την έγκρισή τους υποχρεωτική για όλες 
τις Αρχές που υπάγονται στον νόµο αυτό, µπορούν πάντως οι αναθέτουσες Αρχές να 
προσθέτουν επιπλέον όρους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες διατάξεις.» 

3. Η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 6 του 
άρθρου 5 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄161) αναριθµείται σε 9.»  



 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 3669/2008  

Άρθρο 33 

1. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίνεται 
Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που 
εξαιρούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
κώδικα. Ο Κανονισµός αυτός περιέχει ενιαίες ρυθµίσεις για την ανάθεση και εκτέλεση των 
έργων των ως άνω νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, λαµβάνοντας ταυτόχρονα 
µέριµνα για την πρόβλεψη τυχόν ειδικών διατάξεων που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαιτερότητες των νοµικών αυτών προσώπων, και αντικαθιστά τους υπάρχοντες ειδικούς 
κανονισµούς εκτέλεσης έργων των εν λόγω προσώπων. Ο ως άνω Κανονισµός εκτέλεσης 
έργων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει υποχρεωτική εφαρµογή». 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή βελτίωση ή 
επισκευή ή συντήρηση ή πρόδροµη εργασία και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής 
λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και 
επέµβαση. Ως έργο νοείται και η αποκατάσταση λειτουργίας έργου που ανατέθηκε 
σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα». 

3. Μετά το άρθρο 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 1Α, ως εξής: 

«Άρθρο 1Α 

∆ιαφάνεια - Πρόληψη και αντιµετώπιση της διαφθοράς – Σύµφωνο ακεραιότητας 

 1. Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα Κώδικα διαδικασίες οφείλουν να 
πραγµατοποιούνται µε απόλυτα διαφανή, αµερόληπτο και άµεµπτο τρόπο από όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη. 

 2. Οι υπάλληλοι και τα όργανα όλων των φορέων, που υπάγονται κατά το 
προηγούµενο άρθρο στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κώδικα, απαγορεύεται να 
επιδιώκουν ή να αποδέχονται, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή 
αντάλλαγµα, για το χειρισµό υποθέσεων και την άσκηση των καθηκόντων και των 
αρµοδιοτήτων τους. Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής συνιστά πειθαρχική παράβαση, 
για την οποία µπορεί να επιβληθεί σε βάρος των υπαιτίων, η ποινή της οριστικής παύσης ή 
απόλυσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τις πειθαρχικές ποινές. 

 3. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που συµµετέχουν σε διαδικασία για 
την ανάθεση συµβάσεων δηµοσίων έργων, οι ανάδοχοι των συµβάσεων αυτών, καθώς και 
κάθε νόµιµος εκπρόσωπος ή προστηθείς τους, απαγορεύεται να επιδιώκουν ή να 
προσφέρουν, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα, σε 
υπαλλήλους ή όργανα των φορέων, που υπάγονται κατά το προηγούµενο άρθρο στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος Κώδικα. Εάν διαπιστωθεί η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής, 
η υπαίτια εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία κηρύσσεται έκπτωτη από όλες τις 
εκτελούµενες συµβάσεις της, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 61 του παρόντος 
Κώδικα, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. 
Επιπρόσθετα ή σε περίπτωση που δεν υφίστανται ενεργές συµβάσεις έργου, επιβάλλονται 
στην υπαίτια επιχείρηση ή σε όλα τα µέλη της κοινοπραξίας, εφόσον η ως άνω 
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απαγόρευση παραβιάστηκε από εργοληπτική επιχείρηση που συµµετείχε σε κοινοπραξία, 
οι κυρώσεις της τριετούς αναστολής της εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ., ή σε περίπτωση 
οποιασδήποτε υποτροπής, της οριστικής διαγραφής τους από το Μ.Ε.ΕΠ., σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του παρόντος Κώδικα. 

4. Η εργοληπτική επιχείρηση ή τα µέλη της κοινοπραξίας που αναδεικνύεται προσωρινή 
ανάδοχος προσκοµίζουν στην οικεία αναθέτουσα αρχή σύµφωνο ακεραιότητας, 
υπογεγραµµένο από τον ίδιο τον ανάδοχο, ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, µε το οποίο 
δηλώνεται ότι κατά το προηγηθέν στάδιο της ανάθεσης τήρησε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλουν οι προηγούµενες παράγραφοι, ότι θα εξακολουθήσει να τηρεί αυτές και κατά 
το συµβατικό στάδιο και τέλος ότι δεσµεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία διερεύνησης 
και ελέγχου, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούµενες προς τούτο ενέργειες, κατά την κρίση 
κάθε αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, αποδεχόµενος ότι διαφορετική στάση συνιστά 
παραβίαση συµβατικής του υποχρέωσης, κατά την έννοια του άρθρου 61 του παρόντος. 
Σχέδιο του συµφώνου χορηγείται µαζί µε τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού και η 
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων τεκµαίρεται ως αποδοχή του. Το σχέδιο του συµφώνου 
υπογράφεται ταυτόχρονα µε το ιδιωτικό συµφωνητικό της σύµβασης, από τον εργοδότη 
και τον ανάδοχο, ως προσάρτηµα αυτού. Η µη υπογραφή του συµφώνου επιφέρει τις 
συνέπειες της µη υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30.  

5. Υπόδειγµα του συµφώνου ακεραιότητας εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού». 

 

Άρθρο 34 

 1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». 

2. Το άρθρο 2 του ν. 3669/2008  αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2 

Απόφαση κατασκευής έργου - Εκτέλεση πρόδροµων εργασιών 

1. Η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής του έργου, τη 
διαδικασία επιλογής αναδόχου, τα κριτήρια επιλογής αυτού και το σύστηµα υποβολής των 
προσφορών σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα. Η απόφαση αυτή µπορεί να λαµβάνεται για 
κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν σε ορισµένη χρονική περίοδο. 

2. Η ως άνω απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας δηµοπράτησης ή απευθείας 
ανάθεσης του έργου προϋποθέτει την έκδοση βεβαίωσης από την Αρχή Ελέγχου Μελετών 
και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), περί υπάρξεως της σχετικής "ωριµότητας" του έργου από απόψεως 
µελετών, χρηµατοδότησης, απαλλοτριώσεων, µετακινήσεως δικτύων Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας, περιβαλλοντικών όρων, εµποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων, καθώς και 
αδειοδοτήσεων χρήσης δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων. 

H "ωριµότητα" του έργου αναφέρεται στην πλήρωση των προϋποθέσεων που 
τίθενται από ειδικές νοµοθετικές διατάξεις για τη δηµοπράτηση ενός έργου, στη 
νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών τευχών δηµοπράτησης και, τέλος, στη 
δυνατότητα των ενδιαφερόµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων να διαµορφώσουν, κατά την 
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αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία, βάσιµες και ρεαλιστικές προσφορές, µε βάση τα 
χορηγούµενα από την αρµόδια υπηρεσία στοιχεία. 

3. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ωριµότητα των έργων και να διασφαλιστεί η 
ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία δύναται, πριν από 
την κίνηση της διαδικασίας για τη δηµοπράτηση του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη 
δηµοπράτηση του συνόλου ή µέρους των πρόδροµων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, 
το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τµήµα αυτού. 

Πρόδροµες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση 
ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου, των χώρων απόληψης και απόθεσης 
υλικών, της προσβασιµότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγµατικού ή νοµικού 
εµποδίου για την ταχεία και οµαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδροµες εργασίες νοούνται ιδίως 
οι απαιτούµενες µετακινήσεις των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, οι 
αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές 
εργασίες, οι εργασίες διαµόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, 
λατοµείων, δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων, οι απαιτούµενες γεωτεχνικές, 
γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριµότητας 
του κυρίως έργου». 

 

Άρθρο 35 

Μετά το τέλος του άρθρου 2 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής: 

«Άρθρο 2Α 

Τρόπος κατασκευής 

 Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική εγκεκριµένη µελέτη: 

α) Από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 του 
παρόντος. Η έγκριση διεξαγωγής δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του 
έργου µε εργοληπτική επιχείρηση. 

β) Από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης 
τεχνικής υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου». 

 

Άρθρο 36 

1.  Η περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) η ανοικτή διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων µικρού οικονοµικού αντικειµένου του 
άρθρου 29 του παρόντος.» 

2.  Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθεται περ. ε), ως εξής: 

«ε) Ο ανταγωνιστικός διάλογος που εφαρµόζεται σε ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα και 
διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23Α του παρόντος». 

 

Άρθρο 37 

1. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθενται νέα άρθρα 3Α και 
3Β, ως εξής: 

«Άρθρο 3Α 
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Συµφωνίες - πλαίσια 

 1. Ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να συνάπτει συµφωνίες - 
πλαίσια, κατά την έννοια του άρθρου 111 παρ. 4 του παρόντος Κώδικα, ακόµη και για 
έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. 

 2. Για τη σύναψη µιας συµφωνίας - πλαισίου εφαρµόζονται οι διατάξεις παρόντος 
Κώδικα που αφορούν στη σύναψη µιας σύµβασης έργου. Οι επιµέρους συµβάσεις που 
βασίζονται σε συµφωνία - πλαίσιο συνάπτονται µόνο µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 
της συµφωνίας - πλαισίου και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 126 του παρόντος Κώδικα. Οι επιµέρους συµβάσεις που 
βασίζονται στη συµφωνία - πλαίσιο δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να αποκλίνουν 
ουσιωδώς από τους όρους της συµφωνίας - πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αυτή 
συνάπτεται µε έναν µόνο ανάδοχο. Η διάρκεια µιας συµφωνίας - πλαισίου δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός αν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που αιτιολογείται 
ειδικώς στην απόφαση του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα, ιδίως λόγω του 
αντικειµένου της συµφωνίας - πλαισίου. 

Άρθρο 3Β 

Κριτήρια επιλογής αναδόχου 

1. Τα κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι: 

            α. όταν η σύµβαση ανατίθεται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, διάφορα κριτήρια, κατά την κρίση του κυρίου του έργου ή του φορέα 
κατασκευής, τα οποία συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης, όπως η 
τιµή, η προθεσµία περαίωσης, ο χρόνος εγγύησης, η ποιότητα, η τεχνική αξία, τα 
αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος 
λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση και η τεχνική συνδροµή µετά τη σύναψη της 
σύµβασης κλπ. ή άλλως, 

β. αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 

2. Τα έργα εκτιµώµενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. και αξίας για αναθεώρηση, ίσης ή 
µεγαλύτερης του εκάστοτε προβλεποµένου ορίου εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, 
ανατίθενται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Εξαίρεση 
από τον κανόνα αυτό υπάρχει µόνο όταν εφαρµόζεται το σύστηµα υποβολής προσφορών 
του άρθρου 12Β του παρόντος Κώδικα. Εξαίρεση είναι δυνατή και µετά από αντίστοιχο 
αίτηµα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής προς τον Υπουργό Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώµη 
του Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου. 

3. Τα λοιπά έργα καθώς και τα έργα συντήρησης ανεξάρτητα από την αξία τους, 
ανατίθενται µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό 
είναι δυνατή µετά από σχετικό αίτηµα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής προς 
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου. 

4. Το χρηµατικό όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου µπορεί να 
µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

 

Άρθρο 38 

 1. Στο άρθρο 4 του ν. 3669/2008 προστίθενται περιπτώσεις η) και θ), ως εξής: 
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«η) Η προσφορά που περιλαµβάνει συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων και, ιδίως, 
οικονοµικής έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χρονικής έκπτωσης επί του 
προβλεπόµενου στα τεύχη δηµοπράτησης χρόνου περαίωσης του έργου και προσαύξησης 
του χρόνου εγγύησης του έργου». 

«θ) Η προσφορά κατ’ αποκοπή τιµής για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα 
τµήµατα αυτού ή για αυτόνοµα κατασκευαστικώς µέρη του έργου, µε εγγυηµένο 
προϋπολογισµό». 

 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής εφαρµόζεται µόνο στις 
περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που 
καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε 
ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιµος ο 
συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της 
υπηρεσίας µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

Για την επιλογή του συστήµατος αυτού απαιτείται προηγούµενη απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 
Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του προηγούµενου εδαφίου». 

 

Άρθρο 39 

 1. Μετά το τέλος του άρθρου 12 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 12Α, ως 
εξής: 

«Άρθρο 12Α 

Σύστηµα προσφοράς µε συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων 

1. Το σύστηµα της προσφοράς που περιλαµβάνει συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων 
και, ιδίως, οικονοµικής έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χρονικής 
έκπτωσης επί του προβλεπόµενου στα τεύχη δηµοπράτησης χρόνου περαίωσης του έργου 
και προσαύξησης του προβλεπόµενου στα τεύχη δηµοπράτησης χρόνου εγγύησης του 
έργου, εφαρµόζεται κυρίως σε έργα, των οποίων η ταχύτερη περάτωση είναι επιτακτική 
για κοινωνικούς ή άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ή κρίνεται ως ιδιαίτερα 
επωφελής για τον κύριο του έργου, καθώς και σε έργα στα οποία απαιτείται αυξηµένος 
χρόνος δοκιµασίας πριν από την οριστική παραλαβή τους. 

 2. Για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας προσφοράς λαµβάνονται καταρχήν 
υπόψη τα κριτήρια της οικονοµικής προσφοράς, του προσφερόµενου χρόνου περαίωσης 
του έργου και του προσφερόµενου χρόνου εγγύησης αυτού. Κατόπιν αιτήµατος του κυρίου 
του έργου ή του φορέα κατασκευής µπορεί να εγκριθεί, από τον Υπουργό Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, είτε η χρησιµοποίηση και οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου για 
τη συγκεκριµένη περίπτωση κριτηρίου (αύξηση κριτηρίων), είτε η χρησιµοποίηση ενός 
µόνο εκ των κριτηρίων του προσφερόµενου χρόνου περαίωσης του έργου ή του 
προσφερόµενου χρόνου εγγύησης αυτού (µείωση κριτηρίων). Η Απόφαση του Υπουργού 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου και 
καθορίζει επιπλέον τον τρόπο που υποβάλλονται οι προσφορές των ενδιαφεροµένων, 
πέραν των όσων ορίζονται στην επόµενη παράγραφο, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο τα 
πρόσθετα κριτήρια συναρτώνται µε τα τρία παραπάνω κριτήρια (σε περίπτωση αύξησης 
των κριτηρίων) ή τα δύο τελικώς εφαρµοζόµενα κριτήρια συναρτώνται µεταξύ τους (σε 
περίπτωση µείωσης των κριτηρίων), προκειµένου να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, 
πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος. 



