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ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Αναμόπθωζη Σςζηήμαηορ Ανάθεζηρ και Δκηέλεζηρ  

ζςμβάζεων Μελεηών και Γημοζίων Έπγων,  

Ίδπςζη Απσήρ Δλέγσος Μελεηών και Έπγων και άλλερ διαηάξειρ  

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΚΘΔΣΗ 

 

 Α. Γενικά.  

1. Ο λφκνο 3316/2005, πνπ ξπζκίδεη ζήκεξα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη ζπλαθψλ κε ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππεξεζηψλ, 

αληηθαηέζηεζε ζπλνιηθά ην Ν 716/1977, πξνθεηκέλνπ λα  ελαξκνλίζεη ην εζληθφ 

λνκηθφ πιαίζην κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηηο Οδεγίεο 2004/17 θαη 2004/18. Η πεληαεηήο εθαξκνγή ηνπ Ν. 3316/2005 αλέδεημε 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, 

ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ εμαζθάιηζε κειεηψλ 

νη νπνίεο ζα είλαη αμηφπηζηεο θαη δελ ζα αζηνρήζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

Παξάιιεια, νη εμειίμεηο ζην θνηλνηηθφ δίθαην ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδίσο ε 

λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ (πξψελ ΓΔΚ) επί ησλ ππνζέζεσλ C – 

94/2004 θαη 202/2004, Cipolla), θαηέζηεζαλ αζχκβαηε ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή 

ησλ «θσδίθσλ ακνηβψλ» νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ 

κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ), λννπκέλσλ σο ειαρίζησλ λνκίκσλ νξίσλ ησλ ακνηβψλ 

πνπ ππεξηζρχνπλ ηπρφλ αληίζεηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ην 

θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηδηαίηεξα ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, επηπιένλ δε ε ρψξα καο αλέιαβε, κε ην γλσζηφ 

κλεκφλην πνπ ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην Ν 3845/2010, ηελ ππνρξέσζε 

θαηάξγεζεο ησλ ειάρηζησλ λφκηκσλ ακνηβψλ ησλ κεραληθψλ, αξρηηεθηφλσλ θαη 

άιισλ επαγγεικάησλ. Η ππνρξέσζε απηή ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3316/2005, πνπ ζέζπηδαλ θψδηθα ακνηβψλ γηα ηηο ακνηβέο ησλ 

κειεηεηψλ, κε ηελ κνξθή θαηψηεξσλ νξίσλ παξαδεθηνχ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ.  

Η θαηάξγεζε ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ παξαδεθηνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ν πηζαλά έληνλνο αληαγσληζκφο επί ησλ ηηκψλ θαζηζηά επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη 

ησλ κειεηψλ, κε ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ κειεηψλ θαζφιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζήο ηνπο θαη ηδίσο πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο, απφ αλεμάξηεην πάξνρν 

ππεξεζηψλ πνπ έρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη δπλαηφηεηα λα ηηο ειέγμεη 

ιεπηνκεξεηαθά θαη εηο βάζνο, πξάγκα πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνθπγή αζηνρηψλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.  

 Σέινο, απαηηνχληαη πξνζαξκνγέο ζηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ Μεηξψνπ 

Μειεηεηψλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εθπνλνχλ κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη νη θαηεγνξίεο 

απηέο ζεζπίζηεθαλ κε ην ΠΓ 541/1978 θαη έθηνηε παξά ηηο ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηα 

αληηθείκελα ησλ ζπνπδψλ δελ ππήξμε νηαδήπνηε αιιαγή ζηηο θαηεγνξίεο. Η 

πξνζαξκνγή ζα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηελ εγγξαθή θαη αλέιημε ζην Μεηξψν 

Μειεηεηψλ λέσλ εηδηθνηήησλ, κε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε απφ ηηο παιαηφηεξεο.  

  2. Με ην Ν. 3669/2008 (Φ.Δ.Κ Α΄ 116/2008) θσδηθνπνηήζεθε φιε ε 

λνκνζεζία γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη έθηνηε άξρηζε λα 

ηζρχεη σο εληαίν λνκνζέηεκα ν «Κψδηθαο Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ» (εθεμήο Κ.Γ.Δ). ην 

λφκν απηφ θσδηθνπνηήζεθε θπξίσο ε λνκνζεζία ηνπ Ν 1418/1984 θαη ηνπ 
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εθηειεζηηθνχ ηνπ ΠΓ 609/1985, φπσο έθηνηε ηξνπνπνηήζεθαλ πνιιέο θνξέο, θπξίσο 

κε ηνπο λφκνπο 2229/1994, 2372/1996, 2576/1998, 2940/2001, 3212/2003, 

3263/2004, 3481/2006, 3621/2007 θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 368/1994 θαη 

218/1999. Με ηνλ Κ.Γ.Δ δελ θαζηεξψζεθε λέν δίθαην, αιιά απιψο θσδηθνπνηήζεθε 

ην κέρξη ηφηε ηζρχνλ.  

  Οη θσδηθνπνηεκέλεο θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν δηαηάμεηο, χζηεξα απφ αξθεηά 

ρξφληα εθαξκνγήο, ήηαλ θαλεξφ φηη ρξεηάδνληαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ή αθφκε θαη 

ξηδνζπαζηηθέο κεηαβνιέο, έηζη ψζηε: 

  α. Να ζεξαπεπζνχλ παξαηεξνχκελεο αξξπζκίεο ζην φιν ζχζηεκα παξαγσγήο 

ησλ έξγσλ, φπσο είλαη ε επαλεκθάληζε ησλ «κεγάισλ» εθπηψζεσλ, νη εγθξίζεηο 

επηκεηξήζεσλ, αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ θαη ινγαξηαζκψλ θαηά «πιάζκα 

δηθαίνπ»,  ιφγσ ηεο άπξαθηεο παξέιεπζεο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ «πξαγκαηηθή», εθ 

κέξνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ (δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πξντζηακέλε αξρή) 

έγθξηζή ηνπο, ε αδπλακία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ λα δηεθδηθήζεη απφ ηνπο αλαδφρνπο 

κε ηξφπν ηαρχ θαη απνηειεζκαηηθφ ηελ επηζηξνθή εθ κέξνπο ηνπο, ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηπηψζεηο, ιεθζέλησλ αδηθαηνινγήησο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο απαγφξεπζεο ηνπ λφκνπ γηα 

ηελ εθρψξεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.  

  β. Να εμαζθαιηζηεί, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε νκαιή, δειαδή ε αλεκπφδηζηε 

θαη άξα ηαρχηεξε, εθηέιεζε ησλ έξγσλ.  

  γ. Να εμαιεηθζνχλ ελδερφκελα αδηαθαλνχο επίβιεςεο ή δηαρείξηζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ.  

  δ. Να ελζσκαησζνχλ ζην εζληθφ ζχζηεκα δηθαίνπ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο 

ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (Οδεγία 2004/18/ΔΚ) θ.ιπ.  

      3. Με ηηο πξνεθηεζείζεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζπλδέεηαη ε αλάγθε, πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ζηε ρψξα καο 

πνηνηηθψλ ππνδνκψλ, πνπ πεξαηψλνληαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο θαη, ην θπξηφηεξν, ππνδνκψλ πνπ αλαηίζεληαη θαη 

εθηεινχληαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο δηαθάλεηαο, ειεχζεξνπ θαη αλφζεπηνπ 

αληαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βαζηθή νηθνλνκηθή αξρή ηεο επίηεπμεο ηνπ 

κέγηζηνπ απνηειέζκαηνο κε ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο. 

     Σν φιν «ζχζηεκα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ» (κειέηεο θαη εθηέιεζε), κε 

εμαίξεζε ηηο «ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο», δηαρεηξίδεηαη, επηβιέπεη θαη ειέγρεη, φπσο 

είλαη γλσζηφ, ε ελ γέλεη «δεκφζηα δηνίθεζε. Η κεηαθίλεζε κέξνπο ηνπ παξαπάλσ 

«ειέγρνπ» πξνο ηελ πιεπξά κηαο «Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη ΄Δξγσλ» ζα 

εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ βαζηθψλ αξρψλ, ζα βειηηψζεη ηηο 

απνδφζεηο ηεο ίδηαο ηεο «δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ζα εμαθαλίζεη ηελ αδξάλεηα ηνπ 

φινπ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη 

έξγσλ. 

   Β. Σν παξφλ λνκνζρέδην απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Με ην θεθάιαην Α 

επέξρνληαη εθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3316/2005 γηα ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, κε ην θεθάιαην Β 

επέξρνληαη επίζεο επξείαο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν 3669/2008 πνπ 

θσδηθνπνίεζε ηε λνκνζεζία θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ θαη κε ην θεθάιαην Γ 

ηδξχεηαη ε Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ.         

  1. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3316/2005, γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνηείλνληαη κε ην Κεθάιαην Α 

ηνπ λφκνπ έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:  
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α) Σνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο 

πνηνηηθψλ κειεηψλ πνπ ζα νδεγνχλ ζε πνηνηηθά δεκφζηα έξγα, ρσξίο ηηο αζηνρίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζήκεξα θαη πξνθαινχλ πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζπκβάζεσλ, 

ζηφρνο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ κειεηψλ θαηά 

ηελ εθπφλεζή ηνπο απφ ειεγθηή  - πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιή 

πνηφηεηά θαη εθαξκνζηκφηεηά ηνπο. 

β) Σε ζσζηή θαη επηκειεκέλε σξίκαλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ, κε ηελ ζχληαμε αμηφπηζηνπ θαθέινπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα ειέγρεηαη σο 

πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπ απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ θαη ζε 

κηθξφηεξεο ζπκβάζεηο απφ ην ηερληθφ ζπκβνχιην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

γ) Σε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ κειεηψλ θαη ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ πνπ 

εγγπψληαη ηε δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη δηαζθαιίδνπλ 

ηνλ πξαγκαηηθφ ζπλαγσληζκφ ησλ ππνςεθίσλ.  

δ) Σελ θαηάξγεζε ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ παξαδεθηνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ηπρφλ δηαηήξεζή ηνπο ζα πξνθαινχζε ζχγθξνπζε κε 

ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε ησλ εζληθψλ θαλφλσλ πνπ 

εγγπψληαη ειάρηζηεο λφκηκεο ακνηβέο γηα νξηζκέλα επαγγέικαηα.  

ε) Σνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεηξψσλ, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ 

κειεηψλ θαη ηε δηάζπαζε θάπνησλ εμ απηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ηήξεζε ηνπ 

κεηξψνπ ηε ζέζπηζε γεληθψλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ, νη νπνίεο ζα 

απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα ην εγρψξην κειεηεηηθφ δπλακηθφ λα εληαρζεί ζε κνληκφηεξα 

απηάξθε ζρήκαηα, ηθαλά λα κειεηήζνπλ εμ αξρήο θαη κέρξη ηέινπο έλα ηερληθφ έξγν 

θαη ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. 

  2.  Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν 3669/2008 πνπ πξνηείλνληαη κε ην Κεθάιαην Β 

ηνπ λφκνπ έρνπλ δηπιφ ζηφρν: 

       α) Καηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην, λα εμαζθαιίζνπλ αθελφο φηη θάζε 

δεκνπξαηνχκελν έξγν ζα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην «σξηκφηεηα» θαη 

αθεηέξνπ φηη νη ελδηαθεξφκελεο λα ην αλαιάβνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα 

έρνπλ ηελ αλαγθαία ελεκέξσζε ηφζν γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εθηειέζεψο ηνπ, 

φζν θαη γηα ηα επί κέξνπο ζπκβαηηθά ζηνηρεία, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε δηακφξθσζε, κε 

ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα, «ξεαιηζηηθήο» νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζε ηξφπν 

ψζηε λα κελ αλαηξέπεηαη (πξαγκαηηθά ή πξνζρεκαηηθά) ε «νηθνλνκία ηνπ έξγνπ» κε 

ηηο εληεχζελ δπζκελείο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ην ίδην ην έξγν φζν θαη γηα ηελ αλάδνρν 

επηρείξεζε. 

      β) Καηά ην ζπκβαηηθφ ζηάδην, λα θαηαζηήζνπλ «μεθάζαξνπο» ηνπο φξνπο ηεο 

ζρέζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ κε ηνλ αλάδνρν: ν πξψηνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά 

ζπλερψο γηα ηελ εμαζθάιηζε εθείλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

εγγπψληαη ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ν δεχηεξνο λα θαηαβάιιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα λα εθηειέζεη απηφ κέρξη ην πέξαο ηνπ, ρσξίο ηελ επηδίσμε 

πξνζπφξηζεο νπνηνπδήπνηε αζέκηηνπ νθέινπο, κε εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αθφκε εγγελψλ αδπλακηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ ρψξα.  