 45

3. Οι διαγωνιζόµενοι, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα καθορίζονται στη διακήρυξη, 
προσφέρουν έκπτωση επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας (οικονοµική έκπτωση), 
έκπτωση επί της προβλεπόµενης στα τεύχη δηµοπράτησης προθεσµίας περαιώσεως του 
έργου (χρονική έκπτωση), µέσω της υποβολής χρονοδιαγράµµατος που συντάσσεται µε τη 
µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, περιλαµβάνει ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του 
παρόντος και συνοδεύεται από πίνακα εξοπλισµού και ανθρώπινων πόρων που είναι 
αναγκαία για την υλοποίησή του και, τέλος, προσφέρουν προσαύξηση του προβλεπόµενου 
στα τεύχη δηµοπράτησης χρόνου εγγύησης του έργου (προσαύξηση χρόνου εγγύησης). 

Το υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα, από εργοληπτική επιχείρηση η οποία 
αναδεικνύεται ανάδοχος, συνιστά το "εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου" που προβλέπεται στο άρθρο 46 του παρόντος. 

4. Η κατάταξη των υποβαλλόµενων στη δηµοπρασία προσφορών γίνεται σύµφωνα 
µε τον τύπο: 

U = α · Uχ + β · Uσ + γ · Uκ 

όπου: 

"Uχ" και "Uκ", είναι οι αριθµοί που συναρτώνται µε τη χρονική και οικονοµική έκπτωση 
αντίστοιχα και "Uσ" ο αριθµός που συναρτάται µε την προσαύξηση του χρόνου εγγύησης. 
Οι αριθµοί αυτοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων. 

"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης,  

"β" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης.  

Οι ως άνω συντελεστές "α" και "β" ορίζονται από τη διακήρυξη του έργου σε εύρος 
διακύµανσης που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων ανάλογα µε την κατηγορία και τον προϋπολογισµό αυτού. 

"γ" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής έκπτωσης, που προσδιορίζεται από τη 
διακήρυξη του έργου σε σχέση µε τους συντελεστές "α" και "β" και µε δεδοµένο ότι το 
άθροισµα των "α", "β" και "γ" ισούται µε τη µονάδα. 

 Προσωρινή ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνη η εργοληπτική επιχείρηση ή 
κοινοπραξία, η οποία έλαβε το µεγαλύτερο άθροισµα "U"». 

  2. Μετά το άρθρο 12Α του Ν 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 12 Β, ως εξής: 

«Άρθρο 12Β 

Προσφορά κατ’ αποκοπή τιµής για το σύνολο του έργου ή για αυτόνοµα µέρη 
αυτού, µε εγγυηµένο προϋπολογισµό 

1. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται ιδίως στα τεχνικά έργα της οδοποιίας και των 
σιδηροδρόµων, καθώς και σε έργα κτιριακά ή λιµενικά. Με τη διακήρυξη του έργου και µε 
βάση τα χορηγούµενα από την υπηρεσία πρότυπα έγγραφα, ζητείται από τους 
διαγωνιζόµενους, η υποβολή προσφοράς που περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τιµή για το 
σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τµήµατα αυτού ή για αυτόνοµα κατασκευαστικώς µέρη 
του έργου. Η προσφορά συνοδεύεται από προϋπολογισµό, την ακρίβεια του οποίου 
εγγυάται ρητά, κατά την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, ο προσφέρων. Ο 
προϋπολογισµός αυτός περιλαµβάνει αναλυτικά τις εργασίες που θα εκτελεστούν, την 
ποσότητα και την τιµή µονάδος αυτών - στην οποία περιλαµβάνονται τα υλικά, το κόστος 
της ανθρώπινης εργασίας και των µηχανηµάτων, το κόστος όλων των µελετών και των 
αναγκαίων ερευνών, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου - το συνολικό 



 46

κόστος αυτών, όπως προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των ποσοτήτων επί τις τιµές 
µονάδος, καθώς και τη συνολική κατ’ αποκοπή τιµή, όπως αυτή προκύπτει από την 
άθροιση των επιµέρους κονδυλίων. Ο αναδειχθείς ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται να 
ζητήσει προσαύξηση της προσφερθείσας κατ’ αποκοπή συνολικής τιµής για κανένα λόγο, 
ακόµη και αν αυξήθηκαν οι προϋπολογισθείσες τιµές µονάδος ή οι ποσότητες των 
εργασιών, ή προέκυψε ανάγκη εκπόνησης περαιτέρω µελετών ή ερευνών, ή εκτέλεσης 
νέων εργασιών, ή ανέκυψαν συνθήκες που κατέστησαν δυσχερέστερη την εκτέλεση του 
έργου. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούται να ζητήσει προσαύξηση, σε περίπτωση εργασιών πέραν 
των συµβατικών, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε από µετασυµβατικές 
απαιτήσεις του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου. 

2. Στους διαγωνιζόµενους χορηγούνται οι υπάρχουσες οριστικές µελέτες ή 
προκαταρκτικές µελέτες ή προµελέτες, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο διαθέσιµο σχετικό στοιχείο, µε βάση τα οποία οι διαγωνιζόµενοι 
διαµορφώνουν την προσφορά τους, εκτιµούν και συµπληρώνουν κατάλληλα τα 
χορηγηθέντα από την υπηρεσία στοιχεία και καταρτίζουν τον ως άνω ρητά εγγυηµένο 
προϋπολογισµό, σύµφωνα µε σχετικό πρότυπο έντυπο που τους χορηγείται από την 
υπηρεσία». 

       3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 

          «4. Όταν από τις κείµενες διατάξεις δεν προβλέπεται στις διακηρύξεις ανάθεσης 
των δηµοσίων έργων η υποχρεωτική εισαγωγή όρων οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελµατικής ικανότητας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 146 και 147, µπορούν να προστίθενται τέτοιοι όροι µε 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του υπουργείου.» 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δηµοπρασίας αποστέλλεται για 
δηµοσίευση τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, σε µία (1) 
ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος. Όταν εφαρµόζεται ένα από τα συστήµατα των περιπτώσεων δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του 
άρθρου 4 του παρόντος, η δηµοσίευση γίνεται σαράντα µία (41) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας και εξήντα µία (61) τουλάχιστον ηµέρες όταν 
εφαρµόζεται το σύστηµα της περιπτώσεως θ΄ του ίδιου άρθρου. Όταν ο προϋπολογισµός 
του έργου υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των Π.∆. 59 και 60/2007, εφαρµόζονται και οι 
διατάξεις του άρθρου 133 Κ∆Ε. Όταν πρόκειται για επανάληψη δηµοπρασίας και εφόσον η 
επανάληψη γίνεται πριν περάσουν τέσσερις (4) µήνες από την προηγούµενη δηµοπρασία, 
όλες οι προθεσµίες της παραγράφου αυτής µειώνονται στο µισό.  

 5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του Ν 3669/2008 καταργείται. 

6. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 
3669/2008 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: 

 «Σε περιπτώσεις δηµοπράτησης έργων µε το σύστηµα υποβολής προσφορών του 
άρθρου 12Α δεν επιτρέπονται προσφορές µε αρνητικές οικονοµικές εκπτώσεις, µε 
προσφερόµενο χρόνο περαίωσης µεγαλύτερο από την προβλεπόµενη στα τεύχη 
δηµοπράτησης προθεσµία περαίωσης του έργου, η οποία αποτελεί και ένδειξη της 
προεκτίµησης του χρόνου κατασκευής αυτού και, τέλος, µε προσφερόµενο χρόνο εγγύησης 
µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης». 
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Άρθρο 40 

Το άρθρο 18 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18 

∆ιαβούλευση για το έργο - Τεύχος παρατηρήσεων - Τεύχος τροποποιήσεων  

1. Με τη διακήρυξη του έργου µπορεί να ορίζεται, ότι ο κύριος ή ο φορέας 
κατασκευής του έργου προσκαλεί τις κατά το νόµο δυνάµενες να λάβουν µέρος στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειµένου να προβεί σε 
παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση µε τους παριστάµενους, 
σε καθορισµένο τόπο και σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα, που δεν µπορεί να απέχει 
λιγότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοπρασία. 

2. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόµενη 
εργοληπτική επιχείρηση, µπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την 
τεχνική µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης, οικονοµικά και συµβατικά. Με το τεύχος 
παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα 
επισηµαίνονται τυχόν σφάλµατα στο τεχνικό - οικονοµικό ή στο συµβατικό µέρος. Η 
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω παρουσίαση και 
η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικά, δεν συνεπάγονται την 
υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστούν κώλυµα για τη συµµετοχή 
τους στη δηµοπρασία. 

3. Η υπηρεσία αξιολογεί τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης και τα τεύχη 
παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και η προϊσταµένη αρχή προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

α. Προχωρεί στη δηµοπρασία του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, 
εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιµηθούν ως µη ορθές οι υποβληθείσες 
παρατηρήσεις. 

β. Εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων της διακήρυξης ή και των τευχών δηµοπράτησης, 
εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των τευχών 
παρατηρήσεων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 
επουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων στα τεύχη δηµοπράτησης. Το τεύχος τροποποιήσεων 
κοινοποιείται µε απόδειξη σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν τα τεύχη 
δηµοπράτησης, προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχείρισης. Στο τεύχος τροποποιήσεων περιλαµβάνονται οι νέες απαιτήσεις για το έργο, 
καθώς και ρητή πρόσκληση προς τις ενδιαφερόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
προκειµένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συµπληρώσουν - τροποποιήσουν τις 
τυχόν υποβληθείσες προσφορές τους, σύµφωνα µε τις νέες αυτές απαιτήσεις. Εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, στο τεύχος τροποποιήσεων µπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο από 
σαράντα µία (41) ηµέρες από την ως άνω κοινοποίηση του τεύχους τροποποιήσεων. 

γ. Ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισµού, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 
ουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των τευχών δηµοπράτησης, 
τα οποία δεν δύναται να καλυφθούν µε την έκδοση του τεύχους τροποποιήσεων. Εξής, 
προβαίνει σε νέα δηµοπράτηση του έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλµατα και 
ελλείψεις. 

4. Το τεύχος τροποποιήσεων συνιστά τεύχος δηµοπράτησης και καθίσταται 
συµβατικό τεύχος µετά την υπογραφή της σύµβασης. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συµβατικά στοιχεία και 
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποτέ για ερµηνεία της σύµβασης. 
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5. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στη δηµοπρασία µε προεπιλογή, εφόσον η 
υποβολή των τευχών παρατηρήσεων ζητηθεί µε την πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

6. Σε έργα που η αξία τους εκτιµάται ότι υπερβαίνει το όριο εφαρµογής των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, η πρόβλεψη της διαδικασίας διαβούλευσης είναι υποχρεωτική. Στις 
περιπτώσεις των έργων αυτών, ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου προβαίνει σε 
προκαταρκτική ενηµέρωση, δηµοσιεύοντας την προκήρυξη του άρθρου 130 παρ. 1 του 
παρόντος Κώδικα. Στο σηµείο 6 του σχετικού υποδείγµατος του Παραρτήµατος VIIA 
περιλαµβάνεται η πληροφορία περί διενέργειας της διαδικασίας διαβούλευσης και 
αναγράφεται η ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Ε., όπου δηµοσιεύονται οι σχετικές ηµεροµηνίες και 
λεπτοµέρειες της διαδικασίας διαβούλευσης. Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω διαδικασία είναι προαιρετική, δεν συνεπάγεται 
την υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστά κώλυµα για τη 
συµµετοχή τους στη δηµοπρασία. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η υπηρεσία αξιολογεί τα 
συµπεράσµατα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και 
διαµορφώνει κατάλληλα τη διακήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου». 

 

Άρθρο 41 

 1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 

«Για την απόδειξη µη συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο του υποψηφίου, 
ή τα µέλη κοινοπραξίας, κατά τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος, υποβάλλεται υπεύθυνη  
δήλωση του εκπροσώπου του υποψηφίου και του εκπροσώπου καθενός των µελών, σε 
περίπτωση υποψήφιας κοινοπραξίας.» 

2. Το άρθρο 21 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η χαµηλότερη τιµή και  ο συνολικός 
προϋπολογισµός του έργου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του 
Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις 
υπαλλήλους της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, που ορίζονται από τον 
προϊστάµενό της. Με την απόφαση ορισµού ορίζονται οι πρόεδρος, ο αναπληρωτής του 
και αριθµός αναπληρωµατικών µελών που αναπληρώνουν, κατά τη σειρά που 
διορίζονται, τα τακτικά µέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα µέλη της 
επιτροπής διαγωνισµού µπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων 
διαγωνισµών. Στις εργασίες της επιτροπής παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές 
οργανώσεις µε τον αναπληρωτή του, χωρίς να µετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισµού. 

2. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά ή ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το όριο της προηγούµενης 
παραγράφου, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από: 

α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου τοµέα, µε ειδικότητες που 
προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών. Αν το έργο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από 
φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα µέλη προέρχεται από το 
φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την 
Πειριφερειακή Ενωση ∆ήµων της έδρας της αναθέτουσας αρχής. 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του TEE. Όταν πρόκειται 
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για έργα µε προϋπολογισµό ανώτερο των ορίων εφαρµογής του Π∆ 59/2007 και 60/2007, 
ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ υποδεικνύεται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του TEE. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται, όπως και ο 
αναπληρωτής το, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν ο προϋπολογισµός 
του έργου υπερβαίνει το όριο της εφαρµογής των Π∆ 59/2007 και 60/2007, ή και 
οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις. Εφόσον 
υποδειχθούν εκπρόσωποι από περισσότερες οργανώσεις, η αναθέτουσα αρχή ενεργεί 
δηµόσια κλήρωση µεταξύ αυτών, ύστερα από πρόσκληση των υποδειχθέντων.  

3. Η επιτροπή διαγωνισµού της παραγράφου 2, συγκροτείται από την προϊσταµένη αρχή 
του φορέα κατασκευής του έργου. Από τα µέλη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 
ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και 
αριθµός αναπληρωµατικών µελών της περίπτωσης α' της προηγούµενης παραγράφου, που 
αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά µέλη 
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.  

4. Οι επιτροπές των προηγουµένων παραγράφων µπορεί να συγκροτούνται για έναν 
διαγωνισµό ή περισσότερους ή και σε ετήσια βάση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι 
διαδικασίες δηµοπρασιών που άρχισαν µέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται 
από την ίδια επιτροπή και µετά τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση 
δεν αποκλείει τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού συγκεκριµένου έργου ή έργων. Στις 
επιτροπές ετήσιας βάσης, το µέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιµοποίησης του έργου, 
µπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε αντίστοιχο 
προσδιορισµό και του µέλους αντί του οποίου συµµετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις 
συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισµού κοινοποιούνται στα διοριζόµενα µέλη και τις 
ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και ανακοινώνονται µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα της 
εκδούσας υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δηµοσιότητας. 

5. Για την υπόδειξη των µελών των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2, η 
αναθέτουσα αρχή ζητά, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν το διαγωνισµό,  την 
υπόδειξη των εκπροσώπων. Επίσης ζητά, στην αρχή κάθε έτους, την αποστολή πίνακα 
εκπροσώπων. Εφόσον δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµέρα του διαγωνισµού δεν υποδειχθεί 
εκπρόσωπος, ορίζεται από τον αντίστοιχο πίνακα, κατ΄επιλογή της αρµόδιας 
Προϊσταµένης Αρχής. Αν δεν έχει αποσταλεί πίνακας ούτε έχει υποδειχθεί εµπρόθεσµα 
εκπρόσωπος, ορίζεται σε αντικατάστασή του ένα από τα αναπληρωµατικά µέλη της παρ.  
2α.  

6. Με την απόφαση ορισµού των µελών µπορεί να ορίζονται και επιπλέον µέλη, µε 
ειδικές γνώσεις και ικανότητες, όταν απαιτείται από το είδος της διαδικασίας ή του έργου, 
κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής και κατόπιν γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου 

7. Οι επιτροπές διαγωνισµού οφείλουν να παραδώσουν την εισήγηση τους έγκαιρα, ώστε 
η αρµόδια αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µέσα στην προθεσµία 
ισχύος των προσφορών. 

8. Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών διαγωνισµού εφαρµόζονται 
συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999. 

 

Άρθρο 42 

 1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Σε περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος του άρθρου 12Α, οι οικονοµικές 
προσφορές, οι χρονικές προσφορές και οι προσφορές προσαύξησης του χρόνου εγγύησης 



 50

του έργου υποβάλλονται πάντα µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που αναγράφει τον 
τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή "προσφορά για το έργο..."». 

 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «4. Οι οικονοµικές προσφορές (Τιµολόγιο προσφοράς - προϋπολογισµός, έντυπο 
προσφοράς εκπτώσεων κλπ.) και οι τυχόν χρονικές προσφορές και προσφορές 
προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου (κατά το άρθρο 12Α), υπογράφονται 
πάντοτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος 
µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο». 

 3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

 «6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και των 
σφραγισµένων φακέλων των προσφορών τους γίνεται ταυτόχρονα. Όταν εφαρµόζεται ένα 
από τα συστήµατα υποβολής προσφορών των άρθρων 5 - 7, 9 ή 12Α, η παραλαβή και η 
εξέταση των προσφορών στην ανοικτή δηµοπρασία γίνεται από την επιτροπή διαγωνισµού 
αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Σε 
περίπτωση εφαρµογής ενός εκ των υπολοίπων συστηµάτων υποβολής προσφορών, η 
διαδικασία καθορίζεται σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις». 

 4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
καταργείται.  

 5. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 
3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: 

 «Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, ελέγχεται και επιστρέφεται το πρωτότυπο της βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και ακολουθεί αµέσως η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών και των τυχόν χρονικών προσφορών και προσφορών προσαύξησης του χρόνου 
εγγύησης του έργου (άρθρο 12Α) και, τέλος, η ανακοίνωση των επιµέρους στοιχείων τους, 
τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ηµέρα µε την 
υπογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των προσφορών των διαγωνιζοµένων 
από τα µέλη της επιτροπής». 

 6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των προσφορών 
ολοκληρώνεται την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της µειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη». 

 8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

           «Μετά την διαπίστωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των τριών 
πρώτων κατά σειρά κατάταξης υποψηφίων, ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της 
επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία διεξάγονται οι ανοιχτές συνεδριάσεις της, 
µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι το πρακτικό διατίθεται για 
ενηµέρωση τους και ότι µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση 
να υποβάλουν ενστάσεις, οι οποίες απευθύνονται στην προϊσταµένη αρχή. 
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Άρθρο 43 

Μετά το τέλος του άρθρου  23 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 23Α ως 
εξής: 

«Άρθρο 23A 

Ανταγωνιστικός διάλογος 

1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, εφόσον η υπηρεσία κρίνει ότι 
η χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της 
σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία 
διεξάγεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και τα ειδικότερα οριζόµενα στη διακήρυξη. 

2. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η επιλογή του αναδόχου 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς. 

3. Η υπηρεσία δηµοσιεύει διακήρυξη διαγωνισµού, µε την οποία προσδιορίζει και 
γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Ο προσδιορισµός των αναγκών και 
απαιτήσεων αυτών µπορεί να περιέχεται, εφόσον αυτό απαιτείται και σε παράρτηµα της 
διακήρυξης ή σε ανεξάρτητο ειδικό τεύχος. 

4. Η υπηρεσία προβαίνει, µε τους υποψηφίους που επελέγησαν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της διακήρυξης και των άρθρων 20 και 143 - 151 του παρόντος Κώδικα, σε 
διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που 
µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου αυτού, µπορεί να συζητά µε τους επιλεγέντες υποψηφίους, όλες τις πτυχές της 
σύµβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η υπηρεσία εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση 
όλων των υποψηφίων, µεριµνώντας, µεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας ακριβώς 
πληροφόρησης σε όλους τους υποψηφίους. Οι προτεινόµενες λύσεις, προτάσεις και εν 
γένει εµπιστευτικές πληροφορίες, που περιέρχονται σε γνώση της υπηρεσίας από ένα 
υποψήφιο, δεν µπορούν να γνωστοποιηθούν στους άλλους υποψηφίους χωρίς τη 
συγκατάθεσή του. 

 5. Η υπηρεσία έχει την ευχέρεια να προβλέψει στη διακήρυξη, ότι η διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου δύναται να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις, κατά τρόπο ώστε να 
µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου µε την 
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού ή 
και σε ξεχωριστό έγγραφο που γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους. Η προσφυγή 
στη δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την αναφορά της στη διακήρυξη ή στο παραπάνω ειδικό 
τεύχος. 

 6. Η υπηρεσία συνεχίζει τον διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει τη λύση ή 
τις λύσεις, αφού θα τις έχει εν ανάγκη συγκρίνει, που ενδεχοµένως ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες της. Εξής, κηρύσσει τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώνει σχετικά 
τους επιλεγέντες υποψηφίους, τους οποίους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά 
τους, µε βάση τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι 
προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά τη διάρκεια 
του διαλόγου. 

7. Η υπηρεσία δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά µε τις προσφορές τους ή να τις συµπληρώσουν ή 
προσαρµόσουν. Ωστόσο, αυτές οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρµογές ή 
συµπληρώσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών 
στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών και δεν θα πρέπει 
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να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισµού ή να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος 
οποιουδήποτε προσφέροντα. 

 8. Η υπηρεσία αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, µε 
βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη διακήρυξη ή στο παραπάνω ειδικό 
τεύχος και επιλέγει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε 
το άρθρο 3A, παρ. 1 α΄ του παρόντος. Ύστερα από αίτηµα της υπηρεσίας, ο προσφέρων 
που κρίθηκε ότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µπορεί 
να κληθεί να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε πτυχές της προσφοράς του ή να 
επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που αυτή περιέχει ή να συµπληρώσει την προσφορά του, υπό 
τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσµα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της 
προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών ή να προκαλείται στρέβλωση του 
ανταγωνισµού ή να εισάγονται διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου προσφέροντος. 

 9. Η υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι το κόστος στη διαδικασία ανταγωνιστικού 
διαλόγου είναι υψηλό, δύναται να προβλέψει στη διακήρυξη την απονοµή βραβείων ή την 
καταβολή µέρους του σχετικού κόστους στους προσφέροντες». 

 

Άρθρο 44 

Μετά το τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3669/2008 προστίθενται 
παράγραφος 6 ως εξής, η δε παράγραφος 6 αναριθµείται σε παράγραφο 7: 

«Τα αρµόδια όργανα της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό ή του κυρίου του έργου 
ή του φορέα κατασκευής αυτού υποχρεούνται να προβαίνουν στον έλεγχο της γνησιότητας 
και της εγκυρότητας των ως άνω εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στη δηµοπρασία. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται 
ειδικότερα τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, οι ενέργειες στις 
οποίες οφείλουν να προβαίνουν προκειµένου να διαπιστώσουν τη γνησιότητα και την 
εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια». 

 

Άρθρο 45 

2. Το άρθρο 26 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 26 

Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων 

1. Όταν ένα έργο ανατίθεται µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, κατόπιν εφαρµογής των 
συστηµάτων υποβολής προσφορών των άρθρων 5 - 7, 9 και 12Β, ανάδοχος αναδεικνύεται 
η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  

 2. Όταν ένα έργο ανατίθεται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, κατόπιν εφαρµογής των συστηµάτων υποβολής προσφορών των άρθρων 
8, 10, 11 και 12Α, ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ειδικές διατάξεις των άρθρων αυτών. 

3. Εάν η ισχύς της προσφοράς του αναδειχθέντος προσωρινού αναδόχου έχει λήξει 
και δεν συµφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η 
προϊσταµένη αρχή απευθύνεται στη δεύτερη κατά σειρά κατατάξεως εργοληπτική 
επιχείρηση, στην οποία κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτή συµφωνεί στην παράταση 
και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη και στην περίπτωση αυτή, των διατάξεων του 
άρθρου 27 του παρόντος.  
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4. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο της νοµιµότητας της διαδικασίας  ανάθεσης από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή ζητεί από 
την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος, 
τάσσοντας την κατά την κρίση της αναγκαία προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών, να προσκοµίσει εκ νέου, επικαιροποιηµένα, τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προσκοµίσθηκαν στο διαγωνισµό και έχει τυχόν λήξει ο 
χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί µη κηρύξεως σε 
πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της υπηρεσίας 
για την υπογραφή της σύµβασης. Αν η τεθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή αν τα 
προσκοµισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
έγινε δεκτός στο διαγωνισµό ο µειοδότης, εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής στην 
αµέσως επόµενη, κατά σειρά κατατάξεως, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθ έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση, υπό την επιφύλαξη 
του άρθρου 27 του παρόντος. Η µη έγκαιρη προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών, για 
λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του προσωρινού αναδόχου, έχει ως συνέπεια την 
άµεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής 
δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 και επόµενα του παρόντος. Σε περίπτωση 
κοινοπραξίας, τις συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου υφίσταται το υπαίτιο µέλος της. 

5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται υποχρεωτικά και 
στην περίπτωση διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

 

Άρθρο 46 

Το άρθρο  28 του Ν 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 28 

 Προϋποθέσεις εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ 
περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

1. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την 
κατασκευή δηµοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται: 

α) Όταν η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ. Σε έργα συντήρησης τεχνικών έργων, µπορεί να 
καθορίζεται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων µεγαλύτερο όριο και µέχρι του 
διπλασίου του ως άνω ποσού, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. 

β) Όταν πρόκειται για σύµβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118 του παρόντος. Η 
σύµβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη µε απόφαση του Πρωθυπουργού. 

2. Όταν ο προϋπολογισµός της σύµβασης υπερβαίνει τα όρια της προηγούµενης 
παραγράφου η ανάθεση χωρίς ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία επιτρέπεται µόνο µε τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 124 και 125 του παρόντος.  

  

Άρθρο 47 

 Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 29 

 Ανάθεση συµβάσεων µικρού οικονοµικού αντικειµένου  
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1. Όταν η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ΕΥΡΩ, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ,  εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

2. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Ανακοίνωση για την ηµέρα και ώρα της δηµοπρασίας δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, δέκα (10) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και τοιχοκολλάται στο χώρο 
ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Στο διαγωνισµό καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τα νόµιµα προσόντα 
συµµετοχής, οι οποίες υποβάλλουν γραπτές οικονοµικές προσφορές. Οι εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής έχουν χρόνο ισχύος δύο µηνών και εντός της προθεσµίας πρέπει ο 
ανάδοχος να κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης, χωρίς να κωλύεται η υπογραφή 
µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, αν δεν αντιλέγει ο ανάδοχος. Οι διαγωνιζόµενοι 
συµµετέχουν µε την υποβολή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Μητρώο και υπεύθυνης 
δήλωσης µε την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού σε βάρος τους. 
Για την ανάθεση της σύµβασης ορίζεται, από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελούµενη από τρεις υπαλλήλους της υπηρεσίας ή 
και άλλων υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ανάθεσης 
κατά του οποίου χωρούν ενστάσεις σε τρεις εργάσιµες ηµέρες. Επί των ενστάσεων 
αποφαίνεται ο Προϊστάµενος της ∆.Υ. ο οποίος κατακυρώνει τη σύµβαση στο µειοδότη. 
Μετά την κατακύρωση καλείται ο ανάδοχος να προσκοµίσει πιστοποιητικό φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας και εγγύηση συµµετοχής για την υπογραφή της 
σύµβασης.  

4. Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συµµετοχής, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, 
την κατάρτιση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις 
του παρόντος κώδικα. 

 

Άρθρο 48 

 1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 του ν. 3669/2008 καταργείται. 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζονται τα συστήµατα των άρθρων 5 - 7, 
12Α και 12Β του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της 
προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως εξής: για τις πρώτες 
δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα 
εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες 
έκπτωσης, µία (1) µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες 
έκπτωσης, µιάµιση (1,5) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου 
συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. 

Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, 
λιµενικών και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα τοις 
εκατό (12%). Για τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης 
του Μ.Ε.ΕΠ. που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νοµό όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο 
καθορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω κατηγορίες. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο 
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, το έργο τίθεται υπό την επιτήρηση της Αρχής 
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Ελέγχου Μελετών και Έργων  (Α.Ε.Μ.Ε.) και δεν µπορεί να παραληφθεί πραγµατικά ή 
πλασµατικά χωρίς τη διενέργεια ενός τουλάχιστον ελέγχου». 

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 
3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

          «3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται 
µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, το όριο ποσοστού έκπτωσης της 
προηγούµενης παραγράφου δύναται να καθορίζεται ενιαία ανά κατηγορία και είδος έργου 
ή να µεταβάλλεται για όσες περιπτώσεις έχει ήδη καθοριστεί». 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

«4. Σε περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος του άρθρου 12Α απαιτείται, πέραν 
της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παροχή από τον 
ανάδοχο και ειδικών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, αφενός για την προσφερόµενη χρονική 
έκπτωση (ειδική εγγύηση χρονικής έκπτωσης) και αφετέρου, για την προσφερόµενη 
προσαύξηση του χρόνου εγγύησης του έργου (ειδική εγγύηση προσαύξησης του χρόνου 
εγγύησης). Η υποχρέωση αυτή του αναδόχου µνηµονεύεται στη διακήρυξη του έργου. 