  3. Με ην Κεθάιαην Γ  ηδξχεηαη «Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ», κε 

έδξα ηελ Αζήλα θαη δχν Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζηελ 

Πάηξα. Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηδξχνληαη πξνθεηκέλνπ αθελφο λα 

δηεπθνιχλνληαη νη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ ΑΔΜΔ ηδηψηεο θαη αθεηέξνπ γηα λα είλαη 

πην άκεζε, ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ε εθάζηνηε επέκβαζε απηνχ ζηελ πεξηθέξεηα.  
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  Β. Διδικό μέπορ 

  Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ πξνβιέπνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

 

Δπί ηος άπθπος 1: Με ην άξζξν απηφ πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 

3316/2005 νξηζκνί απαξαίηεηνη γηα ηελ εξκελεία ηνπ λφκνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη λένη 

νξηζκνί αθνξνχλ ηελ νκάδα κειέηεο, ην θάθειν ηνπ έξγνπ, ην βαζηθφ ζρέδην ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ. 

 

Δπί ηος άπθπος 2: Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 2 

ηνπ λ. 3316/2005 κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ.  

Με ηελ παξ. 1, ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, θαηαηέκλνληαη νη 

θαηεγνξίεο 8, 9, 10, 13, 21 θαη 28 ζε εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο θαη πξνζηίζεληαη 

ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ (θηηξηαθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ, ιηκεληθψλ θαη 

πδξαπιηθψλ έξγσλ). θνπφο ηεο θαηάηκεζεο θαηεγνξηψλ κειεηψλ είλαη ε θαιχηεξε 

ηαμηλφκεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εγγξαθήο θαη αλέιημεο 

θαηάηαμεο ησλ κειεηεηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα, φπσο ε θαηεγνξία 9 (κεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο 

κειέηεο) ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη εηεξφθιεην θαη δπζρεξαίλεη ηελ ηήξεζε ηνπ 

κεηξψνπ.  

θνπφο εμάιινπ ηεο δεκηνπξγίαο γεληθψλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ είλαη ε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ ζηελφηεξε θαη δηαξθέζηεξε ζπλεξγαζία ησλ κειεηεηψλ 

(θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ), ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλ ησ ρξφλσ ζπκπαγείο 

νκάδεο κειεηεηψλ πνπ ζα παξάγνπλ πνηνηηθφηεξεο κειέηεο.   

Με ηελ παξ. 2 πξνζηίζεηαη παξ. 3 ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 3316/2005, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζνχλ, γηα πξψηε θνξά, εηδηθέο θαηεγνξίεο παξφρσλ 

ππεξεζηψλ (θαηεγνξία 39, δηνίθεζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη 40, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ  

ηερληθψλ έξγσλ), ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εγγξαθή θαη ε ελαζρφιεζε πξνζψπσλ πνπ 

δελ είλαη κειεηεηέο (δηαρεηξηζηέο, επηβιέπνληεο θαη ειεγθηέο δεκνζίσλ έξγσλ), αιιά 

θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή ελφο αμηφινγνπ εζληθνχ 

δπλακηθνχ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή έξγσλ. 

Με ηελ παξ. 3 αλαξηζκείηαη ζε 4 ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηξνπνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ε  Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ (ΑΔΜΔ) ηελ 

αξκνδηφηεηα γλσκνδφηεζεο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ 

θαηεγνξηψλ κειεηψλ.  

Με ηελ παξ. 5 πξνζηίζεηαη παξ. 6 ζην άξζξν 2, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζζεί ε 

πεξίπησζε εθπφλεζεο κειέηεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηδηψηε πξνο ην ζθνπφ 

δσξεάο ζην δεκφζην ή θαη ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Πξηλ απφ ηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο εγθξίλεηαη ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

ηδηψηε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπξάμνπλ ηα αξκφδηα ηερληθά φξγαλα ηνπ θνξέα θαη λα 

δηαζθαιηζζεί φηη ε κειέηε ή ε ππεξεζία ζα απνβεί ρξήζηκε θαη πινπνηήζηκε. Αλ δελ 

απαηηείηαη, σο εθ ηεο θχζεσο ηεο κειέηεο, ηέηνηα ζχκπξαμε, ε κειέηε γίλεηαη 

απνδεθηή κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία 

θαη ην φξγαλν έγθξηζεο ηεο κειέηεο.   
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Δπί ηος άπθπος 3: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Ν. 3316/2005, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηνχληαη νη παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4. Με ηε λέα 

παξ. 1 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ (ΦηΔ), ζηελ νπνία ε 

παξέκβαζε θαη εγγχεζε ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ είλαη θαζνξηζηηθή, 

φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ Οδεγηψλ 2004/17 

θαη 18 (φηαλ είλαη θαηψηεξε, ν ΦηΔ ειέγρεηαη απφ ην νηθείν Σερληθφ πκβνχιην ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο).  Η Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ, ή ην Σ.. αληίζηνηρα, 

εμεηάδνπλ ηελ σξηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη βαζηθέο επηινγέο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηελ νξζή πεξηγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ηνλ λφκηκν ππνινγηζκφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 

(απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε θιήζε ησλ θαηάιιεισλ εηδηθνηήησλ θαη ηάμεσλ 

κειεηεηψλ), ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηάμεσλ θαη θαηεγνξηψλ πηπρίσλ πνπ θαινχληαη ζηε 

δηαδηθαζία θαη ηελ νξζή επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο (εθαξκνγή άξζξνπ 6 ή 7 ηνπ 

λφκνπ).  

Με ηε λέα παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ειέγρνπ ηεο  

Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ ή ηνπ Σ.  

Με ηε λέα παξ. 3 θαζνξίδεηαη ην αλαγθαίν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ 

έξγνπ. Πέξα απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ηελ έθζεζε 

πεξί ηεο ζθνπηκφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ην πξφγξακκα 

ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ έθζεζε πεξί ηεο απαηηνχκελεο 

δαπάλεο (ηα νπνία πξνβιέπνληαλ θαη ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ Ν. 3316/2005), 

νξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηεο ν ππνινγηζκφο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη 

δηαρσξίδνληαη απφ ην θαη΄απνθνπή κειεηεηηθφ αληηθείκελν νη εξεπλεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη σο ζχλνιν πξνεθηηκψκελεο 

ακνηβήο, ρσξίο επηκέξνπο ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο απηέο νη εξγαζίεο είλαη 

ηδηαηηέξσο δπζρεξέο ή θαη αδχλαην λα πξνεθηηκεζνχλ κε αθξίβεηα. Οη ελ ιφγσ 

εξγαζίεο επηκεηξνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ακείβνληαη, βάζεη ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. Αλψηαην φξην πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ησλ ελ ιφγσ 

εξγαζηψλ (φισλ ησλ θαηεγνξηψλ) νξίδεηαη πνζνζηφ 30 % ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

αζηνρίαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ ηίζεηαη, ζε θάζε ζχκβαζε απηήο ηεο κνξθήο, έλα επηπιένλ θνλδχιη πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 25% ηνπ ζπλφινπ ηεο ακνηβήο ησλ σο άλσ επηκεηξνχκελσλ 

εξγαζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηελ επηπιένλ δαπάλε, αλ θαη εθφζνλ 

πξνθχςνπλ πξνο εθηέιεζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνεθηηκεζείζεο. Οξίδεηαη 

επίζεο φηη νη γεσηερληθέο έξεπλεο πξέπεη λα αλαηίζεληαη κε ηδηαίηεξε ζχκβαζε (θαη 

φρη σο κέξνο ηεο απηήο κε ην θπξίσο κειεηεηηθφ αληηθείκελν ζχκβαζεο) φηαλ ε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηνπο ππεξβαίλεη ην φξην ηεο Γ΄ ηάμεο ηεο ζρεηηθήο θαηεγνξίαο 

(26).  Κξηηήξην αλάζεζεο απηήο ηεο ηδηαίηεξεο ζχκβαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ε 

ρακειφηεξε ηηκή. 

Πεξαηηέξσ θαζηεξψλεηαη, κε ζθνπφ ηελ δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, φηη 

κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ΦηΔ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη πξφηαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο α) ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο πηπρίσλ πνπ θαινχληαη 

ζην δηαγσληζκφ θαη β) ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία (ηνπ άξζξνπ 6 ή ηνπ άξζξνπ 7) πνπ 

ζα ηεξεζεί, αλαιφγσο ηεο αβεβαηφηεηαο πεξί ηελ ελδεηθλπφκελε ηερληθή ιχζε, ψζηε 
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ε πξφηαζε απηή θαη ε ζπλαθφινπζε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο λα ειεγρζεί 

πξνθαηαβνιηθά απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο (ΑΔΜΔ ή Σ..).  

Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4, κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε δηεπθξίληζε ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο.  

Με ηελ παξ. 3 επέξρνληαη πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 4. Οξίδεηαη φηη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ αλήθνπλ, σο εθ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ζηελ αξκνδηφηεηα θαη άιισλ ππνπξγείσλ, ε έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ 

γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδνηήζεηο ηνπ αξκφδηνπ θαζ’ χιελ επηκειεηεξίνπ, ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ 

νξγάλνπ ησλ ππνπξγείσλ, εθφζνλ πθίζηαηαη θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκίαο 

Καηαζθεπψλ, ΝΠΙΓ πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ.  

Οξίδεηαη επίζεο φηη νη ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ 

Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο αλαζεσξνχληαη θάζε έηνο, 

ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη νη αλαζεσξεκέλεο ηηκέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ελψ αλ κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  έρνπλ αλαζεσξεζεί εθ λένπ, ζην πνζφ ηεο ζχκβαζεο 

πξνζηίζεηαη θαη ην λέν πνζνζηφ αλαζεψξεζεο. 

Σέινο, κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαηαξγείηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3316/2005, δηφηη θαζηεξψλεη, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005, 

ηελ εθαξκνγή ειάρηζησλ λφκηκσλ ακνηβψλ ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Η 

θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο θαζηζηά ζπκβαηφ πξνο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, φπσο 

εξκελεχζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) 

ηεο 5
εο

-12-2006, επί ησλ ππνζέζεσλ C – 94/2004 θαη 202/2004, Cipolla, ην εζληθφ 

πιαίζην αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ξπζκίδεη ν λφκνο απηφο, δεδνκέλνπ φηη θαηά 

ηε λνκνινγία απηή δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία πεξί ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ ε χπαξμε εζληθψλ θαλφλσλ πνπ θαζηεξψλνπλ θαηψηαηεο ειάρηζηεο 

ακνηβέο γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο, εθηφο αλ ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απνδείμνπλ 

ηελ ζπλδξνκή ιφγσλ επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη κπνξνχλ 

θαη΄εμαίξεζε λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ δηαηήξεζε κηαο ηέηνηαο ξχζκηζεο. 

 

Δπί ηος άπθπος 4: Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηξνπνπνηνχληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3316/2005, νη νπνίεο πξνδηαγξάθνπλ θαη ξπζκίδνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ. 

Η παξ. 1 ξπζκίδεη ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο κειέηεο ηερληθνχ έξγνπ πνπ 

επηδέρεηαη, απφ ηε θχζε ηνπ, ελαιιαθηηθέο ηερληθέο ιχζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη αδχλαηνλ λα πξνεθηηκεζεί ην 

θπζηθφ, άξα θαη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

πξνδηαγεγξακκέλε αζηνρία ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη κειέηεο απηήο ηεο πεξίπησζεο 

αλαηίζεληαη σο εμήο: Καηαξρήλ αλαηίζεληαη ηδηαηηέξσο ηξεηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο, 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο, έλαληη ακνηβήο θαζνξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, 

πξνο ην ζθνπφ ηεο παξνπζίαζεο ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο 

ελ ηέιεη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ θξηηήξην νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ρσξίο 

λα ζπλππνβάιιεηαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Δλ ηέιεη ν αλάδνρνο πνπ ζα ιάβεη ηελ 

πςειφηεξε βαζκνινγία ηεο πξνθαηαξθηηθήο ηνπ κειέηεο, ζα εθπνλήζεη ηελ 

Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ Φάθειν ηνπ 

Έξγνπ, κε ηδηαίηεξε ακνηβή, ε νπνία επίζεο πξνθαζνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε.  
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Η παξ. 2 νξίδεη φηη ηα ππφινηπα ζηάδηα ησλ κειεηψλ, θαζψο θαη φια ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ζηάδηα, φηαλ πξφθεηηαη πεξί κειέηεο ε νπνία δελ 

επηδέρεηαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (άξα κπνξεί κε αζθάιεηα λα θαζνξηζζεί εμ αξρήο ην 

θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο) αλαηίζεληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 7, ελψ κπνξεί λα παξαιείπεηαη ελδηάκεζν ζηάδην, φηαλ ηνχην είλαη ηερληθά 

δπλαηφ. 