            α) Το ύψος της ειδικής εγγύησης χρονικής έκπτωσης προσδιορίζεται κατά την 
υπογραφή της σύµβασης και ισούται µε: 

(0,03 + α · εχ) · Π 

όπου: 

"Π" είναι ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας. 

"εχ" είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. 

"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη 
του έργου. 

β) Το ύψος της ειδικής εγγύησης προσαύξησης του χρόνου εγγύησης 
προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης και ισούται µε: 

(0,05 + 0,20 · β · εσ) · Π 

όπου: 

"Π" είναι ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας. 

"εσ" είναι η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης στην προσφορά του αναδόχου. 

"β" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης, που ορίστηκε 
στη διακήρυξη του έργου». 

 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Αν για λόγους που αφορούν στον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη 
των εργασιών µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος, πέραν της κατά τις κείµενες 
διατάξεις, αποζηµίωσή του για τις θετικές ζηµίες µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, 
µπορεί να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή των εγγυήσεων 
των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου». 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Αν αποφασισθεί, από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου, µείωση 
των εργασιών της σύµβασης, που συνεπάγεται και µείωση του προς καταβολή συµβατικού 
ποσού, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των παραγράφων 1 και 2 µειώνονται αναλόγως µε τη 
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µείωση του συµβατικού ποσού. Η µείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου. 

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης 
επιστρέφεται, µετά από αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης της 
παραγράφου 2 του παρόντος. Στη συνέχεια κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες 
και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, επιστρέφεται, κατά την 
παραπάνω διαδικασία, ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 
2 του παρόντος, ενώ µε την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου επιστρέφεται το 
σύνολό της. 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 6 περιορίζονται στο σαράντα τοις εκατό 
(40%), αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο 
των ως άνω εγγυήσεων επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου. 

Η ειδική εγγύηση "χρονικής έκπτωσης" της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 
επιστρέφεται µόνο µετά τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου. Η ειδική εγγύηση 
"προσαύξησης του χρόνου εγγύησης" της ίδιας παραγράφου επιστρέφεται µόνο µετά την 
οριστική παραλαβή του έργου». 

 7. Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 
προστίθενται παράγραφος 11, ως εξής: 

«Τα αρµόδια όργανα του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου υποχρεούνται 
να προβαίνουν στον έλεγχο της γνησιότητας και της εγκυρότητας όλων των ανωτέρω 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. 

Με την απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία 
εκδίδεται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του παρόντος Κώδικα, καθορίζονται 
ειδικότερα τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, 
οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν προκειµένου να διαπιστώσουν τη 
γνησιότητα και την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια». 

 

Άρθρο 49 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το 
έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών, τεχνικούς υπαλλήλους, κατά προτίµηση έχοντες την 
κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και 
την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και τριµελή επιτροπή για την 
παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων». 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζεται το 
ύψος προϋπολογισµού των έργων, άνω του οποίου, στην οµάδα επίβλεψής τους µετέχει 
απαραίτητα και ο µελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και κατηγορίες 
ειδικών έργων, στις οποίες ο µελετητής µετέχει απαραίτητα στην οµάδα επίβλεψης, 
ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισµού τους. Τέλος, ρυθµίζεται κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια και ιδίως, ο τρόπος καθορισµού της τυχόν αµοιβής του µελετητή και η 
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διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει ήδη ανατεθεί η σχετική 
σύµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει». 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 
συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή κάθε τρίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την 
πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. 
Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε τον εντοπισµό 
σφαλµάτων της προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη 
έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο 
επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών 
εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειµένου η προϊσταµένη 
αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή τη µείωση του συµβατικού 
αντικειµένου και τη διάλυση της σύµβασης». 

 

Άρθρο 50 

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 

«Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που 
προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, 
ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων». 

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
παράγραφος 15, ως εξής: 

«15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
κάθε τρίµηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου 
περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως 
αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατά του και οι απαντήσεις επ’ 
αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 
του παρόντος Κώδικα». 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

           «1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα (Προϊσταµένη Αρχή, 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) µε τον ανάδοχο συντελείται είτε α) µε τηλεοµοιοτυπία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 2672/1998, είτε β) µε όργανο της υπηρεσίας ή 
οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο, είτε γ) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας 
του Προϊσταµένου της, είτε πληρεξουσίου νοµικού εκπροσώπου της.»  

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την 
καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο 
µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη 
µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά 
παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι 
υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της 
ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του 
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ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλίστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι 
µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια». 

 

Άρθρο 51 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Υπό την επιφύλαξη όσων ειδικά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12Α 
του παρόντος, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και 
υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου». 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη διευθύνουσα υπηρεσία εντός επτά 
(7) ηµερών, µε µέριµνα του υπογράφοντος οργάνου της επίβλεψης». 

3. Στο άρθρο 47 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση 
ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
100, ούτε ανώτερη των 500 ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της 
συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆/νουσα 
Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. Εφόσον, παρά την επιβολή ρήτρας ο 
ανάδοχος παραλείπει την τήρηση, το ηµερολόγιο τηρείται από τον επιβλέποντα του 
έργου».     

 

Άρθρο 52 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης 
των εργασιών εκτέλεσης κατάλληλες ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανάλογα µε το 
µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης». 

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος υποβολής προσφορών του άρθρου 12Α, 
στο υποβαλλόµενο από τους διαγωνιζόµενους χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνονται 
υποχρεωτικά, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες για το σύνολο του συµβατικού χρόνου, 
ανά χρονικά διαστήµατα, τα οποία αντιστοιχούν σε διακριτά τµήµατα του έργου ή σε 
µέρος αυτών και καθορίζονται στα τεύχη δηµοπράτησης». 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για 
επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής 
και πάντως όχι µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών (οριακή προθεσµία)». 
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4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 
προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών και 
σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από τη λήξη τους. Σε 
περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών 
επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από 
την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές». 

 

Άρθρο 53 

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 3669/2008 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση που το έργο ανατίθεται µε εφαρµογή του συστήµατος του άρθρου 
12Α, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών 
καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο 
ισούται µε το γινόµενο "α · εχ", αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερο του τρία τοις εκατό 
(3%), όπου:  

"εχ" είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου  και 

"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη 
διακήρυξη του έργου». 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο 
του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συµβατικά τεύχη, µπορεί µε τη σύµβαση 
να περιοριστούν οι χρόνοι της προηγούµενης παραγράφου για την επιβολή των ποινικών 
ρητρών µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, 
διατηρουµένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, σε περίπτωση που το 
έργο ανατίθεται µε εφαρµογή του συστήµατος του άρθρου 12Α, οι ανωτέρω χρόνοι για την 
επιβολή των ποινικών ρητρών µειώνονται στο µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της 
ηµερησίας ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται 
για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά 
ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.». 

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 3669/2008 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συµβατικού 
αντικειµένου και το συνολικό ύψος της δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) 
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και 
µπορεί να προβλέπεται η κατανοµή των σχετικών ποσών, κατά χρονική µονάδα ταχύτερης 
παράδοσης του έργου ή του κρίσιµου τµήµατος, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την 
αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η 
πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα και 
περιλαµβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α.». 

 

Άρθρο 54 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα 
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επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο 
του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από 
τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της 
παραλαβής φυσικού εδάφους, συγκροτείται Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν 
υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων». 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη 
του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση 
περιλαµβάνει, για κάθε εργασία, συνοπτική περιγραφή της, µε ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών 
που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και 
διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των 
πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία 
επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα 
υπηρεσία για έλεγχο, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού 
τριµήνου, αφού υπογραφούν από αυτόν, µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον 
ανάδοχο". 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και 
υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται µε την 
εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε τρεις (3) µήνες από 
την υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο 
και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει 
στον ανάδοχο τις ελεγµένες και τυχόν διορθωµένες επιµετρήσεις. Η κοινοποίηση αυτή 
θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 76 του παρόντος και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να 
ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. 

Εάν οι υποβληθείσες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν 
αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις 
επιµετρήσεις στον ανάδοχο εντός της ως άνω τρίµηνης προθεσµίας και τον καλεί για τη 
συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται 
απαραίτητα από τη διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση 
συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να 
επανυποβάλει τις επιµετρήσεις, συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε 
την πρόσκληση. Η προαναφερόµενη τρίµηνη προθεσµία ελέγχου των επιµετρήσεων από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία αρχίζει εκ νέου από την ως άνω επανυποβολή των επιµετρητικών 
στοιχείων από τον ανάδοχο. 

Εάν οι επιµετρήσεις δεν επιστραφούν, εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για 
συµπλήρωση, εντός της προβλεπόµενης τρίµηνης προθεσµίας, τότε θεωρούνται αυτοδίκαια 
εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε 
επόµενο λογαριασµό. 

Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία ή 
αυτοδίκαια εγκεκριµένες, υπόκεινται σε έλεγχο από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής 
και το αχρεωστήτως καταβληθέν εργολαβικό αντάλλαγµα είναι επιστρεπτέο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 53 του παρόντος». 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι 
δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από 
άλλες και δεν θα είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα 
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παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 36 του 
παρόντος και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή 
ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο 
ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον 
επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των 
σχετικών εργασιών». 

 4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Για τις επί µέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, 
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν 
από τον έλεγχο της υπηρεσίας». 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο 
αίτηµά του που σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον αυτό δεν έχει 
αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75Α του 
παρόντος ή σε άλλες σχετικές διατάξεις, ή εφόσον το σχετικό δικαίωµα δεν έχει 
αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, 
µόνο για οψιγενείς αιτίες µπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις». 

 

Άρθρο 55 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους 
προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες 
επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών». 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και 
τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει 
υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, 
η διευθύνουσα υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή 
ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο 
του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον 
ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο 
οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, 
βεβαιώνοντας έτσι, ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα 
επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και 
γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που 
προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός, µετά τον 
έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την 
πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, 
λόγω παρέλευσης της ως άνω µηνιαίας προθεσµίας, ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 
στο επόµενο διάστηµα και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε 
επόµενο λογαριασµό. Η έγκριση του λογαριασµού από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι 
δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα. 

Σε περίπτωση ανάγκης σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να 
συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον 
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ανάδοχο εντός µηνός από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει 
αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση ασκήσεως ενστάσεως, η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ 
αυτής». 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος 
και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης, 
πλην των απαιτήσεων που προκύπτουν από µεταγενέστερες αποφάσεις, οι οποίες 
εκδίδονται µετά από διοικητική, συµβιβαστική ή δικαστική επίλυση διαφορών». 

 

Άρθρο 56  

1.  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 

«Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή 
που έπρεπε να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο 
αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαίρεση, η σταθερότητα των τιµών 
περιορίζεται µόνο στο ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης, όταν πρόκειται για έργα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, µε συνολικό αρχικό προϋπολογισµό µελέτης δηµοπρατούµενου 
ή ανατιθέµενου έργου µέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του 
παρόντος. Στο ανωτέρω όριο δεν περιλαµβάνεται η αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α.». 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 54 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στις συµβάσεις, που καταρτίζονται µε τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις 
γ΄, δ΄ και θ΄ του άρθρου 4 του παρόντος ή που το αντάλλαγµα συνοµολογείται σε ξένο 
νόµισµα, καθορίζεται µε τη διακήρυξη αναθεώρηση και προσδιορίζεται ο τρόπος 
υπολογισµού της, ο οποίος µπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο 
αναθεώρησης». 

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 56 του ν. 3669/2008, µετά τις λέξεις «επείγουσες 
πρόσθετες εργασίες», προστίθενται οι λέξεις «που αφορούν στο έργο,». 

 

Άρθρο 57 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008, οι λέξεις 
«Κάθε σύµβαση επόµενη», αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Κάθε σχέδιο σύµβασης 
µεταγενέστερης». 

2. Μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τα έργα συντήρησης, η δαπάνη που εξοικονοµείται ("επί έλασσον δαπάνη") 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χωρίς της συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων». 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της εργολαβίας µπορεί να µειωθούν χωρίς 
καµία αποζηµίωση του αναδόχου σε έκταση που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο 
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(1/2) του συνολικού συµβατικού ποσού. Σε περίπτωση µεγαλύτερης µείωσης των εργασιών 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος. 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές 
της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση 
τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση». 

4. Μετά το τέλος το ογδόου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Στην περίπτωση των τιµών που καθορίζονται µε την περίπτωση γ΄, η έκπτωση 
εφαρµόζεται µόνο επί του εργολαβικού οφέλους». 

5. Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθενται 
εδάφια ως εξής: 

«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει σχέδιο ΑΠΕ, εφόσον ζητηθεί από 
την υπηρεσία η σύνταξή του. Η έγκριση του ΑΠΕ ολοκληρώνεται εντός τριµήνου από την 
υποβολή του στην προϊσταµένη αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή τεκµαίρεται 
η απόρριψή του. 

Σε περίπτωση ΑΠΕ που περιλαµβάνει συµπληρωµατική σύµβαση, η έγκρισή του 
θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
απαιτούµενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Για το σκοπό αυτό, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να συντάξει προσχέδιο της 
συµπληρωµατικής σύµβασης µε πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση και να το υποβάλει 
στην προϊσταµένη αρχή, η οποία, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, µεριµνά 
για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης συµπληρωµατικής πίστωσης». 

 

Άρθρο 58 

1. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Εφόσον προβλέπεται ασφάλιση του έργου στα συµβατικά τεύχη, η τυχόν 
οφειλόµενη αποζηµίωση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και 
δεν καταβάλλεται άλλη αποζηµίωση από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου». 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008, µετά τις λέξεις 
«διευθύνουσα υπηρεσία», προστίθενται οι λέξεις «και στην ασφαλιστική εταιρία στην 
οποία ασφάλισε το έργο,». 

3. Στην τελευταία σειρά της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008, µετά 
τη λέξη «ειδοποιεί», προστίθεται η λέξη «αµελλητί». 

4. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η 
αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε 
τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως». 