Σέινο κε ηελ παξ. 4 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ λ. 3316/2005, κεηά ηελ 

αλαξίζκεζή ηεο, ε νπνία ξπζκίδεη ηνπο αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο ή 

δηαγσληζκνχο κειεηψλ, θαηά ηελ νξνινγία ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. Οξίδεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, φηη ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή ηεο κειέηεο πξνθαζνξίδεηαη κε ηελ 

δηαθήξπμε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ, σο πνζνζηφ (κεηαμχ 60 θαη 80%) ηεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο κειέηεο, φπσο ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, επί ηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ αξρηηεθηνληθφ 

δηαγσληζκφ θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4. 

Οξίδεηαη επίζεο φηη αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξί δηαγσληζκνχ 

κειεηψλ (ή άιισο αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ) είλαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, αληί ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Δπί ηος άπθπος 5: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 6 ηνπ λ. 

3316/2005 ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη νη δηαηάμεηο ηνπ ζην λέν είδνο δηαδηθαζίαο πνπ 

εηζάγεηαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4.  

Με ηελ παξ. 1 αληηθαζίζηαληαη νη παξ. 1 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

3316/2005. Πξνζαξκφδεηαη θαη΄αξράο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο ζηε λέα 

κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 6.  

Πεξαηηέξσ αληηθαζίζηαληαη νη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6 πνπ ξπζκίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ απινχζηεξα θαη 

ζαθέζηεξα, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί αληηθεηκεληθφηεξε θαη πην δηαθαλήο ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο.  

Δλ ζπλερεία αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/2005, πνπ 

ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθήο 

επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζθνξψλ.  

Αληηθαζίζηαληαη επίζεο ε παξ. 8, πνπ ξπζκίδεη ηελ αλάδεημε ηεο θαιχηεξεο 

κειέηεο, κε ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ. Ο ππνςήθηνο πνπ εθπφλεζε ηελ 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε πνπ αλαδείρζεθε θαιχηεξε αλαιακβάλεη θαη ηελ εθπφλεζε 

ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΠΔ) κε ηδηαίηεξε ακνηβή, ε νπνία 

απνηειεί θαη ην θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε πνηνηηθψλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ. Γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο ΠΠΔ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ηεο ΠΠΔ ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φιεο 

ηηο θαηαηεζείζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο 

κειέηεο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πάλησο, θαη΄εμαίξεζε θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, λα 

πινπνηήζεη φρη ηελ κειέηε ε νπνία έιαβε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία, αιιά θάπνηα 

άιιε απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο.  

 

Δπί ηος άπθπος 6: Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 

3316/2005 εθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο, κε ζθνπφ αθελφο ηε ζέζπηζε, σο 
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ελαιιαθηηθνχ θξηηεξίνπ, ηεο αλάζεζεο ζηνλ πξνζθέξνληα ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη 

αθεηέξνπ ηελ απινπνίεζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ππνθξηηεξίσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην θξηηήξην αλάζεζεο ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

πγθεθξηκέλα κε ηηο παξ. 1, 2 θαη 3 επέξρνληαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηίηινπ θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7. 

Με ηελ παξ. 4 αληηθαζίζηαληαη νη παξ. 3 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 7. Σν θξηηήξην 

αλάζεζεο ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (κε αμηνιφγεζε 

θξηηεξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο ζχκβαζεο) 

εθαξκφδεηαη φηαλ α) πξφθεηηαη πεξί κειέηεο πνπ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο, ρσξίο 

ΦΠΑ, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 300.000 ΔΤΡΩ ή β) πξφθεηηαη πεξί ζχλζεηεο κειέηεο 

πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο θαη πιένλ θχξηεο κειέηεο, έζησ θη αλ ε πξνεθηηκψκελε 

ακνηβή ηεο ππνιείπεηαη ηνπ σο άλσ ρξεκαηηθνχ νξίνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε 

αλάζεζε γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Μπνξεί πάλησο λα ππάξμεη 

εμαίξεζε απφ ηνλ σο άλσ θαλφλα  ηεο αλάζεζεο ζηε ρακειφηεξε ηηκή, κεηά απφ 

αίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γλσκνδφηεζε ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ. 

Η παξ. 5 ηνπ λένπ άξζξνπ 7, φπσο πξνθχπηεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, 

ξπζκίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φηαλ ε αλάζεζε 

γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή.  

Η παξ. 6 νξίδεη ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηερληθήο 

πξνζθνξάο, θαη ε παξάγξαθνο 7 ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη ηε βαξχηεηά ηνπο, φηαλ 

θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, ε βαξχηεηα ηελ νπνίαο νξίδεηαη ζε 30% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

πξνζθνξάο, ελψ ην ππφινηπν 70% αληηζηνηρεί ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Η παξ. 8 ηνπ λένπ άξζξνπ 7 δηαηεξεί ην θξηηήξην ηεο γλψζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν απνζθνπεί ε κειέηε, 

φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εθαξκνγήο ησλ 

θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/17 θαη 18. Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ νξίδεηαη ζε 

10% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βαζκνινγίαο θαη ε ζέζπηζή ηνπ κε ηελ πξνθήξπμε 

απνκεηψλεη αληηζηνίρσο ηελ βαξχηεηα αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο έθζεζεο.  

Η παξ. 9 ηνπ λένπ άξζξνπ ξπζκίδεη εληαία θαη κε ιεπηνκέξεηεο ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθήο επηινγήο, αλεμαξηήησο 

ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο.  

Η παξ. 10 ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φηαλ απηή απνηειεί ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Η παξ. 11 ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ, φηαλ θξηηήξην νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νξίδεηαη ην αλαγθαίν πεξηερφκελν ηνπ νηθείνπ 

πξαθηηθνχ (ΙΙ), ψζηε λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε αηηηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

θξίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Οξίδεηαη εμάιινπ, σο θαηψηεξν φξην 

βαζκνινγίαο, γηα ην παξαδεθηφ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη 70 κνλάδεο ζηελ 

εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα αμηνιφγεζήο ηεο θαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ ιακβάλνπλ ηνλ 

θαηψηεξν απηφ βαζκφ απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο.  
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Η παξ. 12 ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

φηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα 

νινθιεξψλνληαη εληφο ησλ νξηδνκέλσλ ζην λφκν ζχληνκσλ πξνζεζκηψλ, ελψ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κεηψλεηαη, θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ λένπ άξζξνπ 21, ε ακνηβή 

ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ. Δμ άιινπ νη δηαηάμεηο πεξί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ 

πξαθηηθψλ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζην λέν άξζξν 11 ηνπ λφκνπ, γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπο θαη ηελ απνθπγή άζθνπσλ επαλαιήςεσλ.  

 

Δπί ηος άπθπος 7: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

3316/2005, πνπ ξπζκίδεη ηηο ζπκθσλίεο πιαίζηα. 

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηνχληαη νη παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

3316/2005.  

Η παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ ε κέγηζηε ηζρχο ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ 

λα νξηζηεί, φπσο θαη ζηελ Οδεγία 2004/18, ζε ηέζζεξα έηε, αληί ησλ ηξηψλ πνπ νξίδεη 

ε αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ Ν. 3316/2005.  

Η παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηελ σο άλσ ξχζκηζε 

ηεο παξ. 2 θαη επηπιένλ ην φξην αλάζεζεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ απφ ΟΣΑ αλέξρεηαη 

πιένλ ζε 700.000 ΔΤΡΩ (αληί 600.000) αλαπξνζαξκνδφκελν κε ηνλ εηήζην 

ζπληειεζηή ηθ, ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4. 

Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3316/2005, θαηαξγνχληαη 

δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε λέα παξάγξαθν 5, θξηηήξην αλάζεζεο ησλ ζπκθσληψλ 

πιαηζίσλ είλαη κφλν ε ρακειφηεξε ηηκή. Οξίδεηαη επίζεο φηη δηεμάγεηαη ζε θάζε 

δηαγσληζκφ πνηνηηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ θαηά ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3316/2005, 

φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην παξφλ λνκνζρέδην.  

 

Δπί ηος άπθπος 8: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 9 ηνπ λ. 

3316/2005, πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ.  

Η παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί φηη νη ζπκβάζεηο γηα ηελ 

αλάζεζε ππεξεζηψλ ειέγρνπ ησλ κειεηψλ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25, 

εμαηξνχληαη απφ ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ. 

Η παξ. 2 νξίδεη φηη θξηηήξην αλάζεζεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή, πνπ απνηειεί ηνλ θαλφλα, δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηνχληαη 

πξνυπνζέζεηο, είηε θαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ (παξ. 5). Σα ππνθξηηήξηα 

αλάζεζεο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν αιιά απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ πξνθήξπμε. Η βαξχηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ 

πεξίπησζε απηή νξίδεηαη ζε 30% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, ππνρξεσηηθά.   

 

Δπί ηος άπθπος 9: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη νη παξ. 2 (πεξ. ζη΄) θαη 

5 ηνπ άξζξνπ 10, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ απεπζείαο αλάζεζε κηθξψλ θαη΄ αληηθείκελν 

ζπκβάζεσλ. Οη ζπκβάζεηο απηέο αλαηίζεληαη θαη κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 3316/2005 

απεπζείαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (θπξίσο θαηεπείγνπζα 

πεξίπησζε γηα ηελ αλάζεζε, πνπ δηαπηζηψλεηαη κε γλσκνδφηεζε ηνπ νηθείνπ 

ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ε ηήξεζε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίσλ, θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αλάζεζε, ελψ ην 
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γεγνλφο φηη θαινχληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε κειεηεηέο θαη πάξνρνη ηεο επηινγήο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζηζηά ηελ φιε δηαδηθαζία επλνηνθξαηηθή. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο θαη επεηδή πξάγκαηη γηα ζπκβάζεηο ηέηνηνπ κεγέζνπο δελ ζπληξέρεη ιφγνο γηα 

ηελ δηελέξγεηα θαλνληθνχ δηαγσληζκνχ, πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, 

κεηαμχ φζσλ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ, θαηφπηλ δεκνζίαο πξνζθιήζεσο ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Η πξφζθιεζε 

δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο θιήξσζεο θαη ε 

ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη ζε 70% επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο 

ππεξεζίαο.  

 

Δπί ηος άπθπος 10: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη εμ νινθιήξνπ ην 

άξζξν 11 ηνπ λ. 3316/2005. ην λέν άξζξν πεξηιακβάλνληαη ζπγθεληξσκέλεο νη 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 3316/2005 δελ 

θαηαξγείηαη αιιά αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 42Α.  

Η παξ.1 ξπζκίδεη ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξνθήξπμεο, ηξνπνπνηψληαο 

ελ κέξεη ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13. Οη πξνζεζκίεο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο 

θαη απάληεζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο δηεπξχλνληαη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή  

ε άζθεζε θαη λα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή λα 

απαληήζεη. Δηζάγεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή θαη θξηζεί ε κεηάζεζε αλαγθαία ψζηε λα 

δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο  ζηα λέα δεδνκέλα.  

Η παξ. 2 ξπζκίδεη ηελ άζθεζε έλζηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξηηήξην 

αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. Οη πξνζεζκίεο νξίδνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο.  

Η παξ. 3 ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο ππνβνιήο έλζηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/2005, φπσο ηξνπνπνηείηαη, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξηηήξην 

αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Η παξ. 4 νξίδεη θαη΄αξράο φηη νη πξνζεζκίεο ησλ ελζηάζεσλ πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη 

δηαγσληδφκελνη. Οξίδεηαη επίζεο ξεηά ε ππνρξέσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ 

ζπλππνςεθίσλ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπκθέξνληά 

ηνπο. Δηδηθψο νη ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξαθηηθφ ΙΙ (αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ) εθδηθάδνληαη απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ. 