 

Άρθρο 59 

1. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
παράγραφος 3, ως εξής, η δε παράγραφος 3 αναριθµείται σε παράγραφο 4: 
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«3. Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η 
υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των 
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, δύναται να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς 
Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO/IEC 17021 για συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO/IEC Guide 66 (ISO/IEC 17021), για συστήµατα 
διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001 και EN 45012 (ISO/IEC 17021), για 
συστήµατα υγείας και ασφάλειας κατά OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα 
όρια των αµοιβών για τις ως άνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που 
προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου».  

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
παράγραφος 5, ως εξής: 

«5. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο 
διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από το Κ.Ε.∆.Ε., τα 
Περιφερειακά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων και διαπιστευµένους, κατά την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου, φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, πέραν των ποιοτικών ελέγχων 
που προβλέπονται από το Π.Π.Ε., τα συµβατικά τεύχη και την παράγραφο 4 του παρόντος. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται 
κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου και ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε 
τους ανωτέρους ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των 
ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσµατικότητά τους». 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

«Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα, καθορίζει αν είναι ουσιώδη, 
επικίνδυνα ή µη ουσιώδη και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους». 

 

Άρθρο 60 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
περίπτωση στ΄, ως εξής: 

«στ) ∆ιαπιστωθεί ότι παραβίασε την απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 
1Α του παρόντος». 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η περίπτωση γ΄ της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται αναλογικά και 
στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών της παραγράφου 6 του άρθρου 
48 του παρόντος». 

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 

«Κατ΄εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση 
κηρύσσεται άµεσα, ύστερα από προηγούµενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται 
προ πέντε (5) ηµερών, µε απόφαση της ∆.Υ., στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, 
αποδεδειγµένα, σε ένα από τα αδικήµατα ή τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν 
τον αποκλεισµό του, σύµφωνα µε την διακήρυξη του διαγωνισµού στον οποίο αναδείχθηκε 
ανάδοχος, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7-13». 
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4. α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

 «Η τυχόν άσκηση αιτήσεως θεραπείας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.»  

β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
απόφασης επί της ενστάσεως, η προϊσταµένη αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως 
τη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

 

Άρθρο 61 

1. Μετά το τέλος του στοιχείου α. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή αίτησή 
του εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη συµπλήρωση του 
παραπάνω τριµήνου, διαφορετικά αποσβήνεται». 

2. Μετά το τέλος του στοιχείου β. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή αίτησή 
του εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη συµπλήρωση του 
παραπάνω τριµήνου ή διµήνου, διαφορετικά αποσβήνεται». 

3. Μετά το τέλος του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή αίτησή 
του εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από το οριακό σηµείο, 
διαφορετικά αποσβήνεται». 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 οι λέξεις «τα τρία τέταρτα 
(3/4)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «το ένα δεύτερο (1/2)». 

5. Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 οι λέξεις 
«ένα τέταρτο (1/4)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «ένα δεύτερο (1/2)». 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία 
αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Για την υποκατάσταση προτείνεται υποχρεωτικά ο επόµενος κατά σειρά κατάταξης 
διαγωνιζόµενος, στο διαγωνισµό κατά τον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση, εκτός αν αρνηθεί 
εγγράφως ή παρέλθει άπρακτο διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της 
πρότασης, οπότε προτείνεται ο επόµενος κατά σειρά µε την ίδια διαδικασία και ούτω 
καθεξής. Η υποκατάσταση εγκρίνεται αν διαπιστωθεί ότι η προτεινόµενη ως 
υποκατάστατη εργοληπτική επιχείρηση παρέχει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά 
εχέγγυα για την κατασκευή του έργου. Ο νέος ανάδοχος (υποκατάστατος) αναλαµβάνει τη 
συνέχιση του έργου µε τους όρους της αρχικής σύµβασης και την οικονοµική προσφορά 
του αρχικού αναδόχου. Με την απόφαση έγκρισης µπορεί να γίνουν µικρής έκτασης 
αναγκαίες αναπροσαρµογές της σύµβασης.  
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Εφόσον ο κύριος του έργου διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου 
χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική 
ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.» 

 

Άρθρο 62 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο 
επιβλέπων αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του 
εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν 
περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι 
εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, εντός δέκα (10) 
ηµερών από την παραλαβή της ως άνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο 
περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Εάν η βεβαίωση δεν 
εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια 
τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και 
επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές. Την έκδοση της 
βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει 
περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή 
των έργων, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση υπογραφής "µε επιφύλαξη" του πρωτοκόλλου από τον ανάδοχο, η 
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την 
υποβολή ειδικής όχλησης». 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει 
κατά το δυνατόν την επιµέτρηση, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο 
πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους 
ελέγχους που γίνονται, µη δεσµευόµενη από το περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού 
επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τυχόν 
τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν 
έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριµένων σχεδίων». 

 4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Υπό την επιφύλαξη των όσων ειδικά ορίζονται στο άρθρο 12Α του παρόντος, ο 
χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 
στη συντήρησή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75 παράγραφος 2 του 
παρόντος και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται 
γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες». 

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008, οι λέξεις 
«τριάντα (30)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «εξήντα (60)». 
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Άρθρο 63 

Μετά το τέλος του άρθρου 75 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 75Α ως 
εξής: 

«Άρθρο 75Α 

Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου 

 Υπό την επιφύλαξη τυχόν µικρότερων προθεσµιών που καθορίζονται στον παρόντα 
Κώδικα, τα εκ της συµβάσεως εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου αποσβένονται και 
οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, δια σχετικής 
αιτήσεως του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την 
εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας». 

 

Άρθρο 64 

1. Μετά το τέλος του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρθρο 76Α ως εξής: 

«Άρθρο 76Α 

Συµβιβαστική επίλυση διαφορών 

 1. Ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει αίτηση συµβιβαστικής, κατά τα άρθρα 871 και 
872 του Αστικού Κώδικα, επιλύσεως των διαφορών του. Η αίτηση απευθύνεται στον κύριο 
του έργου και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή. 

 2. Η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου ασκείται µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριών (3) µηνών από την άσκηση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 77 του παρόντος Κώδικα προσφυγής ή αγωγής. Η διαδικασία της συµβιβαστικής 
επίλυσης πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) µηνών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης. Αν η αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης δεν γίνει αποδεκτή ή δεν υπογραφεί η 
αντίστοιχη σύµβαση εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, τότε θεωρείται ότι έχει 
απορριφθεί. Η σύµβαση συµβιβασµού υπογράφεται πάντοτε πριν από την πρώτη συζήτηση 
της προσφυγής ή αγωγής στο αρµόδιο δικαστήριο. 

 3. Η αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης δεν µπορεί να έχει ως αντικείµενο διαφορές 
που αφορούν σε ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώµατα του έργου ή παράλειψη 
συντήρησης (άρθρο 60 του παρόντος Κώδικα), έκπτωση (άρθρο 61) και διακοπή εργασιών 
ή διάλυση της σύµβασης (άρθρο 62). 

 4. Ο κύριος του έργου διαβιβάζει αµέσως την αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης στην 
Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), η οποία, µετά από ακρόαση των δύο 
πλευρών, διατυπώνει και αποστέλλει προς τον κύριο του έργου τη σχετική γνωµοδότηση, 
εντός τριών (3) µηνών από την παραλαβή της αιτήσεως. Ο κύριος του έργου, εφόσον 
αποφασίσει τελικά τη σύναψη της σύµβασης συµβιβασµού, ακολουθεί υποχρεωτικώς τη 
γνωµοδότηση της Α.Ε.Μ.Ε., ύστερα από γνώµη του νοµικού του συµβούλου ή του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

5. Η άσκηση της αιτήσεως συµβιβαστικής επίλυσης της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αναστολή της προθεσµίας για την έκδοση αποφάσεως 
επί της τυχόν εκκρεµούσας αιτήσεως θεραπείας του προηγουµένου άρθρου, µέχρι την 
απόρριψη της αιτήσεως συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή την υπογραφή της 
σύµβασης συµβιβασµού». 
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 2. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 
3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Η προθεσµία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1 - 31 
Αυγούστου». 

 

Άρθρο 65 

 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «10. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις Α1-2ης τάξης, η κατάταξη στις κατηγορίες και 
τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για µία πενταετία (τακτική αναθεώρηση). Αν δεν υποβληθεί 
αίτηση τακτικής αναθεώρησης, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη συµπλήρωση της 
πενταετίας, το πτυχίο καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργό. 

Για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τις προσωπικές 
επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει 
για µία τριετία (τακτική αναθεώρηση)». 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπική (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.) ή ∆ηµοτική Επιχείρηση, δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, µέσα σε 
εξήντα (60) ηµέρες, από τη συµπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση, 
τεκµαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραµονής της στις κατηγορίες και τάξεις που 
έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη µέσα σε ένα µήνα από την πάροδο της εξηκονταήµερης προθεσµίας. 

Οι ατοµικές επιχειρήσεις επανακατατάσσονται µε τακτική αναθεώρηση, ύστερα 
από αίτησή τους και µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη ισχύος του πτυχίου 
τους, χωρίς να απαιτείται διαγραφή». 

3. Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης v. του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 99 του ν. 3669/2008, οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση» αντικαθίσταται µε τις λέξεις 
«Στην περίπτωση που η εταιρία αιτείται την εγγραφή της στην 3η τάξη,». 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεµίας από αυτές λαµβάνεται 
ανάλογα µε το συνολικό αριθµό ως : 

α) Για την πρώτη το εκατό τοις εκατό (100%) του Συντελεστή Κατάταξης αυτής. 

β) Για την δεύτερη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του Συντελεστή κατάταξης Γ αυτής. 

γ) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το εξήντα τοις εκατό (60%) 
του Συντελεστή Κατάταξης Γ που αυτής. 

δ) Για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το σαράντα τοις εκατό 
(40%) του Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής. 

ε) Για τις πέραν της έβδοµης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης 
Γ. 

Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του Συντελεστή Κατάταξης Γ 
καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης. 
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Για την εταιρεία η οποία εγγράφεται στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν µπορεί να 
ληφθεί υπόψη ο Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής πριν την πάροδο δύο (2) ετών από την 
εγγραφή της». 

5. Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, ή ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος, τουλάχιστον εβδοµήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) 
ευρώ». 

6. Οι περιπτώσεις i, ii και iii του στοιχείου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 100 
του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: 

 «i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας 
και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι και 
την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον ενός (1) τεχνικού 
Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον 
κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. 

ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση 
τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και 
ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι την 
τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται 
συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. 

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. 
Γ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β΄ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία 
έργων, µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) 
τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού 
Μ.Ε.Κ Β΄ βαθµίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας ανά κατηγορία». 

7. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 
αντικαθίστανται ως εξής: 

 «ε) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής τους 
στην 3η τάξη, ή αναθεώρησης της εγγραφής τους στην 3η έως 7η τάξη, ελέγχονται για την 
κάλυψη των δεικτών βιωσιµότητας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 100 παρ. 8 περίπτωση 
ε΄ εδάφιο τέταρτο του παρόντος. Η µη κάλυψη ενός εκ των δεικτών βιωσιµότητας 
συνεπάγεται την υποβάθµιση της εταιρείας από τη µέγιστη τάξη κατάταξής της, κατά µία 
τάξη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση επανεξετάζεται µε βάση τις οριστικές 
οικονοµικές καταστάσεις, της επόµενης διαχειριστικής της χρήσης, χωρίς να δύναται να 
προσκοµίσει προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις. Εάν τότε δεν καλύπτει έναν από τους 
δείκτες βιωσιµότητας, η επιχείρηση υποβαθµίζεται επίσης από τη µέγιστη τάξη κατάταξής 
της, κατά µία ακόµη τάξη κ.ο.κ. έως ότου αναθεωρηθεί εκ νέου. Για κατάταξη στις ειδικές 
τάξεις Α1, Α2 και στις τάξεις 1η και 2η δεν απαιτείται η κάλυψη των δεικτών 
βιωσιµότητας. 

Οι δείκτες βιωσιµότητας που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονοµικών 
µεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονοµική κατάσταση του τελευταίου πριν από την 
αναθεώρηση έτους, για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισµός, ή την προσωρινή 
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οικονοµική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται 
πριν από την υποβολή της αίτησης ως : 

i. "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του 
Παθητικού, µετά την αφαίρεση του Οφειλόµενου Κεφαλαίου, προς το "Σύνολο 
Υποχρεώσεων" (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των 
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση 
τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και τις απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο, όπως 
αυτές προκύπτουν από εγκεκριµένους λογαριασµούς ∆ηµοσίων Έργων (των υπηρεσιών 
όπου εφαρµόζεται ο παρών νόµος) και προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης για την 
οποία έχουν υποβληθεί οικονοµικές καταστάσεις και βάσει των οποίων εξετάζεται η 
κατάταξη των επιχειρήσεων. 

ii. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του 
Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται 
στο σκέλος του Παθητικού. 

Οι δείκτες βιωσιµότητας, για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τρίτη, 
τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη πρέπει να είναι µεγαλύτεροι του 0,8 µ, δηλαδή 
Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 και Κ.Ε./Β.Υ.>0,8. 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι δείκτες 
βιωσιµότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονοµικά µεγέθη της ενοποιηµένης 
οικονοµικής κατάστασης που καταρτίζεται και δηµοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από 
την υποβολή της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.» 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: 

 «9. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη 
αναθεώρηση, αν διακριβωθούν νεότερα δυσµενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την 
οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την από ορισµένες ή απ’ 
όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής της». 

9. Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 
προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 

 «11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται 
και εξειδικεύεται κάθε θέµατα που σχετίζεται µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 
97 έως 100 του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και γνώµη της 
Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.». 

 10. Ο τίτλος του άρθρου 101 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 101 

∆ιαγραφή από το Μ.Ε.ΕΠ.» 

 11. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 3669/2008 
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής, η δε παράγραφος 3 του άρθρου αυτού αναριθµείται σε 
παράγραφο 4. 

 «3. Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 24 και την παράγραφο 11 του άρθρου 35 του παρόντος 
Κώδικα, διαπιστωθεί η προσκόµιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική 
επιχείρηση, τότε το αρµόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να 
ενηµερώσει αµέσως την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., για την 
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τριετή αναστολή της εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης 
από το Μ.Ε.ΕΠ. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. καλεί εγγράφως την εργοληπτική επιχείρηση που 
προσκόµισε την πλαστή εγγυητική επιστολή να υποβάλει τις αντιρρήσεις της. Η 
πρόσκληση κοινοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της 
επιτροπής. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η ως άνω πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα µέλη 
της κοινοπραξίας. Εξής, η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την επιβολή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή σε όλα τα µέλη της κοινοπραξίας, 
εφόσον η πλαστή εγγυητική επιστολή προσκοµίστηκε από εργοληπτική επιχείρηση που 
συµµετείχε σε κοινοπραξία. Κατά τα λοιπά, ως προς την απόφαση και τη γνωστοποίησή 
της στην επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 
96 του παρόντος Κώδικα. 

Οι ίδιες κυρώσεις και µε την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και στην εργοληπτική 
επιχείρηση ή σε όλα τα µέλη της κοινοπραξίας στην οποία αυτή τυχόν συµµετείχε, εφόσον 
διαπιστωθεί η παραβίαση της απαγόρευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1Α του 
παρόντος». 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 110 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορούν να 
επανακαθορίζονται, συµπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων, στις οποίες 
µπορούν να εγγράφονται οι διπλωµατούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των 
πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών 
σχολών ηµεδαπής και αλλοδαπής, ανάλογα µε την ειδικότητά τους, καθώς και να 
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την εγγραφή τους. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης γνωµοδοτούν, σε ειδική κοινή τους 
συνεδρίαση, οι Επιτροπές Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της 
Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., για την εγγραφή των σχετικών ειδικοτήτων υποχρεωτικά σε µία 
τουλάχιστον, την πλέον σχετική κατηγορία έργων ή εξειδικευµένη εργασία, προτείνοντας 
και τις σχετικές προϋποθέσεις κατάταξης (χρονικό διάστηµα και ύψος εµπειρίας για την 
εγγραφή και εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα)». 

 

Άρθρο 66 

Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 133 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
παράγραφος 9, ως εξής: 

«9. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 12Β του 
παρόντος Κώδικα, όλες οι προβλεπόµενες από το παρόν άρθρο προθεσµίες µπορούν να 
παρατείνονται µέχρι είκοσι (20) επιπλέον ηµέρες». 

 

Άρθρο 67 

 Το κεφάλαιο ΙΗ΄ του ν. 3669/2008, αποτελούµενο από τα άρθρα 169 έως 175, 
καταργείται. 

 

Άρθρο 68 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 177 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια ως 
εξής: 

«Ως φορείς του δηµόσιου τοµέα νοούνται το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 
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δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και τα νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 
1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005. Σε επιθεώρηση υπόκεινται και οι συµβάσεις 
παραχώρησης, καθώς και οι συµβάσεις του Ν 3389/2005, τις οποίες αναθέτουν οι ως άνω 
φορείς, κατά το µέρος που αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης και ελέγχου της εκτέλεσης και 
συντήρησης των ως άνω έργων, επιφυλασσοµένων τυχόν αντίθετων διατάξεων του 
ισχύοντος κατά περίπτωση κυρωτικού νόµου. ∆εν διενεργούνται επιθεωρήσεις σε έργα που 
επιθεωρούνται ή έχουν επιθεωρηθεί από την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων.»  

2. Μετά το τέλος του άρθρου 177 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρθρο 177Α, ως 
εξής: 

«Άρθρο 177Α 

Ηλεκτρονική ενηµέρωση για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων 

«Στην ιστοσελίδα της Αρχής Ελέγχου Μελετών και  Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.) 
δηµοσιεύονται οι πράξεις, αποφάσεις και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν στην ανάθεση 
και εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων έργων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.Ε.Μ.Ε.., καθορίζονται 
όλα τα σχετικά θέµατα για τη διαχείριση του συγκεκριµένου ιστοχώρου, τα έργα στα οποία 
εφαρµόζεται η ηλεκτρονική δηµοσίευση, το είδος των στοιχείων που δηµοσιεύονται, τον 
τρόπο συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών από τους αρµόδιους φορείς, τον τρόπο 
δηµοσίευσής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια». 

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης 
σύµβασης µελέτης ή έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική µονάδα, ∆ιεύθυνση ή Ειδική 
Υπηρεσία ∆ηµόσιων 'Εργων (ΕΥ∆Ε), της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων και της 
Γενικής Γραµµατείας Συγχρηµατοδοτουµένων ∆ηµοσίων Έργων του υπουργείου.» 

 

Άρθρο 69 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4694/1930 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή 
εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους 
υποβαλλόµενους και εγκρινόµενους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου 
λογαριασµούς, προκειµένου περί οφειλής του εργολάβου για παροχή υλικών προς 
εκτέλεση του έργου ή περί οφειλής σε εργάτες ή υπαλλήλους αυτού που 
χρησιµοποιηθήκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης επιτρέπεται η υπό των 
εργολάβων εκχώρηση του ως άνω εργολαβικού ανταλλάγµατος σε αναγνωρισµένες 
Τράπεζες ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου». 

2. Η περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, που προστέθηκε µε 
την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ Α΄140) αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ) Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής ρυθµίζεται η τήρηση Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, στο οποίο 
εγγράφονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικά τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στη µελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Με το 
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π.δ. καθορίζεται η υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή άλλο 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που τηρεί το εν λόγω Μητρώο, τα δικαιολογητικά και 
οι διαδικασίες εγγραφής, τα όργανα πιστοποίησης και ελέγχου και προβλέπονται οι 
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των επαγγελµατικών υποχρεώσεων των 
εγγραφοµένων που σχετίζονται µε την καλή και έντεχνη εκτέλεση των έργων. Με το π.δ. 
µπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων µε τις οποίες 
ρυθµίζονται επιµέρους τεχνικά ζητήµατα.»    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και  Έργων 

 

Άρθρο 70 

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου υπό την επωνυµία «Αρχή 
Ελέγχου Μελετών και Έργων» (Α.Ε.Μ.Ε.), µε έδρα την Αθήνα και περιφερειακές 
Υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. 

2. Η Α.Ε.Μ.Ε. απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και υπόκειται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  

 

Άρθρο 71 

Σκοπός 

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. έχει ως σκοπό τον έλεγχο, κατά το προσυµβατικό και συµβατικό 
στάδιο, των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών, των 
επιχειρήσεων εκτέλεσης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, των τεχνικών που στελεχώνουν 
τέτοιες επιχειρήσεις, των µελετητών δηµοσίων έργων και των παρόχων υπηρεσιών 
τεχνικής φύσεως, καθώς και την οργάνωση και τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδοµένων. 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της  η  Α.Ε.Μ.Ε. µπορεί να συνεργάζεται µε 
οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, συνάπτοντας, µαζί του, µε 
οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, συµβάσεις µίσθωσης έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή να 
του αναθέτει καθήκοντα συµβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας.  

 

Άρθρο 72 

Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από επτά (7) 
µέλη, τα οποία επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο η µετά από εισήγηση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ένα εκ των επιλεγέντων µελών ορίζεται ταυτόχρονα ως Πρόεδρος, 
ένα ως Αντιπρόεδρος και δύο (2) µέλη, που κατοικοεδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και στην 
Πάτρα, τοποθετούνται ως Προϊστάµενοι των αντίστοιχων  Περιφερειακών Υπηρεσιών. 
Ειδικά κατά την πρώτη θητεία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται από τη 
«∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής», µετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 14, στοιχ. 
δ΄του Κανονισµού της Βουλής και µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της. 

2. Για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Α.Ε.Μ.Ε. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε ακαδηµαϊκή, 
επιστηµονική ή επαγγελµατική εξειδίκευση και εµπειρία στο αντικείµενο των δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών ή συναφών υπηρεσιών. 

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται, µετά την επιλογή τους, µε 
πενταετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση τοποθετούνται και 
τα µέλη που προΐστανται των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η θητεία των ίδιων προσώπων - 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται, για µία (1) µόνο φορά και µε 
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την ίδια διαδικασία. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων µελών. 

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, παύσης, κωλύµατος ή έκπτωσης µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του 
µέλους που εξέλιπε, µε την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε και για τον αντικαθιστάµενο. 
∆εν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, πρόσωπο που έχει εκπέσει από οποιαδήποτε εκ των ιδιοτήτων αυτών. 

5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Ε., κατά την πρώτη 
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τρία (3) µέλη που επιλέγονται από την 
«∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και δύο (2) 
µέλη για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου διορίζονται πάντοτε για πλήρη θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία των µελών, που 
κατά τα ανωτέρω διορίστηκαν για περιορισµένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη 
θητεία πέντε (5) ετών. 

 

Άρθρο 73 

Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον δύο 
(2) φορές το µήνα και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του. 
Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να 
συγκαλέσει εκτάκτως συνεδρίαση, αν το ζητήσουν τέσσερα (4) µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

2. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητές του 
ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον 
παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον µέλη, µεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων και, 
σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος 
Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, µεριµνά για την εκτέλεση 
των λαµβανοµένων αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπογράφει µαζί µε το 
γραµµατέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της 
Α.Ε.Μ.Ε., ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. Ο γραµµατέας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου επιλαµβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε 
αριθµηµένα φύλλα βιβλιοδετηµένα στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο 
όλων των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει µε εντολή 
του Προέδρου τις προσκλήσεις στα µέλη αυτού, επιµελείται της κοινοποιήσεως των 
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στον Πρόεδρο και στις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Α.Ε.Μ.Ε. και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους, ενηµερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο. 

3. Κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων, ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί, για να 
παραστούν και να πάρουν το λόγο στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, το Νοµικό Σύµβουλο ή δικηγόρους της Νοµικής Υπηρεσίας, διοικητικά 
στελέχη της Α.Ε.Μ.Ε., ή τρίτους, όπως εκπροσώπους του ∆ηµοσίου, ξένων Αρχών, 
φορέων ή επαγγελµατικών οργανώσεων. 

4. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την 
επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της 
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προηγούµενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αποφασίζει την άµεση επικύρωσή τους. 

5. Για τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της 
Α.Ε.Μ.Ε. ρυθµίζεται µε τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης» του άρθρου 85 του 
παρόντος. 

 

Άρθρο 74 

Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε.. είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα διοίκησης, 
οργάνωσης και διαχείρισης της  Α.Ε.Μ.Ε. προς εκπλήρωση των σκοπών του, καθώς και 
για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την εύρυθµη, ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία του 
και ασκεί όλες τις προς τούτο απαιτούµενες αρµοδιότητες. Ειδικότερα: 

α. Εκπροσωπεί ενώπιον των ∆ικαστηρίων και έναντι κάθε τρίτου την Α.Ε.Μ.Ε.. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της 
Α.Ε.Μ.Ε. στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο Νοµικό 
Σύµβουλο ή δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας, ή και σε υπάλληλο της  Α.Ε.Μ.Ε.. 

β. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού της  Α.Ε.Μ.Ε. 

γ. Συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε.., σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις και τον «Οργανισµό» του άρθρου 16 του παρόντος. 

δ. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό εκάστου οικονοµικού 
έτους, καθώς και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού κατά την εκτέλεσή 
του. 

ε. ∆ιαχειρίζεται τα οικονοµικά και την περιουσία της  Α.Ε.Μ.Ε. και µεριµνά για τη 
διάθεση των χρηµατικών κονδυλίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του «Κανονισµού 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης» και της κείµενης νοµοθεσίας. 

στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση µελετών, την παροχή 
υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή οµάδες εργασίας, 
καθώς και για τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης. 

ζ. Αποφασίζει επί παντός θέµατος σχετικά µε τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε 
αξιώσεως υπέρ ή κατά της Α.Ε.Μ.Ε. σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθµού και 
δικαιοδοσίας. 

η. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για µικροδαπάνες, το ύψος αυτής, 
τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωµή δαπανών από αυτή ως και τον 
ορισµό του υπόλογου διαχειριστή της. 

θ. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια 
αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθορίζοντας 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόµενων προσφορών. 

ι. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στην εκτέλεση συµβάσεων έργων, 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και µισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη 
χορήγηση προκαταβολών στους αντισυµβαλλοµένους, εφόσον προβλέπεται από τη 
σύµβαση, την κήρυξη αυτών έκπτωτων, την κατάπτωση ή µη συµβατικών ρητρών και την 
καταγγελία των σχετικών συµβάσεων. 
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ια. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων της  
Α.Ε.Μ.Ε.. 

ιβ. Είναι διατάκτης των δαπανών της Α.Ε.Μ.Ε. 

ιγ. Αποφασίζει για την ανάθεση αρµοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή 
άλλα µέλη του. 

 

Άρθρο 75 

Αρµοδιότητες του Προέδρου 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

α. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Ε. και συντονίζει την λειτουργία 
τους. Ο συντονισµός της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών ασκείται από τους 
Προϊσταµένους αυτών. 

β. Συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. 

γ. Μεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του 
ισολογισµού της Α.Ε.Μ.Ε. και την υποβολή τους για έγκριση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

δ. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 76 

Εγγυήσεις - Κωλύµατα 

1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
και δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους. 

2. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου απαγορεύεται να ασκούν οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, 
επιχειρηµατική ή µη, η οποία δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους. 
∆εν συνιστά ασυµβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά µέλη, η άσκηση καθηκόντων 
µέλους ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα µε 
καθεστώς µερικής απασχόλησης ή η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. 

3. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, 
υπάλληλοι, τεχνικοί, νοµικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε εργοληπτική επιχείρηση, 
σε επιχείρηση ή γραφείο µελετών, καθώς και σε κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο ή φορέα που 
αναπτύσσει επαγγελµατική, επιστηµονική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα στον τοµέα 
της ανάληψης και εκτέλεσης ή εκπόνησης συµβάσεων έργων, µελετών ή άλλων συναφών 
υπηρεσιών. 

 4. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλουν 
κατ’ έτος την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309) «δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης». 

5. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύνανται 
να παυθούν, µε απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, µόνο για αδυναµία άσκησης των 
καθηκόντων τους, λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας, ή για σπουδαίο λόγο που αφορά 
στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, 
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για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή η κατάχρηση της 
θέσης τους για ίδιον όφελος. 

6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ (8) 
συνεδριάσεις εντός δωδεκαµήνου, δύνανται να παυθούν από τη θέση τους, µε απόφαση 
του οργάνου που τους διόρισε. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, µετά από γνώµη της Α.Ε.Μ.Ε., καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του 
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε 
όσα ισχύουν για τις αποδοχές των µελών των Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών. 

 

Άρθρο 77 

Πόροι - Προϋπολογισµός 

1.  Οι πόροι της Α.Ε.Μ.Ε. είναι ιδίως: 

 α. Τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισµό. 

β. Τα έσοδα από τη διαχείριση της τυχόν ακινήτου περιουσίας του. 