Καζνξίδνληαη επίζεο ελδεηθηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ απάληεζε ηνπ νξγάλνπ πνπ 

εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο. Σέινο νξίδεηαη φηη νη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

ζηγφκελνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ππφκλεκα, ππφςε ηνπ απνθαζίδνληνο 

νξγάλνπ. Η απφθαζε ηεο ΑΔΜΔ επί ηεο ελζηάζεσο δελ ππφθεηηαη ζε πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή θαηά ην λ. 3886/2010, αιιά  απεπζείαο ζε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 

ζην αξκφδην δηθαζηήξην. 

Η παξ. 5 νξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ πνπ 

απνθαίλνληαη επί ησλ ελζηάζεσλ.  

Η παξ. 6 ζεζπίδεη παξάβνιν γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ε άλεπ ιφγνπ ππνβνιή, πνπ θαζπζηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ. Δθφζνλ ε έλζηαζε ή ε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή πξνζθπγή, πνπ ζα 

αζθεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, γίλνπλ απνδεθηέο, ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη.  
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Δπί ηος άπθπος 11: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

12 ηνπ λ. 3316/2005, πνπ αθνξά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο.  

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1 ηνπ λ. 3316/2005, πξνθεηκέλνπ α) λα 

θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΣΔΔ, σο 

πεξηηηή, ελφςεη ησλ ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ, β) λα εθινγηθεχζεη ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ 

πξνθεξχμεσλ ζηνλ ηνπηθφ θαη λνκαξρηαθφ ηχπν, πνπ επηβιήζεθαλ κε ην Ν 

3548/2007, έηζη ψζηε εθεμήο ε δεκνζίεπζε λα γίλεηαη ζηηο εθεκεξίδεο (ηνπηθέο ή 

λνκαξρηαθέο) ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη φρη ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γ) λα δεκνζηεχεηαη πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα φρη 

κφλν ηνπ Σ.Δ.Δ. αιιά θαη ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓεσΣΔΔ), ή θαη 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, αλ ζην δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ θαη 

πηπρία ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ. 

Οη παξ. 2, 4 θαη 5 ηξνπνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ 

Καλνληζκφ 1564/2005 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ελέθξηλε ηα πξφηππα ησλ 

θεηκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Δπί ηος άπθπος 12: Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 

13 ηνπ λ. 3316/2005, κε ζθνπφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ, ψζηε αληί ηεο 

παξαπνκπήο ζηηο Οδεγίεο 2004/17 θαη 18 λα παξαπέκπεη ζηα ΠΓ 59 θαη 60/2007, κε 

ηα νπνία νη Οδεγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε.  

Με ηελ παξ. 2 θαηαξγείηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13, δηφηη κεηαθέξζεθε 

ηξνπνπνηεκέλε, σο παξ. 1, ζην άξζξν 11. 

 

Δπί ηος άπθπος 13: Με ην άξζξν 13 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 3316/2005. 

Η παξ. 1 ηξνπνπνηεί ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3316/2005, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηε δηάηαμε ζηε λέα κνξθή ηνπ άξζξνπ 2, ήηνη λα 

πεξηιάβεη ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ, φπσο επίζεο θαη λα νξίζεη φηη θαη γηα ηελ 

εθηέιεζε κειεηψλ έξγσλ πνπ ππάγνληαη ζην Ν 3389/2005, πεξί πκπξάμεσλ 

Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (ΓΙΣ), θαινχληαη επίζεο κειεηεηέο θαη κειεηεηηθά 

γξαθεία ησλ Μεηξψσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 αληηθαζίζηαληαη νη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 

3316/2005, πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί φηη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ 

ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηερληθψλ έξγσλ θαινχληαη εγγεγξακκέλνη ζηηο  

λέεο θαηεγνξίεο 40 θαη 41 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 (παξφρσλ ππεξεζηψλ). Δπίζεο ε 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ, φπσο αληηθαζίζηαηαη, ξπζκίδεη κεηαβαηηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζεο ηεο παξ. 3. 

 

Δπί ηος άπθπος 14: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

15 ηνπ λ. 3316/2005. 

Με ηελ παξ. 1 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3316/2005. 

Οξίδεηαη φηη γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ θαηά ην Ν 

3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 3414/2005, ππνβάιινπλ νη δηαγσληδφκελνη 

ππεχζπλε δήισζε, αληί ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο 

ησλ λφκσλ απηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

αλαδφρνπ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, 
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πξαγκαηνπνηεί ε ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ζηελ νπνία επίζεο 

πξνζθνκίδεηαη, καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, ψζηε λα απινπνηεζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη, κεηά ηαχηα, 

θαιείηαη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 23. Οξίδεηαη 

επίζεο φηη ε πξνζεζκία ησλ 20 εκεξψλ πνπ νξίδεηαη γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη άπαμ θαη γηα δέθα εκέξεο, αλ ν αλάδνρνο 

επηθαιείηαη ζπνπδαίν ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία. Η 

πξάμε ηεο ππεξεζίαο πνπ θξίλεη επαξθή θαη λφκηκα ηα πξνζαρζέληα δηθαηνινγεηηθά 

κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε απφ ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ δεχηεξν θαη 

ηξίην θαηά ηελ θαηάηαμε, ψζηε λα ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηά ηνπο απφ ηελ Πξντζηακέλε 

Αξρή.  

Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ζην άξζξν 15, ψζηε 

λα ξπζκηζζεί ην δήηεκα ηεο ζπκπιήξσζεο θαη δηεπθξίληζεο ησλ ηππηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην δηαγσληζκφ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Οξίδεηαη επίζεο φηη ζπκπιεξψζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο δελ δεηνχληαη γηα ηα ζηνηρεία 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αιιά νη ειιείςεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε. 

Μπνξεί πάλησο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ λα επηθνηλσλήζεη απεπζείαο κε ηνπο 

εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο. 

 

Δπί ηος άπθπος 15: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 17 ηνπ λ. 

3316/2005. 

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ, δεδνκέλνπ φηη πιένλ δελ 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα κφλν εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, αιιά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο (παξ. 5 έσο 7), ζπλεπψο ν ηίηινο «πνηνηηθή επηινγή» 

απνδίδεη πιεξέζηεξα ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ, ελλνψληαο ηνλ έιεγρν ηφζν ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο φζν θαη ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Η παξ. 2 αληηθαζηζηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3316/2005. Οξίδεηαη θαη΄αξρήλ 

φηη ε πνηνηηθή επηινγή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο, είηε αλαηίζεληαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, είηε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. θνπφο ηεο ππνρξεσηηθήο πνηνηηθήο 

επηινγήο είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ πξνο 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία ηίζεληαη πεξηνξηζηηθά 

απφ ηελ Οδεγία 2004/18, ήηνη ε εκπεηξία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

θαηάινγν ζπκβάζεσλ κειεηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

έσο δεθαπεληαεηία πξηλ ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (πεξ. α), ή ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά ελ γέλεη πξνζφληα ησλ κειψλ ηνπ ππνςεθίνπ πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (νκάδα κειέηεο ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ) (πεξ. β), ή θαη άιια ζηνηρεία (πεξ. γ). 

Η παξ. 3 ζπκπιεξψλεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

3316/2005 θαη νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδφκελνη επηθαιεζηνχλ δάλεηα 

ηθαλφηεηα ηξίηνπ, κε κεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη νη αλαζέηνπζεο αξρέο λα 

δηαζθαιίζνπλ, κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ φξσλ ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο φηη ε 

ηθαλφηεηα απηή ζα παξαζρεζεί πξάγκαηη ζην δηαγσληδφκελν εθ κέξνπο ηνπ ηξίηνπ, 

θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, άιισο πξέπεη ν αλάδνρνο λα θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη λα αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 

ππνςήθην. 

Η παξ. 4 πξνζζέηεη παξαγξάθνπο 4 έσο 7 ζην άξζξν 17.  
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Με ηε λέα παξ. 4 πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή πξνζψπνπ ζηελ νκάδα κειέηεο, 

ην νπνίν έρεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη βεβαηψλεη γηα ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα 

θξίζηκσλ, απφ θαηαζθεπαζηηθήο πιεπξάο,  ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. Σν πξφζσπν απηφ 

απαηηείηαη λα δειψλεηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ νκάδα κειέηεο. Σπρφλ 

δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη ηνπ κειεηεηή επηιχνληαη αξκνδίσο απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ειεγθηή ηεο κειέηεο, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25. Με γλψκε ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα κελ ηίζεηαη ε ζρεηηθή απαίηεζε ζηελ πξνθήξπμε.  

Με ηελ παξ. 5 πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη απνθιείνληαη ηνπ 

δηαγσληζκνχ νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ, θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

αλεθηέιεζην κέξνο ζπκβάζεσλ πνπ ππεξβαίλεη ην ηεηξαπιάζην ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

ηεο ηάμεο ηνπο θαη εηδηθά γηα ηηο εηαηξείεο Δ΄ ηάμεο, ην εηθνζαπιάζην ηνπ θαησηάηνπ 

νξίνπ ηεο ηάμεο ηνπο. Σα  φξηα απηά αληηζηνηρνχλ ζε ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ ηελ 

ειάρηζηε λφκηκε ζηειέρσζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 39. Η 

απμεκέλε δπλακηθφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, ήηνη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ, 

απμάλεη αλαιφγσο ηελ ηθαλφηεηα θαη αλαιφγσο ηα φξηα. ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

κειεηψλ ηα φξηα ζα θαζνξηζζνχλ κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί θαηά ηελ 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 39. 

Με ηελ παξ. 6 νξίδεηαη φηη ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ην αλεθηέιεζην ηκήκα ησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ κειεηεηψλ ζα εθδίδνληαη απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη 

Έξγσλ (ΑΔΜΔ) θαη ξπζκίδνληαη δηάθνξεο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο.  

Με ηελ παξ. 7 νξίδεηαη φηη ν ρξφλνο έλαξμεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, άξα θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζα θαζνξηζζεί κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηεο ΑΔΜΔ.  

 

Δπί ηος άπθπος 16: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ λ. 3316/2005. 

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 18, ψζηε λα απνδίδεη 

αθξηβέζηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

Με ηελ παξ. 2 θαηαξγνχληαη ηα εδάθηα 3 θαη 4 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ, επεηδή 

νη ξπζκίζεηο ηνπο θαζίζηαληαη πεξηηηέο, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο παξ. 3. 

Με ηελ παξ. 3 αληηθαζίζηαληαη ηα εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 18, πξνθεηκέλνπ α) ην απνρσξήζαλ ζηέιερνο ηεο νκάδαο κειέηεο λα κελ 

ππνινγίδεηαη ζηε ζχλζεζή ηεο θαη β) ζε πεξίπησζε πνπ ε απνρψξεζε απνδίδεηαη ζε 

αλψηεξε βία λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ ππνςήθην, κε έγθξηζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη φρη 

ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλαζέηνπζα αξρήο.   

 

Δπί ηος άπθπος 17: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

19 θαη θαηαξγείηαη ε παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

Με ηε λέα παξ. 2 νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κειεηεηέο 

εθπνλνχλ κειέηεο γηα ινγαξηαζκφ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (φηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο) ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή αληηζηνηρεί ζηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο 

ε νπνία ππνινγίδεηαη θαηά ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 4, κεησκέλε θαηά ηελ έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο 
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κειεηεηηθήο ακνηβήο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξνζθνκίδεη, καδί κε ην ινγαξηαζκφ 

ηνπ έξγνπ, ηηκνιφγην ηνπ κειεηεηή.  

 

Δπί ηος άπθπος 18 

Με ην άξζξν 18 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3316/2005.  

Με ηελ παξ. 1 αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2, ψζηε λα 

ππνβάιιεηαη απφ ηηο δηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο πίλαθαο θαηαλνκήο  ηεο ακνηβήο 

κφλν φηαλ πθίζηαηαη ζχκπξαμε ζηελ ίδηα θαηεγνξία κειέηεο, ελψ φηαλ νη κειεηεηέο 

ή πάξνρνη ππεξεζηψλ ζπκπξάηηνπλ γηα ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, ε 

ακνηβή εθάζηνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο πνπ θαιχπηεη. 

Με ηελ παξ. 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη 

απφ ηηο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πξέπεη, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, λα ππνγξάθνληαη είηε απφ φια ηα κέιε, ην θαζέλα λνκίκσο 

εθπξνζσπνχκελν, είηε απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ ηνπο εθπξφζσπν. 

 

Δπί ηος άπθπος 19: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη εμ νινθιήξνπ ην 

άξζξν 21 ηνπ Ν. 3316/2005, κε ζηφρν λα αλαβαζκηζζνχλ νη επηηξνπέο πνπ δηεμάγνπλ 

ηνπο δηαγσληζκνχο θαη λα θαηαζηεί πην δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή ε δηαδηθαζία. 