γ. Τα έσοδα από τα προβλεπόµενα στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης» τέλη 
εγγραφής, διατήρησης και ανανέωσης της εγγραφής στα τηρούµενα από την  Α.Ε.Μ.Ε. 
επαγγελµατικά «Μητρώα», τα τέλη συζήτησης των «προσφυγών» και αιτήσεων που 
υποβάλλονται προς απόφανση στην Α.Ε.Μ.Ε., τα τέλη γνωµοδότησης σε διαδικασίες 
συµβιβαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τα τέλη που καταβάλλονται για 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Α.Ε.Μ.Ε.. 

δ. Τα έσοδα από κάθε άλλου είδους τέλη, πρόστιµα και λοιπές χρηµατικές καταβολές, τα 
οποία αποδίδονται στην Α.Ε.Μ.Ε. σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

ε. Τα έσοδα από την έναντι τιµήµατος διάθεση επιστηµονικών προϊόντων του από έρευνες, 
µελέτες, εργασίες, δηµοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. 

στ. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές από δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς. 

ζ. Τα έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία. 

 2. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Α.Ε.Μ.Ε., τη 
χρηµατοδότηση και την κατανοµή των δαπανών κάθε απογραφής, ρυθµίζονται στον 
«Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης», µε τήρηση των διατάξεων που κάθε φορά 
ισχύουν για το λογιστικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 

 

Άρθρο 78 

Αρµοδιότητες 

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόµο, το 
ν. 3669/2008 και το ν. 3316/2005, όπως οι νόµοι αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε 
φορά. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται 
µετά από γνώµη της Α.Ε.Μ.Ε., µπορεί να ανατίθενται σε αυτόν και άλλες συναφείς προς 
τον σκοπό του αρµοδιότητες και να ορίζεται ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες άσκησης των 
αρµοδιοτήτων αυτών. 
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3. Ένδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Μ.Ε. µπορεί να ασκεί και ο 
Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

Άρθρο 79 

Συµβάσεις που υπάγονται στον έλεγχο της Α.Ε.Μ.Ε. 

 1. Οι συµβάσεις που κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος υπάγονται στον έλεγχο 
της Α.Ε.Μ.Ε., είναι οι δηµόσιες συµβάσεις έργων που εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του 
ν. 3669/2008 και του ενιαίου Κανονισµού ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξαιρούνται από την εφαρµογή του ως άνω νόµου, 
καθώς και οι δηµόσιες συµβάσεις µελετών και ανάθεσης συναφών υπηρεσιών του ν. 
3316/2005, όπως τα νοµοθετήµατα αυτά τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Οι ως 
άνω συµβάσεις υπάγονται στον έλεγχο της Α.Ε.Μ.Ε.., εφόσον έχουν προϋπολογισµό 
µεγαλύτερο του ορίου εφαρµογής των π.δ. 59/2007 και 60/2007 ή των νοµοθετηµάτων που 
τυχόν θα τα αντικαταστήσουν, όπως τα όρια αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται. 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται 
µετά από γνώµη της Α.Ε.Μ.Ε., µπορούν να υπαχθούν στο συνολικό ή µερικό έλεγχό του 
και συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου µε µικρότερο προϋπολογισµό.  

 

Άρθρο 80 

Έλεγχος του προσυµβατικού σταδίου των υπαγόµενων συµβάσεων 

1. O προσυµβατικός έλεγχος που διενεργεί η Α.Ε.Μ.Ε. στις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων και µελετών αφορά καταρχήν στη διαπίστωση της ύπαρξης «ωριµότητας» προς 
δηµοπράτηση κάθε σύµβασης, όπως η έννοια της «ωριµότητας» ορίζεται στο ν. 3669/2008 
και στο ν. 3316/2005. 

2. Ο προσυµβατικός έλεγχος, τόσο στις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, 
όσο και στις λοιπές δηµόσιες συµβάσεις του άρθρου 10 του παρόντος, αφορά περαιτέρω 
και: 

α. Στην απόφανση της Α.Ε.Μ.Ε.., εντός είκοσι (20) ηµερών, επί των υποβαλλόµενων 
«προδικαστικών προσφυγών» της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν. 3669/2008 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) 

β. Στην έγγραφη συναίνεση της Α.Ε.Μ.Ε.., µετά από συνολικό έλεγχο της νοµιµότητας της 
διαδικασίας ανάθεσης, προκειµένου η οικεία αναθέτουσα αρχή να προχωρήσει στην 
ανάθεση της σύµβασης στον ανάδοχο που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας 
ή απευθείας, όποτε αυτό επιτρέπεται. Η συναίνεση της Α.Ε.Μ.Ε. χορηγείται πριν την 
αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια του προσυµβατικού 
ελέγχου, ή αν η σύµβαση δεν υπόκειται στον ως άνω έλεγχο, πριν την κατά νόµο σύναψή 
της. 

 

Άρθρο 81 

Έλεγχος του συµβατικού σταδίου των υπαγόµενων συµβάσεων 

Ο έλεγχος που διενεργεί η Α.Ε.Μ.Ε. κατά το συµβατικό στάδιο των δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών αφορά:  

α. Στην έκδοση των βεβαιώσεων περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συµβάσεων. 

β. Στην τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση των εκτελούµενων συµβάσεων, σύµφωνα µε όσα 
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ορίζονται στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης».  

γ. Στην επιβολή των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία διοικητικών ή 
οικονοµικών κυρώσεων στους αναδόχους των ως άνω συµβάσεων. Μετά την επιβολή 
οικονοµικών ποινών, η Α.Ε.Μ.Ε. συντάσσει αντίστοιχους χρηµατικούς καταλόγους και 
τους αποστέλλει στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) για βεβαίωση και 
είσπραξη. 

δ. Στην συµµετοχή εκπροσώπου της Α.Ε.Μ.Ε. στις Επιτροπές Προσωρινής Παραλαβής 
των έργων. 

ε. Στη σύνταξη αναφορών προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για 
την κίνηση διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών, σε 
περιπτώσεις που διαπιστώνονται παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

 

Άρθρο 82 

Έλεγχος εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, µελετητών και παρόχων υπηρεσιών 

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. ασκεί τον προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 
παρόντος έλεγχο επί των εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, µελετητών και παρόχων 
τεχνικών υπηρεσιών, τηρώντας τα ακόλουθα «Μητρώα» και χορηγώντας τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά: 

α. Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 92 του ν. 3669/2008. 

β. Το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του άρθρου 107 του ν. 3669/2008. 

γ. Το Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. 

 2. Η τήρηση των «Μητρώων» της προηγούµενης παραγράφου γίνεται κατά τον 
τρόπο που καθορίζεται από τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης». Με τον 
Κανονισµό αυτό µπορεί να προβλεφθεί, εξ αρχής ή σε µεταγενέστερο στάδιο, η 
αντικατάσταση των «Μητρώων» αυτών µε οποιοδήποτε αντίστοιχο σύστηµα πιστοποίησης 
κατά την κρίση της Α.Ε.Μ.Ε. 

 

Άρθρο 83 

∆ηµιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων 

Η Α.Ε.Μ.Ε. οργανώνει, τηρεί και ενηµερώνει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, 
σχετικών µε ζητήµατα που αφορούν στο σκοπό του σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης».  

  

Άρθρο 84 

Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης 

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µετά από γνώµη της Α.Ε.Μ.Ε. και της Ενιαίας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, θεσπίζεται ο «Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης» αυτού. 
Με τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης» καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα 
άσκησης των αρµοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε., σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τον Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Με τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης» ρυθµίζονται ιδίως, η 
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εσωτερική λειτουργία της Α.Ε.Μ.Ε.., ο τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων του, η 
διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων 
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και της 
µορφής των εισηγήσεων, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών, ο τρόπος 
αντιµετώπισης των σχετικών ζητηµάτων που εισάγονται σε αυτόν, ο τρόπος διαχείρισης 
των πόρων του, η δηµιουργία Τµηµάτων ή ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία 
συγκεκριµένων θεµάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, η διαδικασία παραλαβής και 
ελέγχου των στοιχείων που αποστέλλουν οι αναθέτουσες αρχές, η συνεργασία και ο 
συντονισµός της Α.Ε.Μ.Ε. µε τις αναθέτουσες αρχές, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και τους υπόλοιπους φορείς που εµπλέκονται στη 
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των υπαγόµενων στον έλεγχό του συµβάσεων, ο 
προσδιορισµός των υποχρεώσεων προσαρµογής των φορέων αυτών στις οδηγίες της 
Α.Ε.Μ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της. 

 

Άρθρο 85 

Οργάνωση 

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µετά από γνώµη της Α.Ε.Μ.Ε., θεσπίζεται ο «Οργανισµός» 
αυτής. 

Με τον «Οργανισµό» ρυθµίζονται τα θέµατα που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107), συνιστώνται οι θέσεις του Νοµικού Συµβούλου και των 
δικηγόρων της Νοµικής Υπηρεσίας και καθορίζονται τα θέµατα της υπηρεσιακής 
κατάστασης του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε. 

 

Άρθρο 86 

Προσωπικό 

1. Με τον «Οργανισµό» της Α.Ε.Μ.Ε. οι θέσεις του προσωπικού του κατανέµονται 
σε κατηγορίες και κλάδους που αντιστοιχούν στις υπηρεσιακές του µονάδες. Οι θέσεις του 
προσωπικού συνδέονται άµεσα µε τον εκάστοτε ετήσιο και πενταετή προϋπολογισµό της 
Α.Ε.Μ.Ε.   

2. Για την κάλυψη των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων προσλαµβάνεται ειδικό 
επιστηµονικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό, σύµφωνα µε τις ειδικότητες και τα προσόντα 
που καθορίζονται στον «Οργανισµό», καθώς και δικηγόροι για την στελέχωση της 
Νοµικής Υπηρεσίας. 

Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καλύπτονται µε διορισµό, 
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, ύστερα από προκήρυξη της Α.Ε.Μ.Ε., στην οποία 
καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). 

Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται µε διορισµό, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη 
της Α.Ε.Μ.Ε.. 

Οι θέσεις του Νοµικού Συµβούλου και των δικηγόρων της Νοµικής Υπηρεσίας 
καλύπτονται, είτε σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α΄ 149) και οι 
σχετικές συµβάσεις έµµισθης εντολής διέπονται από τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε µε 
ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ήδη 
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απασχολουµένους στο δηµόσιο τοµέα δικηγόρους µε έµµισθη εντολή. 

3. Το επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό της  Α.Ε.Μ.Ε. είναι µόνιµο ή 
προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η υπηρεσιακή 
κατάσταση του εν λόγω προσωπικού διέπεται κατά περίπτωση, από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του «Κώδικα Καταστάσεως ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 
Α΄ 19), ως προς το τακτικό προσωπικό, και του «Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 
του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α» (π.δ. 410/1988, ΦΕΚ Α΄ 191), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου. 

4. Για την κάλυψη οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε. είναι δυνατή η 
διενέργεια µετατάξεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, καθώς και 
αποσπάσεων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή λοιπών φορέων του 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει 
µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Η απόσπαση ενεργείται µε 
απόφαση των συναρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, µετά από σχετική πρόταση της 
Α.Ε.Μ.Ε. 

Η απόσπαση του ως άνω προσωπικού διαρκεί για τρία (3) έτη και µπορεί να 
παραταθεί για δύο (2) ακόµη τριετίες. Αποσπασµένος στην Α.Ε.Μ.Ε. υπάλληλος, µετά τη 
λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδίκαια στην Υπηρεσία του και στη θέση που 
κατείχε πριν από την απόσπαση. Η θητεία του στην Α.Ε.Μ.Ε.. λογίζεται ως πραγµατική 
υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική 
και µισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι 
κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, που 
συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή του από την Υπηρεσία. 

Η µισθοδοσία των αποσπασµένων, τα πάσης φύσεως επιδόµατα και οι 
εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα Ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
βαρύνουν τις Υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπάστηκαν, η δε Α.Ε.Μ.Ε. 
υποχρεούται να καταβάλει εντός µηνός τα αντίστοιχα ποσά στην Υπηρεσία του 
αποσπώµενου. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, µετά από σχετική εισήγηση της Α.Ε.Μ.Ε., καθορίζεται «ειδικό επίδοµα» για 
το αποσπασµένο προσωπικό, έτσι ώστε ο µισθός του να εξισώνεται µε τον µισθό του 
αντίστοιχου προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων µισθοδοσίας των 
δηµοσίων υπαλλήλων. Με ίδια απόφαση και διαδικασία καθορίζονται τα τυχόν λοιπά 
επιδόµατα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε πρόσθετες αποζηµιώσεις, υπερωριακή 
απασχόληση και αποζηµίωση µετακίνησης εκτός έδρας. 

5. Με τον «Οργανισµό» προβλέπεται η συγκρότηση και σύνθεση του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου που θα επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε., καθώς και του Πειθαρχικού Συµβουλίου που θα είναι αρµόδιο 
για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 87 

Ρυθµίσεις για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

1. Η ειδική εισφορά των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.∆. 2168/1952 που 
επιβλήθηκε στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), υπέρ της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, καταργείται. Οι διατάξεις του Ν.∆. 867/1971 (ΦΕΚ 79 
Α) έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην ανωτέρω περίπτωση. 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.∆. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430 Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α/184) προστίθεται 
παράγραφος  2α, ως εξής: 

«2.α. Για το συντονισµό των συµβουλευτικών επιτροπών που το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) συγκροτεί για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως 
αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η πρόσληψη 
είκοσι πέντε (25) συµβούλων µε απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, η θητεία των οποίων 
λήγει µε τη λήξη της θητείας του Προέδρου του ΤΕΕ. Οι σύµβουλοι αυτοί είναι αναλυτικά 
15 ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, 5 Πτυχιούχοι Ανώτατων Οικονοµικών Σχολών και 5 
Πτυχιούχοι λοιπών Ανώτατων Σχολών (Νοµικοί ή Πολιτικοί Επιστήµονες) και η µηνιαία 
αποζηµίωση τους, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει  το µισθό αντίστοιχου δηµοσίου 
υπαλλήλου δεκαετούς προϋπηρεσίας , καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. µε την 
απόφαση πρόσληψης». 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. της 27.11/14.12.26 (ΦΕΚ 430 Α), όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161 Α) και την παράγραφο 39 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α), συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρµόζονται 
και µετά την ισχύ του Ν. 3833/2010.  Ειδικότερα για τις αποζηµιώσεις των µελών των 
οµάδων εργασίας εφαρµόζεται η περίπτωση δ του άρθρου 1 του από 10.5.1946 Ν.∆. που 
κυρώθηκε µε το Ν. 28/1946 (ΦΕΚ 224 Α), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει κατά τα λοιπά 
και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2005, όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010. 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.∆. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 4 του Ν. 723/1977, προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Η άσκηση ασκούµενων δικηγόρων µπορεί επίσης να γίνει και στο Γραφείο 
∆ικαστικού του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Ο αριθµός των ασκούµενων δεν 
δύναται να υπερβεί τους τέσσερες (4) και η τοποθέτησή τους ενεργείται µε πράξη 
υπογραφόµενη από τον Πρόεδρο και το Νοµικό Σύµβουλο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους». 