Με ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη νη Δπηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη πέληε 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, είλαη θαηά θαλφλα 

πεληακειείο, ηα κέιε ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΙ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη νη εηδηθφηεηέο ηνπο πξέπεη λα πξνζηδηάδνπλ ζηηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο πηπρίσλ πνπ θαινχληαη ζην δηαγσληζκφ. Καη΄εμαίξεζε, νη 

επηηξνπέο κπνξεί λα είλαη ηξηκειείο,  φηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε 

ηηκή, ή φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

εθαξκνγήο ησλ ΠΓ 59 θαη 60/2007. 

Η παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κφλν αλ δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια 

πξφζσπα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 δειαδή νξίδεηαη πξφεδξνο θαη 

αλαπιεξσηήο εθηφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο. 

Η παξάγξαθνο 3 νξίδεη φηη ηα ππφινηπα αλαγθαία γηα ηε ζπγθξφηεζε 

πξφζσπα πξνέξρνληαη απφ θαηαιφγνπο ππαιιήισλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ππνπξγεία πνπ 

αλαζέηνπλ κειέηεο, ή ζηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ηνπ Ν 3852/2010. ηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ ππνπξγείσλ γξάθνληαη ππάιιεινη ηνπ ππνπξγείνπ θαη απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο απηνχο  θιεξψλνληαη ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ. 

ηνπο θαηαιφγνπο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ εγγξάθνληαη ππάιιεινη πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε ππνπξγεία αιιά ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΟΣΑ, 

απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα). Γηα ηελ 

εγγξαθή ησλ ππαιιήισλ ζηνπο θαηαιφγνπο απαηηείηαη νθηαεηήο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξία ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε κειεηψλ θαη έξγσλ. Η εγγξαθή είλαη 

ππνρξεσηηθή, κπνξεί φκσο λα δηθαηνινγεζεί εμαίξεζε γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. Η 

θιήξσζε  γίλεηαη κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην λνκφ ηεο έδξαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εγγξαθήο ζηνπο 

θαηαιφγνπο θαη ηεο θιήξσζεο ζα εθδνζνχλ ππνπξγηθέο απνθάζεηο εληφο ηεζζάξσλ 

κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ.  

Η παξ. 4 νξίδεη φηη γηα ηελ ππφδεημε ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ ππνβάιιεηαη 

εγθαίξσο αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνο ην Τπνπξγείν ή ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε αληίζηνηρα θαη ε θιήξσζε ησλ κειψλ είλαη δεκφζηα. 
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 Η παξ. 5 νξίδεη φηη ζηηο επηηξνπέο δηαγσληζκνχ κεηέρεη θαη έλαο εθπξφζσπνο 

ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ (αλαιφγσο κε ηελ θχξηα κειέηε ηεο ζχκβαζεο). Οη 

εθπξφζσπνη ππνδεηθλχνληαη κε θαηαιφγνπο ησλ επηκειεηεξίσλ, πξνο ηηο αξρέο πνπ 

δηεμάγνπλ ηηο θιεξψζεηο θαη ππάγνληαη θαη απηνί ζε δηαδηθαζία θιήξσζεο. 

Η παξ. 6 νξίδεη φηη θαζνξίδεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαη΄απνθνπήλ ακνηβή γηα ηα 

κέιε ησλ επηηξνπψλ. Με ηελ απφθαζε νξίδεηαη επίζεο θαη ν ηξφπνο κείσζεο ηεο 

ακνηβήο, αλ νη επηηξνπέο παξαβηάδνπλ ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

(ζχληαμε πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεηο γηα ηελ απφθαζε επί ελζηάζεσλ) πνπ ηίζεληαη 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

Δπί ηος άπθπος 20 

Με ην άξζξν 20 πξνζηίζεηαη ζην λφκν 3316/2005 άξζξν 22Α,
 
κε ην νπνίν 

εηζάγεηαη ζηε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ην «ζχκθσλν αθεξαηφηεηαο» ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Σν ζχκθσλν πξνζαξηάηαη ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηεο κειέηεο 

ή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαηά ην άξζξν 23 θαη 

ππνγξάθεηαη καδί ηεο. Με ην ζχκθσλν ν αλάδνρνο δηαβεβαηψλεη ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή φηη δελ κεηήιζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο παξάλνκα κέζα, 

φπσο δσξνδνθίεο, ππνζρέζεηο θ.ι.π. πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα φξγαλα ηεο 

αλαζέηνπζα αξρήο, νχηε ζα κεηέιζεη ηέηνηα κέζα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφζρεηαη επίζεο φηη ζα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν, αλ ηνπ δεηεζεί, ηηο δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο θαη ειέγρνπ, απφ νπνηεζδήπνηε ειεγθηηθέο αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ηεξήζεη ην ζχκθσλν επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν απζηεξέο θπξψζεηο (έθπησζε απφ 

εθηεινχκελεο ζπκβάζεηο, δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν, θ.ι.π.). 

 

Δπί ηος άπθπος 21: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3316/2005, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηνχληαη νη παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ. Με ηελ λέα 

παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη θαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα.  

Με ηελ λέα παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ν αλάδνρνο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο πξηλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο, αλ έρεη ήδε πξνζθνκίζεη 

πξνο έιεγρν ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 

θαη εληφο πξηλ απφ δέθα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε (φηαλ ε ζχκβαζε 

ππφθεηηαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν). Οη πξνζεζκίεο απηέο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ 

γηα ζνβαξφ ιφγν. Η κε πξνζέιεπζε ηνπ αλαδφρνπ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ 

ηάζζεη ε αλαζέηνπζα αξρή, έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θαη ηελ θαηάπησζε 

ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε απηή αλαθεξχζζεηαη ν 

επφκελνο θαηά ηε ζεηξά θαηάηαμεο ππνςήθηνο θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία, 

ήηνη έθδνζε απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, πξφζθιεζε γηα ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15, πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

Με ηε λέα παξ. 4 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 θαη δελ απαηηείηαη 

πιένλ ε χπαξμε αληηθιήηνπ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πιένλ πξφζθνξνη θαη 

απινχζηεξνη ηξφπνη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ εξγνδφηε κε ηνλ αλάδνρν (φπσο ε 

ηειενκνηνηππία, πνπ έρεη θαζηεξσζεί σο γεληθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηεο δηνίθεζεο 

κε ηνπο πνιίηεο, κε ην Ν. 2672/1998).  
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Με ηε λέα παξάγξαθν 5 νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απιή δήισζή ηνπ πξνο ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

Δπί ηος άπθπος 22: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

3316/2005. 

Η παξ. 1 δηεπθξηλίδεη φηη ζην πνζφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο 

ζχκβαζεο, ζηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη 

ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Πεξαηηέξσ πξνζζέηεη ζηελ λέα παξ. 2 δηάηαμε κε ηελ 

νπνία επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ 

θαηαηίζεληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο. 

Η παξ. 2 δηεπθξηλίδεη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24. 

 

Δπί ηος άπθπος 23: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 25 θαη 26 

ηνπ λ. 3316/2005. 

Με ηελ παξ. 1 πξνζηίζεληαη εδάθηα ζην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο κειέηεο απφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ απμεκέλεο εκπεηξίαο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο. Ο έιεγρνο εθηείλεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ζηελ παξαιαβή ηεο. θνπφο ηεο 

δηάηαμεο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ θαη ε απνθπγή αζηνρηψλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.  

ηνλ έιεγρν ππάγνληαη νη ζπκβάζεηο κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ, φηαλ γηα ηελ 

εθπφλεζή ηνπο απαηηνχληαη πηπρία ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο. Ο έιεγρνο ζπληειείηαη απφ 

πάξνρν ή εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε ππεξεζηψλ 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ ππνγξάθεηαη απφ ζηέιερνο κε πηπρίν 

Γ΄ ηάμεο, ή αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν ηνπιάρηζηνλ ίζεο (δσδεθαεηνχο) εκπεηξίαο.  

Με ηελ παξ. 2 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 25, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηππσζεί πιεξέζηεξα.  

Με ηελ παξ. 3  ηξνπνπνηείηαη ε πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ηεο κειέηεο ζπκβαηή κε ην 

επξσπατθφ δίθαην. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη αλ ν αλάδνρνο θπζηθφ πξφζσπν ή 

κνλαδηθφο κειεηεηήο εηαηξείαο κειεηψλ δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί φρη απφ νπνηνλδήπνηε 

(φπσο νξίδεηαη κε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε) αιιά απφ  ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνςήθην. Πεξαηηέξσ νξίδνληαη νη επζχλεο ηνπ λένπ 

αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε απηή.  

 

Δπί ηος άπθπος 24: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 

2 θαη 3 θαη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3316/2005. Δπίζεο ηξνπνπνηείηαη 

ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28. 

Η παξ. 1 ηξνπνπνηεί ηελ παξ. 2 δηεπθξηλίδνληαο ηηο ξπζκίζεηο γηα ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο. Η λέα ξχζκηζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ ππνβνιή 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. 

Η παξ. 2 ηξνπνπνηεί ην εδάθην ηεο παξ. 3 πνπ νξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο νξηαθήο 

πξνζεζκίαο. Η νξηαθή πξνζεζκία νξίδεηαη πιένλ ζην ήκηζπ ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ ηεο 

ζχκβαζεο θαη φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. 

Η παξ. 3 αλαπιεξψλεη ηελ παξάιεηςε ηνπ Ν. 3316/2005 λα πεξηιάβεη δηάηαμε 

γηα ηηο πξνζεζκίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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Η παξ. 4 ηξνπνπνηεί ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 νξίδνληαο φηη 

αλ ε ζχκβαζε θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ 30% (αληί ηνπ 1/3, φπσο ηζρχεη ζήκεξα) ηνπ 

θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο.  

 

Δπί ηος άπθπος 25: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3316/2005. 

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζζεί φηη πθίζηαηαη αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο κφλν φηαλ νη λέεο 

κειέηεο ή ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξ. 26 ηνπ άξζξνπ 1. 

Με ηελ παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 γηα ηνλ θαλνληζκφ λέσλ 

ηηκψλ κνλάδνο, επί ηε βάζεη ηεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ θαηεγνξία 

θαη ηεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, αλ νη κειέηεο ή ππεξεζίεο 

δελ ππάγνληαη ζε θαηεγνξία γηα ηελ νπνία πξνζθέξζεθε ηηκή.  

 

Δπί ηος άπθπος 26: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3316/2005, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4, πνπ πξνβιέπεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ. 

Η παξ. 1 ηξνπνπνηεί ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 θαη νξίδεη φηη νη ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο γίλνληαη ελ κέξεη φπσο κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ελ κέξεη θαηφπηλ 

επηκεηξήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Η δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο επηκέηξεζεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 2, πνπ 

αληηθαζηζηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30.  

Με ηελ παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 30, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο, ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

Δπί ηος άπθπος 27: Με ην άξζξν απηφ πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 

31 ηνπ Ν. 3316/2005, πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ κειεηεηή 

πνιχπινθσλ θαη ηερληθψο δπζρεξψλ έξγσλ ζηελ επνπηεία εθαξκνγήο ηεο κειέηεο 

ηνπ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδνληαη επίζεο  ε έλλνηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ κειεηεηή θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ. Η ζπκκεηνρή ηνπ 

αξρηηέθηνλα κειεηεηή ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ε κειέηε 

απνηειεί ζπλέρεηα αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ, ή φηαλ θαινχληαη πηπρία ησλ 

θαηεγνξηψλ 6 θαη 7 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2. 

 

Δπί ηος άπθπος 28: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη ειαθξψο νη δηαηάμεηο 

ησλ παξ. 6 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3316/2005, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ 

ζηελ ίδξπζε θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ.  

 

Δπί ηος άπθπος 29: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ λ. 3316/2005. 

Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζζεί ε πεξίνδνο απαζρφιεζεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη λα ξπζκηζζνχλ 

ζέκαηα ηεο ακνηβήο ηνπο. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο κπνξεί λα νξίδεηαη κέρξη δχν κήλεο 

θαη ε ακνηβή ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη 

κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4, γηα 

επηζηήκνλεο κε ππεξεηθνζαεηή εκπεηξία.  
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Με ηελ παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 πξνθεηκέλνπ λα 

επηβάιιεη ηε δεκνζηφηεηα ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο αλαηίζεληαη θαζήθνληα 

εκπεηξνγλσκφλσλ.  

 

Δπί ηος άπθπος 30: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 39 ηνπ λ. 

3316/2005, πνπ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 

Μειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζεί, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ.  

 Η παξάγξαθνο 1 κεηνλνκάδεη ην Μεηξψν Μειεηεηψλ ζε Μεηξψν 

Μειεηεηψλ θαη Παξφρσλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 

θαζηεξψλνληαη, γηα πξψηε θνξά, δχν θαηεγνξίεο Παξφρσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο νξίδεη 

φηη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν πθίζηαηαη κεηά πάξνδν ηεηξαεηίαο απφ ηελ 

θηήζε ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαη φρη ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

Η παξ. 2 ηξνπνπνηεί ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη νξίδεη αθελφο φηη θπζηθά 

πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο,  δηαηεξνχλ 

κέρξη πέξαηνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ην αηνκηθφ 

ηνπο πηπρίν, παξά ηε δέζκεπζή ηνπ πηπρίνπ απηνχ ζε εηαηξεία. Η ξχζκηζε ζθνπφ έρεη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειεηεηψλ, ρσξίο ην θφβν απψιεηαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη κέξνο κε ην αηνκηθφ 

ηνπο πηπρίν. 

Με ηελ ίδηα παξάγξαθν ζεζπίδεηαη εθ λένπ ην θψιπκα ηνπ Ν 716/1977, φζνλ 

αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ησλ ΑΔΙ θαη 

ΑΣΔΙ, ηα νπνία θσιχνληαη εθεμήο λα θαηέρνπλ πηπρίν κειεηεηή.  

Η παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο ηηο 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Με ηελ παξ. 4 νξίδεηαη φηη ε εγγξαθή ησλ κειεηεηψλ κπνξεί λα γίλεηαη 

αξρηθά κέρξη θαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κειεηψλ, βάζεη ησλ γλψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε αλέιημή ηνπο ζηηο 

ηάμεηο ηνπ Μεηξψνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία θξίζηκε δεθαεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα πξναγσγή θαη ρσξίο 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο. Καηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην δπλακηθφ ησλ 

κειεηεηψλ θαη ηα πηπρία παξακέλνπλ ζρεδφλ ίδηεο. 

Οξίδεηαη επίζεο, ζηελ παξ. 5, φηη ζηηο γεληθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ 

εγγξάθνληαη είηε κεκνλσκέλεο εηαηξείεο, είηε φκηινη εηαηξεηψλ, κε κνξθή κνλίκσλ 

θνηλνπξαμηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 186/1992. Σα κέιε ησλ νκίισλ κπνξνχλ 

πάλησο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πηπρίν ηνπο θαη απηνηειψο, ή ζε ζχκπξαμε κε άιινπο 

κειεηεηέο ή εηαηξείεο κειεηψλ, φηαλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ δελ ιακβάλεη κέξνο ν 

φκηινο ζηνλ νπνίν κεηέρνπλ.  

ηελ παξ. 6 νξίδεηαη φηη νη εηαηξείεο ή φκηινη πνπ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο κειεηψλ θαηαηάζζνληαη ζε δχν ηάμεηο, πξψηε θαη δεχηεξε. Σα φξηα ησλ 

ηάμεσλ, ε ζηειέρσζή ηνπο θαη νη πξνυπνινγηζκνί κειεηψλ ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο νη έρνληεο πηπρίν γεληθήο θαηεγνξίαο, ζα νξηζζνχλ κε ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ.  

ηελ παξάγξαθν 8 νξίδεηαη φηη αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

κεηξψσλ είλαη ε Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ. 

 

Δπί ηος άπθπος 31: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 41 ηνπ λ. 

3316/2005, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ αβιεςίεο, φπσο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ, πνπ 

παξαπέκπεη ζην άξζξν 42 ηνπ λφκνπ, ην νπνίν φκσο δελ αθνξά ηελ δηθαζηηθή 
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επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη ε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ απφ 

ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Ν. 3316/2005 ξπζκίδεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 77 ηνπ Ν 3669/2008.  

 

Δπί ηος άπθπος 32: Με ην άξζξν απηφ αθελφο θαηαξγείηαη ε παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3316/2005 θαη αθεηέξνπ πξνζηίζεηαη άξζξν 42Α ζηνλ ίδην λφκν, 

πνπ πεξηέρεη, ζρεδφλ απηνχζηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, ην νπνίν πιένλ ξπζκίδεη 

ηα ζέκαηα ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο. Με ηε λέα 

ξχζκηζε νξίδεηαη φηη ηελ πξφηαζε γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κε ην 

νπνίν εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κειεηψλ ππνβάιιεη είηε ν Τπνπξγφο 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ απηνηειψο, είηε απφ θνηλνχ κε άιιν αξκφδην 

θαζ΄χιελ Τπνπξγφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ ΣΔΔ ή άιινπ αξκφδηνπ 

επηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκίαο Καηαζθεπψλ. 

Δπίζεο, κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ αλαξηζκείηαη ε παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

Ν. 3316/2005, ζε παξ. 9.  

  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

   Δπί ηος άπθπος 33: Με ην άξζξν απηφ ρνξεγείηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ 

Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ έγθξηζε εηδηθνχ «Καλνληζκνχ 

Αλάζεζεο θαη Δθηέιεζεο ΄Δξγσλ»,  ν νπνίνο ζα θαηαιακβάλεη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν 

ηνπ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ φισλ ησλ εμαηξνχκελσλ θνξέσλ. Έηζη 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί έλα εληαίν θαη γηα ηνπο ελ ιφγσ θνξείο ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

ρσξίο βεβαίσο λα απνθιείεηαη ε χπαξμε ζε απηφ ξεηψλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, αλαιφγσο 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαζ’ ελφο απφ απηνχο. 

  Με ηελ παξάγξαθν 2 επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ «έξγνπ» θαη 

δηεπθξηλίδεηαη φηη σο απηνηειέο «έξγν» λνείηαη ηφζν ην ζχλνιν ησλ «πξφδξνκσλ 

εξγαζηψλ», φζν θαη ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, αξθεί ε εθηέιεζή ηνπ λα 

αλαηέζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Δ. 

  Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 

θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Κ.Γ.Δ λα δέρνληαη δψξα θάζε είδνπο θαη κνξθήο απφ ηηο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ ηέηνηα δψξα. Η παξάβαζε 

ηεο ππνρξέσζεο απηήο γηα κελ ηνπο ππαιιήινπο είλαη λα αληηκεησπίδνπλ πεηζαξρηθή 

δίσμε κε ελδερφκελν επηβνιήο σο πνηλήο ηελ απφιπζε, γηα δε ηηο επηρεηξήζεηο λα 

θεξπρζνχλ έθπησηνη φισλ ησλ ελ ελεξγεία ζπκβάζεσλ, αιιά θαη λα δηαγξαθνχλ απφ 

ην Μ.Δ.ΔΠ. 

Με ηηο παξ. 4 θαη 5 εηζάγεηαη ζην λ. 3669/2008 ην «ζχκθσλν αθεξαηφηεηαο» 

ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Σν ζχκθσλν πξνζαξηάηαη ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαηά ην άξζξν 30 θαη ππνγξάθεηαη καδί ηεο. Με ην 

ζχκθσλν ν αλάδνρνο δηαβεβαηψλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη δελ κεηήιζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο παξάλνκα κέζα, φπσο δσξνδνθίεο, ππνζρέζεηο 

θ.ι.π. πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζα αξρήο, νχηε ζα κεηέιζεη 

ηέηνηα κέζα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Τπφζρεηαη επίζεο φηη ζα δηεπθνιχλεη 

κε θάζε ηξφπν, αλ ηνπ δεηεζεί, ηηο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη ειέγρνπ, απφ 

νπνηεζδήπνηε ειεγθηηθέο αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξήζεη ην ζχκθσλν 

επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν απζηεξέο θπξψζεηο (έθπησζε απφ εθηεινχκελεο 

ζπκβάζεηο, δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν, θ.ι.π.). 
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  Δπί ηος άπθπος 34: Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ αλαδηαηππψλεηαη γηα 

ιφγνπο αθξίβεηαο ν ηίηινο ηνπ Β΄ Κεθαιαίνπ ηνπ Κ.Γ.Δ.  

  Με ηελ παξάγξαθν 2 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 2 ηνπ Κ.Γ.Δ έηζη ψζηε κε ην 

λέν άξζξν αθελφο λα ζεζκνζεηεζεί σο πξνυπφζεζε δεκνπξάηεζεο ελφο έξγνπ ε 

«σξηκφηεηα» απηνχ απφ άπνςε κειέηεο, ρξεκαηνδφηεζεο, απαιινηξηψζεσλ, 

κεηαθίλεζεο δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, 

εκπνδίσλ ιφγσ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, αδεηνδνηήζεσλ ρξήζεο δαλεηνζαιάκσλ 

θαη απνζεζηνζαιάκσλ θ.ιπ. θαη αθεηέξνπ λα εηζαρζεί, γηα πξψηε θνξά, ε έλλνηα ησλ 

«πξφδξνκσλ» εξγαζηψλ, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη θαη πάιη σο 

απηνηειέο «έξγν». Δίλαη πξφδειν φηη ε εθηέιεζε εξγνιαβηψλ «πξνδξφκσλ» 

εξγαζηψλ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ «σξηκφηεηα» ησλ «θχξησλ» έξγσλ, απηψλ δειαδή πνπ 

ζα αθνινπζνχλ, ελψ ζα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη αλεκπφδηζηε εμέιημή ηνπο. 

 

  Δπί ηος άπθπος 35: Με ην άξζξν απηφ πξνζηίζεηαη, γηα ιφγνπο αξηηφηεξεο 

λνκνηερληθήο δηαηχπσζεο ηνπ Β΄ Κεθαιαίνπ, ην άξζξν 2Α, πνπ επαλαιακβάλεη ηηο 

πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Γ.Δ.  

 

  Δπί ηος άπθπος 36: Με ην άξζξν απηφ εηζάγεηαη, γηα πξψηε θνξά ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία, σο ηξφπνο επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ (θαη) ν «αληαγσληζηηθφο 

δηάινγνο», δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ.  

 

  Δπί ηος άπθπος 37. Με ην άξζξν απηφ πξνζηίζεληαη άξζξα 3Α θαη 3Β, 

πξψηνλ, γηα λα εηζαρζεί θαη γηα κηθξά έξγα (πξνυπνινγηζκνχ θάησ ηνπ θαησθιίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ) ε δπλαηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο λα ζπλάπηεη «ζπκθσλίεο πιαίζην» θαη δεχηεξνλ γηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

θνηλνηηθή λνκηκφηεηα θαη λα αξζεί ε «παξάιεηςε» ηνπ Κ.Γ.Δ λα πξνβιέςεη ξεηά σο 

θξηηήξην επηινγήο αλαδφρνπ θαη απηφ ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο». Δπί πιένλ κε ην άξζξν 3Β θαζηεξψλεηαη σο «θαλφλαο» γηα έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 5.000.000 επξψ, ε ρξεζηκνπνίεζε σο θξηηεξίνπ επηινγήο 

αλαδφρνπ, απηνχ ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο». Με 

ηε δηάηαμε δελ αθπξψλεηαη ε επρέξεηα ηεο εθάζηνηε αλαζέηνπζαο αξρήο λα επηιέγεη ε 

ίδηα ην πξνζήθνλ, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θξηηήξην επηινγήο, αθνχ 

πξνβιέπεηαη ε επρέξεηα ηεο ελ ιφγσ αξρήο λα δεηά ζε ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά έξγν 

ηεο, ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο «ρακειφηεξεο ηηκήο», αίηεκα πνπ ηειεί ππφ ηνλ 

(γλσκνδνηηθφ) έιεγρν ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ (απνθαζηζηηθφ) έιεγρν ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Γηα ηα ππφινηπα έξγα (κηθξφηεξνπ, 

δειαδή, πξνυπνινγηζκνχ) θαζψο θαη γηα ηα έξγα ζπληεξήζεσο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο, ην ζρέδην λφκνπ πξνβιέπεη σο «θαλφλα» ηελ ρξεζηκνπνίεζε σο 

θξηηεξίνπ επηινγήο αλαδφρνπ απηνχ ηεο «ρακειφηεξεο» ηηκήο. Φπζηθά δηαηεξείηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο θαη λα ηελ επηηχρεη κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία. 