5. Στο άρθρο 87 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Οµοίως επιτρέπεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, πέραν της δυνατότητας που 
του παρέχει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, να ιδρύει ή να συµµετέχει από κοινού 
µε φορείς του δηµόσιου τοµέα και επαγγελµατικές οργανώσεις σε ανώνυµες εταιρείες του 
κ.ν. 2190/1920, που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε σκοπούς την πιστοποίηση, την τήρηση µητρώων τόσο για τα µέλη του, όσο και 
µη µέλη, που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το τεχνικό δυναµικό της χώρας, την τεχνική 
επιστηµονική, κατασκευαστική και σχετική βιοµηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, 
τον εξοπλισµό και την τεχνολογία, την λειτουργία και την αναβάθµιση ψηφιακών 
συστηµάτων µεγάλης κλίµακας, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων, 
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αδειοδοτήσεων, µηχανισµών πρόληψης ή αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και την 
σύνταξη κανονισµών και προδιαγραφών, την µεταφορά τεχνογνωσίας και την διασύνδεση 
της έρευνας και καινοτόµων τεχνολογιών µε την παραγωγή. Το µετοχικό κεφάλαιο των 
εταιρειών εκφράζεται κατ’ ισοµοιρία, ενώ το Τεχνικό Επιµελητήριο και οι λοιποί ως άνω 
µέτοχοι εκπροσωπούνται αντίστοιχα στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών. Ο 
σχηµατισµός του κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται κατ’ αναλογία από διαθέσιµα  του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και των λοιπών φορέων που συµµετέχουν. Οι εταιρείες 
υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους που ασκείται από τον εποπτεύοντα 
το ΤΕΕ Υπουργό, ο οποίος και ασκεί τις αρµοδιότητες του Υπουργού Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως προς τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες. Οι λοιπές λεπτοµέρειες κάθε ανώνυµης εταιρείας, 
καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον 
εποπτεύοντα το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας υπουργό, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού επιµελητηρίου Ελλάδας και των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των λοιπών συµµετεχόντων φορέων.» 
 

Άρθρο 88 

            1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί να 
καλύπτονται κενές θέσεις στα οργανογράµµατα δηµοσίων επιχειρήσεων, κατά την έννοια 
των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και νοµικών προσώπων 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, µε απόσπαση υπαλλήλων του υπουργείου και των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, ή προσωρινή διάθεση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα, όρο συλλογικής ή 
ατοµικής σύµβασης εργασίας και συµφωνίας. Στην απόφαση του Υπουργού, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, µπορεί να ορίζεται η απολογιστική, ανά 
µήνα, καταβολή από το φορέα υποδοχής στο φορέα προέλευσης των αποδοχών και των  
ασφαλιστικών ή λοιπών εισφορών των αποσπασµένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. 

2. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 
επιχειρήσεων και των νοµικών προσώπων καθορίζουν, κατά κλάδο και ειδικότητα, τον 
αριθµό των προς πλήρωση θέσεων και οι αποφάσεις τους εγκρίνονται από τον Υπουργό 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ο οποίος καθορίζει και τη διαδικασία για την 
πλήρωση των θέσεων. Οι ενδιαφερόµενοι, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των επιχειρήσεων ή των νοµικών προσώπων, υποβάλλουν 
αίτηση στην υπηρεσία που εργάζονται, καθορίζοντας και το φορέα, στον οποίο επιθυµούν 
να αποσπαστούν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι είναι περισσότεροι από τις προς 
πλήρωση θέσεις ή οι αιτήσεις δεν επαρκούν για να τις καλύψουν, αποφασίζει σχετικά ο 
Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για υπαλλήλους του Υπουργείου του ή το 
διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης ή του νοµικού προσώπου στις λοιπές περιπτώσεις, 
λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των προσόντων και του χρόνου απασχόλησης των αιτούντων. 
Το αποσπώµενο προσωπικό λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών και των λοιπών 
πρόσθετων αµοιβών που του καταβάλλονταν από το φορέα προέλευσης, σε κάθε δε 
περίπτωση οι αποδοχές του δεν υπολείπονται των αντιστοίχων του φορέα υποδοχής.  

3. Η διάρκεια της απόσπασης ή προσωρινής διάθεσης είναι τριετής και µπορεί να 
παραταθεί ισόχρονα για δύο ακόµη φορές. Μετά τη λήξη της, ο υπάλληλος επανέρχεται 
αυτοδικαίως στην υπηρεσία του στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Ο χρόνος 
απόσπασης λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία στο φορέα προέλευσης για όλες τις νόµιµες 
συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του 
εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει 
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καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη θέση του κλάδου του, που συνιστάται 
αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή του από την υπηρεσία. 

4. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2α του ν. 
2430/1996, 21 παρ. 2 του ν. 3212/2003 και 5 παρ. 3 του ν. 2229/1994, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, βαρύνουν εφεξής τον τακτικό προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.  

 
 

Άρθρο 89 

Πολεοδοµικές ρυθµίσεις 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91) 
αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. /2011 (ΦΕΚ Α΄), για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των σταθµών: ι) των γραµµών του Μετρό Αθήνας και των επεκτάσεών τους και 
του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου και ΤΡΑΜ της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των 
γραµµών και των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που κατασκευάστηκαν ή 
κατασκευάζονται από την Αττικό ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ii) των θυγατρικών εταιρειών της 
ATTΙKO ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και iii) των λοιπών εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου 
(Ε.Π.Σ.Ε.) του Ν. /2011, µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ύστερα από γνώµη του 
Ο.Α.Σ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 
(Ο.Ρ.Σ.Α.) για τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, ή του Σ.Α.Σ.Θ. και του Οργανισµού 
Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ.) για τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις 
του Ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, 
µπορεί να καθορίζονται χώροι για την κατασκευή Αµαξοστασίων του Μετρό και Σταθµών 
Μετεπιβίβασης και Χώρων Στάθµευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων 
εγκαταστάσεων και προσβάσεων.»  

 2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 οι λέξεις «Οικονοµίας 
και», µεταξύ των λέξεων «Υπουργού» και «Οικονοµικών» διαγράφονται.  

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3010/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στα Αµαξοστάσια του Μετρό µπορεί να αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι 
χώροι µε τις κατωτέρω χρήσεις: 

vii) Χώρος εναπόθεσης συρµών, 

viii) Επισκευαστική βάση, 

ix)        Στέγαση γραφείων και βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό.» 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατ' 
εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, καθορίζονται, ύστερα από γνώµη του 
Ο.Ρ.Σ.Α., για την Περιφέρεια Αττικής, ή του Ο.Ρ.ΘΕ. για την περιφερειακή ενότητα 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συγκεκριµένες χρήσεις από τις 
παραπάνω σε καθέναν από τους χώρους αυτούς, καθώς και οι όροι και περιορισµοί 
δόµησης.» 

 5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι 
εταιρείες της παρ. 1 που θα έχουν την ευθύνη της κατασκευής και εκµετάλλευσης ή 
συνεκµετάλλευσης των Σταθµών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθµευσης.» 

 6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Σε περίπτωση που οι Σταθµοί Μετεπιβίβασης, οι Χώροι Στάθµευσης και τα Αµαξοστάσια 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των όρων δόµησης και χρήσεων γης που ισχύουν στην 
περιοχή κατασκευής του, ή εφόσον αφορούν µόνο τις χρήσεις (i) έως (iv) και (vii) έως και  
(ix) της παρ. 3, οι απαιτούµενες άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου έβδοµου του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α΄), µετά από έγκριση 
κυκλοφοριακής µελέτης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικών 
όρων.» 

7. Όλες οι οικοδοµικές άδειες, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή 
οποιουδήποτε έργου ανατίθεται προς εκτέλεση ή εκτελείται από την εταιρεία «ΕΡΓΑ 
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», στο πλαίσιο του σκοπού και των αρµοδιοτήτων της, χορηγούνται µε 
απόφαση του Υπουργού, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά παρέκκλιση των υφισταµένων 
σχετικών διαδικαστικών και ουσιαστικών γενικών και ειδικών διατάξεων. 

            8. Ο όρος ε-68 του άρθρου όγδοου του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202)       
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων επιβατών, επισκεπτών και προσωπικού δύναται να 
είναι επίγειοι, υπέργειοι ή υπόγειοι και κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις πιο εξελιγµένες 
τεχνικές και προδιαγραφές για την ασφάλεια και προστασία των οδηγών, χρηστών και των 
γύρω δραστηριοτήτων και για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης».  

9. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 3555/2007 (ΦΕΚ Α΄81) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Μελέτες εφαρµογής Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Κέντρων ∆ιοίκησης 
Αυτοκινητοδρόµων (Κ.∆.Α.) και Σταθµών ∆ιοδίων (Σ.∆.), που εγκρίθηκαν πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 2300/1995, θεωρούνται ως επέχουσες θέση οικοδοµικής άδειας και οι 
εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν βάσει αυτών θεωρούνται νόµιµες από κάθε άποψη». 

10. Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως 
εξής: 

«3. Η µη τήρηση των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 27 δεν εµποδίζει τη 
διαδικασία καθορισµού της παρ. 1.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Άρθρο 90 

Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις 

1. Όπου στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του νόµου αυτού αναφέρονται το 
Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, νοούνται 
αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, πλην αν 
ορίζεται άλλως στις διατάξεις του νόµου. 

2. Τα πτυχία µελετητών που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για κατηγορίες µελετών των 
κατηγοριών 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21 και 27, όπως ισχύουν κατά την εφαρµογή του 
παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν για τις νέες κατηγορίες που προέκυψαν από τη 
διαίρεσή τους, µε το άρθρο 2 του παρόντος. Κατά την ανανέωση ή προαγωγή τους κρίνεται 
η διατήρησή τους σε όλες ή κάποιες από τις νέες κατηγορίες, µε βάση την εµπειρία των 
εγγεγραµµένων. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα της παρ. 8 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 
καθορίζονται λεπτοµέρειες για την ανανέωση και εν γένει εξέλιξη των παλαιών πτυχίων 
στις ως άνω κατηγορίες. 

3. Η έναρξη εφαρµογής του νόµου στις κατηγορίες 34, 35 και 36 θα καθορισθεί µε το Π∆ 
της παρ. 8 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.  

4. Το προεδρικό διάταγµα 256/1998 ΦΕΚ 190 Α') εξακολουθεί να ισχύει µέχρις ότου 
εκδοθεί απόφαση των συναρµοδίων Υπουργών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 
του άρθρου 2 του ν. 3316/2005, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του 
παρόντος νόµου.  

5. Οι διατάξεις του ν. 3669/2008, όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις των άρθρων 34 
έως 47 του νόµου αυτού, έχουν εφαρµογή στους διαγωνισµούς όλων των φορέων του 
άρθρου 1 του ν. 3669/2008, οι οποίοι θα προκηρυχθούν µε διακηρύξεις που θα 
δηµοσιευθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου, καθώς και στις συµβάσεις που θα 
συναφθούν συνεπεία των διαγωνισµών αυτών. Ως δηµοσίευση νοείται η αποστολή της 
περίληψης προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή, σε 
διαγωνισµούς κάτω του πεδίου εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, η πρώτη δηµοσίευση 
στον ελληνικό τύπο. Επίσης οι διατάξεις του νόµου αυτού έχουν εφαρµογή στις συµβάσεις 
που θα συναφθούν ύστερα από διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ 
περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων. 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3669/2008, όπως αντικαθίσταται µε 
την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου και του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 2 
του άρθρου 48 του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται σε έργα που δηµοπρατούνται ή 
ανατίθενται απευθείας µετά από την κατά την παράγραφο 11 ανάληψη της άσκησης των 
αρµοδιοτήτων της Αρχής Ελέγχου Μελετών και  Έργων. 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 54, καθώς και 1 και 2 του άρθρου 55 του 
παρόντος εφαρµόζονται και στις εκτελούµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, συµβάσεις έργου. 

8. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του παρόντος εφαρµόζεται και στις 
εκτελούµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συµβάσεις έργου, εάν δεν έχει 
εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. 

9. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 64 εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διαφορές από συµβάσεις έργου, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι σχετικές αιτήσεις προς συµβιβαστική επίλυση θα υποβληθούν προς τον κύριο του 
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έργου εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και ότι η 
σύµβαση συµβιβασµού θα υπογραφεί πριν από την εκδίκαση των σχετικών προσφυγών ή 
αγωγών ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. 

10. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ολοκληρώνονται οι 
διαδικασίες επιλογής και διορισµού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε.Μ.Ε. 

11. Μέσα σε δέκα (10) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εκδίδονται όλες 
οι προβλεπόµενες από αυτόν κανονιστικές πράξεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Α.Ε.Μ.Ε., καθώς και για την πρόσληψη, µετάταξη ή απόσπαση του προσωπικού του.  

Ο χρόνος έναρξης της ανάληψης και άσκησης των αρµοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε.. ορίζεται 
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται το 
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την έκδοση των παραπάνω κανονιστικών πράξεων 
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

12. Από την κατά την προηγούµενη παράγραφο ηµεροµηνία ανάληψης και άσκησης των 
αρµοδιοτήτων της Α.Ε.Μ.Ε., κάθε αρµοδιότητα που εµπίπτει στις κατά το άρθρο 9 του 
παρόντος αρµοδιότητες της Α.Ε.Μ.Ε. και ασκείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, από τον 
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ή από άλλα όργανα του ∆ηµοσίου ή άλλων 
αναθετουσών αρχών, ανήκει στην Α.Ε.Μ.Ε. και ασκείται αποκλειστικά από αυτήν. 

Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι 
αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που 
ορίζονται από αυτόν. Καταργείται επίσης κάθε ειδική επιτροπή ή όργανο, µονοµελές ή 
συλλογικό, του ∆ηµοσίου που ασκούν αποκλειστικώς αρµοδιότητες, οι οποίες κατά τον 
παρόντα νόµο εµπίπτουν στον σκοπό και στις αρµοδιότητες της Α.Ε.Μ.Ε. 

 

Άρθρο 91 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. 

 

 

  

 