  

  Δπί ηος άπθπος 38: Με ηελ παξ. 1 πξνζηίζεληαη δχν λέα ζπζηήκαηα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη ε «πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ» θαη ε «πξνζθνξά θαη’ απνθνπή ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα 

επξχηεξα ηκήκαηα απηνχ ή γηα απηφλνκα θαηαζθεπαζηηθψο κέξε ηνπ έξγνπ, κε 

εγγπεκέλν πξνυπνινγηζκφ». Σα ζπζηήκαηα απηά αλαιχνληαη ζηα άξζξα 39 θαη 40 

ηνπ παξφληνο πνπ πξνζζέηνπλ ηα άξζξα  12Α θαη 12Β ζην Ν 3669/2008. 
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  Με ηελ παξ. 2 πξνζηίζεηαη ε ιέμε «κφλν» ζηε δηαηχπσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Γ.Δ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξακκηζζεί εκθαληηθά ν πεξηνξηζηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο αλαθνξάο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην 

ζχζηεκα «πξνζθνξάο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο». 

 

  Δπί ηος άπθπος 39: Με ην άξζξν 39 πξνζηίζεληαη ζηνλ Κ.Γ.Δ δχν λέα άξζξα 

(12 Α θαη 12 Β), επηπιένλ δε αληηθαζίζηαηαη ην ηξίην εδάθην ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 

άξζξνπ 15 θαη  πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17.  

  Με ηηο παξ. 1 θαη 2 εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζην εζληθφ δίθαην δχν 

πξαγκαηηθά ξηδνζπαζηηθά ζπζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Σν πξψην, ηεο 

πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ θαη ηδίσο έθπησζε 

ζην θφζηνο, ζηνλ ρξφλν πεξαίσζεο θαη (αξλεηηθή) ζηελ εγγχεζε ηνπ έξγνπ θαη ην 

δεχηεξν, ηεο πξνζθνξάο θαη’ απνθνπή ηηκήο κε εγγπεκέλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ. εκεησηένλ φηη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο πξνβιέπεηαη ε 

έθδνζε Απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Δπεηδή ε 

εηζαγσγή ησλ ππφςε δχν ζπζηεκάησλ επεξεάδεη θαη άιια άξζξα ηνπ Κ.Γ.Δ  γίλνληαη 

θαη ζ’ απηά νη αλάινγεο παξεκβάζεηο.  

  Με ηελ παξάγξαθν  3 θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επθξηλήο ε δπλαηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα εηζάγεη ζηε δηαθήξπμε ζχκβαζεο έξγνπ φξνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 146 θαη 147 ηνπ λφκνπ (πξφθεηηαη γηα ελζσκαησκέλεο 

δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18). Γηα ηελ εηζαγσγή απαηηείηαη ε έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ψζηε λα 

ειέγρεηαη αξκνδίσο ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ κε ηελ εηζαγσγή φξσλ πνπ  

παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Γελ απαηηείηαη απφθαζε αλ ε εηζαγσγή 

ηέηνησλ φξσλ επηβάιιεηαη απφ εηδηθέο, θείκελεο δηαηάμεηο.  

   Με ηελ παξάγξαθν 4 ηξνπνπνηείηαη, πξνο ην ζθνπφ πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 15. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο 

πξσηεχνπζαο (Αζήλαο), φηη νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ απνζηνιή γηα 

δεκνζίεπζε θαη φρη ηελ δεκνζίεπζε, επηβάιιεηαη ε δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΣΔΔ θαη θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 πνπ επέβαιαλ δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ 

ηχπν, δηφηη επηθαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ 8.  

  Με ηελ παξ. 5 θαηαξγείηαη, σο πεξηηηή, ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 15.  

  Με ηελ παξ. 6 πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν 

3669/2008, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο ζηα λέα 

ζπζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ εηζάγνληαη κε ην λέν λφκν. 

 

 

  Δπί ηος άπθπος 40: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 18 ηνπ Ν 

3669/2008 θαη εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο «δηαβνχιεπζεο» ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (θαη αζθαιψο θαηά λφκν δπλακέλνπο) 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζία αλάιεςεο κηαο ζχκβαζεο. εκεηψλεηαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη δηάθνξνο απηήο ηνπ «αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ», 

εθηφο άιισλ (θαη) δηφηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε δελ ζπληζηά γηα έλα δηαγσληδφκελν 

θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, ε παξάιεηςή ηνπ είηε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηαβνχιεπζε είηε λα ππνβάιεη ηεχρνο παξαηεξήζεσλ, ζε αληίζεζε 
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κε ηε δεχηεξε δηαδηθαζία (απηήλ ηνπ «αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ») φπνπ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία έρεη κφλν φπνηνο έιαβε κέξνο ζην δηάινγν. 

 

  Δπί ηος άπθπος 41: Με ηελ παξ. 1 πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 20, πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία απφδεημεο πεξί κε ζπλδξνκήο 

αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, ή ηα κέιε ππνςήθηαο 

θνηλνπξαμίαο. 

 Με ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3669/2008, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα (δελ πθίζηαληαη πιένλ έξγα 

«λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ», θαηαξγήζεθαλ νη Σνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

κε ην Ν 3852/2010 θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ 

θ.ν.θ.). Πξνο ην ζθνπφ απηφ ηξνπνπνηνχληαη νη αλαγθαίεο δηαηάμεηο θαη θαηαξγνχληαη 

σο άλεπ αληηθεηκέλνπ νη ππφινηπεο.  

 

  Δπί ηος άπθπος 42: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 22, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

ζπζηεκάησλ πξνζθνξψλ κε ην λέν λφκν. Καηαξγείηαη επίζεο, γηα ηα έξγα κε 

πξνυπνινγηζκφ θάησ ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ, ε ππνρξέσζε 

απηνπξφζσπεο εκθάληζεο θαη θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε απαγφξεπζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο παξαβηάδεη ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, δηφηη επλνεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 

ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζηηο ππφινηπεο θαη ηδίσο 

απηέο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε καθξηλέο απνζηάζεηο.   

 

  Δπί ηος άπθπος 43: Με ην άξζξν απηφ πξνζηίζεηαη ζηνλ Κ.Γ.Δ ην άξζξν 

23Α΄ κε ην νπνίν θαζηεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ «αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ», πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ.  

 

  Δπί ηος άπθπος 44: Με ην άξζξν 43 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 24 ηνπ Ν 

3669/2008 θαη ζεζπίδεηαη ε ππνρξεσηηθή εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

ησλ έξγσλ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 45: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 26 ηνπ Ν 

3669/2008 πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζεί ε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 46: Με ην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 28 ηνπ Ν 

3669/2008, πνπ ξπζκίδεη ηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο, ή αλάζεζεο 

κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απνζθνπνχλ 

λα θαηαζηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζχκθσλεο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη πην 

ιεηηνπξγηθέο.  

 

  Δπί ηος άπθπος 47: Με ην άξζξν 47 αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο γηα ηνλ 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαη ηελ πξνθνξηθή δεκνπξαζία θαη εηζάγεηαη κηα απιή, 

δηαθαλήο θαη αλνηρηή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ κηθξνχ αληηθεηκέλνπ 

(κέρξη 100.000 ΔΤΡΩ, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ).  
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  Δπί ηος άπθπος 48: Με ηελ παξ. 1 θαηαξγείηαη ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

3669/2008, πνπ πξνβιέπεη ην δηνξηζκφ αληηθιήηνπ, δεδνκέλνπ φηη πιένλ, κε ην άξζξν 

14 ηνπ Ν 2472/1998 θαζηεξψζεθε σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ε απνζηνιή 

ηειενκνηνηππίαο, ε νπνία θαηέζηεζε νπζηαζηηθά κε αλαγθαίν ηνλ νξηζκφ 

αληηθιήηνπ.  

  Με ηηο παξαγξάθνπο 2-7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, επέξρνληαη πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 35 ηνπ λ. 3669/2008.  

  Με ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεγάισλ εθπηψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ μεπεξλά έλα νξηζκέλν φξην (γεληθψο ην 12%) πέξα απφ ηελ 

«πξφζζεηε» εγγχεζε πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Γ.Δ, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

ηξνπνπνηείηαη έηζη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 35, ψζηε επί πιένλ νη ππφςε 

ζπκβάζεηο λα ηίζεληαη ππφ ηελ επηηήξεζε ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ, 

ελψ ε πξαγκαηηθή ή πιαζκαηηθή παξαιαβή ηνπ αληηζηνίρνπ έξγνπ λα πξνυπνζέηεη 

ηελ πξνεγνπκέλε δηελέξγεηα επ’ απηνχ ελφο ηνπιάρηζηνλ ειέγρνπ. 

  Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ αλαδηαηππψλεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ 

άξζξνπ 35 ηνπ Κ.Γ.Δ, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέζηεξν ην λφεκά ηεο. 

   Πέξαλ ησλ κέρξη ζήκεξα εγγπήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη 

αλάδνρνη, αλ ην ζχζηεκα επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ απηνί επειέγεζαλ είλαη απηφ ηεο 

πξνζθνξάο πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ, κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ, ηξνπνπνηείηαη ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 4 θαη απαηηείηαη πιένλ θαη ε πξνζθφκηζε «εηδηθψλ» 

εγγπήζεσλ πνπ επηζηξέθνληαη κφλν κεηά ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

   Με ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη δεηήκαηα 

επηζηξνθήο ή κείσζεο ησλ εγγπήζεσλ ζε πεξηπηψζεηο κε έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ απφ 

ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ζηνλ αλάδνρν ή επεηδή ην έξγν έρεη θζάζεη ζ’ έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξνφδνπ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 49: Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 

36 ηνπ λ. 3669/2008.  

  Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ε νξίδεηαη, φηη ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ζήκεξα 

ξχζκηζε, θαηά ηελ νπνία ε παξαιαβή ησλ «αθαλψλ» εξγαζηψλ, απηψλ δειαδή πνπ 

δελ είλαη επηκεηξήζηκεο ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, γηλφηαλ κφλνλ απφ ηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ, εθεμήο ε παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ 

εηδηθά ζπληζηψκελε επηηξνπή γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο. 

  Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή 

ηνπ κειεηεηή ζηελ νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

πεξηπηψζεηο κε αλαγθαίσλ κεηαβνιψλ ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Η 

δηάηαμε απηή ζπκπιεξψλεη ηε ξχζκηζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

3316/2005, πνπ πξνζηίζεηαη κε ην παξφλ λνκνζρέδην, πεξί αλάζεζεο θαζεθφλησλ 

επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζην κειεηεηή, καδί κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο κειέηεο 

(ζχλζεηε ζχκβαζε θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005).  

  Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο λα πεξηιακβάλεη, ζηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ηεο γηα ηελ 

πξφνδν ηνπ έξγνπ πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, αλαθνξά ζρεηηθά αθελφο κε ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο θαη αθεηέξνπ κε «απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο» 

πνπ είηε εκθαλίζηεθαλ ήδε, είηε βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη νη νπνίεο ελδερνκέλσο 

ζπλεπάγνληαη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο «ζπκπιεξσκαηηθψλ» εξγαζηψλ. Η ππνρξέσζε 

θαζηεξψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα κελ αηθληδηάδεηαη ε Πξντζηακέλε Αξρή απφ αλαηξνπή, 

γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηεο ελ γέλεη «νηθνλνκίαο» ηνπ έξγνπ θαη γηα λα κπνξεί 

εγθαίξσο λα παξεκβαίλεη πξνο αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Η ίδηα ππνρξέσζε θαη 
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γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζεζκνζεηείηαη κε ηελ παξάγξαθν 5 θαη γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 

  

  Δπί ηος άπθπος 50: Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα άξζξν 

37 (παξ. 7 θαη 14), 44 (παξ. 1) θαη 45 (παξ. 4) ηνπ Ν 3669/2008. 

  Με ηελ παξ. 1 πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37, κε ην νπνίν 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη αλ ν αλάδνρνο παξαβεί ηηο απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 

7 ηνπ Κ.Γ.Δ θαζνξηδφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη σο εθ ηεο ζηάζεψο ηνπ απηήο 

πξνθχςεη ζε νηνλδήπνηε ηξίηνλ δεκία, απηφο ν ίδηνο επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζή 

ηεο. 

  Με ηελ παξ. 2 πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξ. 14 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, κε ην νπνίν 

επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ε ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη αλά ηξίκελν θαη λα ππνβάιιεη 

ζηελ πξντζηακέλε αξρή ζπλνπηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. ΟΙ εθζέζεηο 

απηέο έρνπλ θαζαξά ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απνηεινχλ αηηήκαηα, νχηε θαη 

κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο παξαηηήζεηο απφ δηθαηψκαηά ηνπ, ελψ νη απαληήζεηο 

επ΄απηψλ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ βιαπηηθέο πξάμεηο θαη αθνξκή γηα ηελ 

εθδήισζε δηαθσλίαο. 

  Με ηελ παξ. 3 αλαδηαηππψλεηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44, πξνθεηκέλνπ αθελφο 

λα πξνζαξκνζζεί ζηελ θαηάξγεζε ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ αλαδφρνπ, αθεηέξνπ δε λα 

πξνζαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο δεκνζίσλ έξγσλ ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο γηα 

ηελ επηθνηλσλία δηνίθεζεο πνιηηψλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε 

ην άξζξν 14 ηνπ λ. 2672/1998.  

 Σέινο, κε ηελ παξ. 4, αλαδηαηππψλεηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Γ.Δ, ψζηε 

λα νξηνζεηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο αζθαιίζεσο πνπ ππνρξενχληαη λα θάλνπλ ηα 

ππαγφκελα ζε αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε πξφζσπα («θαηά παληφο θηλδχλνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία»). Δπηπιένλ 

θαζίζηαηαη ε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο εηδηθή θαη 

νξηζκέλε, ζχκθσλα κε ηε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο. 

 

  Δπί ηος άπθπος 51: Με ην άξζξν 51 ηξνπνπνηνχληαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 

θαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηελ παξ. 1 πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα ζπζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 πεξί ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

  Με ηελ παξ. 2 ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ επηβιέπνληα γηα παξάδνζε 

ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ εκεξήζηνπ θχιινπ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ ζηε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία, ηίζεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη απφ ηε 

δεχηεξε ε νξζή θαη έγθαηξε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ. 

   

  Δπί ηος άπθπος 52: Με ην άξζξν 52 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

48 ηνπ λ. 3669/2008, πνπ αθνξά ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

  Με ηελ παξ. 1 νξίδεηαη φηη νη ηηζέκελεο απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ελδεηθηηθέο 

πξνζεζκίεο πξέπεη λα είλαη «θαηάιιειεο», δειαδή πξνζηδηάδνπζεο απνιχησο ζην 

κέγεζνο θαη ζηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 12 Α (κε ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ) νη 

ξπζκίζεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 48. 

 Με ηελ παξ. 3 αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 

48 ηνπ Κ.Γ.Δ θαη  νξίδεηαη φηη ε «νξηαθή» πξνζεζκία ηζνχηαη πιένλ κε ην 1/2 ηεο 

ζπλνιηθήο (κέρξη ηψξα ην θιάζκα ήηαλ 1/3). Η κεηαβνιή απηή ππαγνξεχεηαη απφ ηελ 
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αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν νη αλάδνρνη λα δεηνχλ δηάιπζε ησλ 

ζπκβάζεψλ ηνπο θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηα έξγα ηνπο, πνιιέο θνξέο ζε θξίζηκν 

ζεκείν, φηαλ νη ζεκεηνχκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πεξαίσζή ηνπο πνπ δελ νθείινληαη 

βεβαίσο ζηε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα, ππεξέβαηλαλ ηελ «νξηαθή», ιεγφκελε, 

πξνζεζκία. 

  Με ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο  θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ακέζσο πξνεγνπκέλεο, ην αξγφηεξν φκσο κέζα 

ζε έλα ηξίκελν θαη ζεζκνζεηείηαη ζρεηηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ ππαιιήισλ, 

εάλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο απηή.     

  

  Δπί ηος άπθπος 53: Με ην άξζξν 53 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

49 θαη 50 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηελ παξάγξαθν 1 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ππνινγηζκνχ πνηληθψλ ξεηξψλ, 

φηαλ ζε εξγνιαβίεο πνπ αλαηέζεθαλ κε ην ζχζηεκα «πξνζθνξάο κε ζπλδπαζκφ 

πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ», ζεκεηψλνληαη ππεξβάζεηο ζε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

  Με ηελ παξάγξαθν 2 γίλνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πνηληθέο ξήηξεο ζε 

κία ζχκβαζε, φηαλ ε απνπεξάησζε ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηνλ θχξην απηνχ.  

  Με ηελ παξάγξαθν 3 δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην πνζφ επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη ε «πξφζζεηε θαηαβνιή» (πξηκ) δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.  

 

  Δπί ηος άπθπος 54: Με ην άξζξν 54 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 

52 ηνπ λ. 3669/2008 γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ. 

  Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1 θαη πξνβιέπεηαη, γηα πξψηε θνξά, ε 

ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθψο θαη ν πξντζηάκελνο 

ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηνπ έξγνπ, πνπ 

απνηειεί ηελ «βάζε» γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ γελνκέλσλ ζηελ ζπλέρεηα εθζθαθψλ, 

επηρσκάησλ θ.ιπ. θνπφο ηεο δηάηαμεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο 

ζρέζεηο αλαδφρνπ θαη εξγνδφηε. 

  Με ηελ παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 ηνπ λφκνπ θαη πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε 

ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ηκεκαηηθψλ θαηά κήλα επηκεηξήζεσλ, επηπιένλ δε 

ππνρξέσζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζή ηνπο 

εληφοηξηκήλνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ δηακνξθσζείζα λνκνινγία. Δμ άιινπ ζεζπίδεηαη 

ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο πξνο επαλαζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ, αλ έρνπλ ειιείςεηο, 

πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζή ηνπο. Η πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο 

επηθέξεη πιαζκαηηθή έγθξηζε ησλ επηκεηξήζεσλ, κε ζπλέπεηα ζηε ζπλέρεηα λα είλαη 

δπλαηή ε ππνβνιή ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο, φκσο πξνβιέπεηαη επίζεο φηη αλ 

δηαπηζηψζεη, ε Δπηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηελ αλαληηζηνηρία ησλ 

πιαζκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ κε ηηο πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο πνζφηεηεο εξγαζηψλ, 

κπνξεί λα δηνξζψζεη ηηο επηκεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ε ππεξεζία λα 

πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ.  

  Με ηελ παξ. 3 πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη άξα θαη 

γηα ηελ πιεξσκή αθαλψλ εξγαζηψλ, ε χπαξμε ππνγεγξακκέλνπ ηνπ αληηζηνίρνπ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

  Με ηελ παξ. 4 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 52, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε λέα ξχζκηζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 

ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε. 
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  Με ηελ παξ. 5 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 52, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε λέα ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 75
Α
 ηνπ λφκνπ θαη θαζνξίδεηαη φηη καδί 

κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη αηηήκαηα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

φκσο δελ απνζβέζηεθαλ (θαη) ιφγσ ηεο παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην λέν άξζξν 75Α ηνπ Κ.Γ.Δ (έλαο κήλαο απφ ηελ εκθάληζε ηεο γελεζηνπξγνχ 

αηηίαο). 

 

  Δπί ηος άπθπος 55: Με ην άξζξν 55 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

53 ηνπ λ. 3669/2008, πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη πιεξσκήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο. 

  Με ηελ παξ. 1 επηηξέπεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα αθαηξεί, απφ 

νπνηνλδήπνηε λεφηεξν ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ρξεκαηηθά πνζά πνπ πιεξψζεθαλ, 

παξφηη δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο, ή αθνξνχλ ιάζε 

πξνεγνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, νη νπνίνη εγθξίζεθαλ πιαζκαηηθά ή πξαγκαηηθά. 

  Με ηελ παξ. 2 ξπζκίδνληαη νη ζπλέπεηεο ινγαξηαζκψλ πνπ εγθξίλνληαη 

πιαζκαηηθά, ήηνη δηα ηεο άπξαθηεο παξφδνπ ηεο κεληαίαο πξνζεζκίαο, ελψ 

ρνξεγείηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα ζπληάζζεη ε 

ίδηα «αξλεηηθνχο» ινγαξηαζκνχο θαη λα δεηά ηελ εμφθιεζή ηνπο απφ ηνπο 

αλαδφρνπο. 

  Με ηελ παξ. 3 θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθρψξεζεο απφ κέξνπο ηνπ 

αλαδφρνπ ηεο απαίηεζεο απφ «εγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε» πνπ δηαηεξεί έλαληη 

νπνηνπδήπνηε θνξέα εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

2190/94, φπσο απηή πξφζθαηα, κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 (ΦΔΚ Α΄ 

234/28.12.2009) ηξνπνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ έηζη λα εμνθινχληαη ζπκςεθηζηηθά 

θάζε είδνπο νθεηιέο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

Φ.Π.Α θαη ινηπνχο θφξνπο, πξνο ηνπο ίδηνπο σο άλσ θνξείο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθρψξεζε είλαη ε «εγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε» λα πξνέξρεηαη απφ ηελ εθηέιεζε έξγνπ 

ησλ ίδησλ θνξέσλ, δειαδή απηψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε. 

Η έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε Κ.Τ.Α απφ ηνπο 

Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ηελ νπνία ζα 

ξπζκίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. 

  Με ηελ παξ. 3 δηεπθξηλίδεηαη ν «εθθαζαξηζηηθφο» ραξαθηήξαο ηνπ «ηειηθνχ» 

ινγαξηαζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ εθαηέξσζελ 

απαηηήζεηο ζπλεπεία κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο δηνηθεηηθνχ, δηθαζηηθνχ ή 

δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 56: Με ην άξζξν 56 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

54 θαη 56 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηελ παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 3669/2008 θαη 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα πνζά πεξί ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Γ.Δ δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

  Με ηελ παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 54 πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζζεί φηη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνπλ νη 

πεξηπηψζεηο γ΄, δ΄, θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Γ.Δ ή πνπ ην αληάιιαγκα 

ζπλνκνινγείηαη ζε μέλν λφκηζκα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη κε ηε δηαθήξπμε ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο.  
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  Με ηελ παξ. 3 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ηερληθή «ζχλδεζε» ησλ 

«επεηγνπζψλ πξνζζέησλ εξγαζηψλ» ηνπ άξζξνπ 56 κε ην εθηεινχκελν έξγν. 

 

  Δπί ηος άπθπος 57: Με ην άξζξν 57 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

57 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηελ παξ. 1 βειηηψλεηαη λνκνηερληθά ε δηαηχπσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Κ.Γ.Δ. 

  Με ηελ παξ. 2 εμαηξνχληαη ηα έξγα «ζπληήξεζεο», ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο 

ηνπο θαη ηνπ εμ νξηζκνχ «απξνφπηνπ» ραξαθηήξα ηεο αλάγθεο εθηέιεζήο ηνπο, ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

απφ θνλδχιηα θαηαξγνπκέλσλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ («επί έιαζζνλ δαπάλε»). 

  Με ηελ παξ. 3 ην πνζνζηφ κείσζεο ησλ εξγαζηψλ κηαο εξγνιαβίαο ζηελ νπνία 

ν εξγνδφηεο κπνξεί λα πξνβεί ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ, απμάλεηαη, απφ ην 

1/4 πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα, ζην 1/2, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη επρέξεηα ζηελ 

πξντζηακέλε αξρή λα «δηνηθήζεη» πην απνηειεζκαηηθά ην έξγν, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

εκθάληζεο αλάγθεο εθηέιεζεο «ζπκπιεξσκαηηθψλ» εξγαζηψλ πνπ θαίλεηαη λα 

αλαηξέπνπλ ηελ πξνυπνηεζείζα «νηθνλνκία» ηνπ έξγνπ. Η ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ πνζνζηνχ επεξεάδεη αλαγθαζηηθά θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζηηο 

νπνίεο γίλνληαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο.  

  Με ηελ παξ. 4 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο έθπησζεο ηεο 

εξγνιαβίαο επί ησλ ηηκψλ λέσλ εξγαζηψλ πνπ ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θφζηνπο (άξζξ. 57 παξ. 6 πεξίπη. γ΄ ηνπ Κ.Γ.Δ). 

  Με ηελ παξ. 5 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 57 θαη θαζηεξψλεηαη ε 

ππνρξέσζε αθελφο ηνπ αλαδφρνπ λα ππνβάιεη ζρέδην «Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ», εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη αθεηέξνπ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο λα εγθξίλεη 

απηφ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ή απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο. Η άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη ηελ 

πιαζκαηηθή απφξξηςε  ηνπ «Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα». 

 

  Δπί ηος άπθπος 58: Με ην άξζξν 58 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

58 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηηο παξ. 1 θαη 2 νξίδεηαη φηη αλ ην έξγν είλαη αζθαιηζκέλν, ην θφζηνο ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ιφγσ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απνθιεηζηηθψο 

ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

  Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 επαλαδηαηππψλνληαη ζαθέζηεξα νξηζκέλεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58.  

 

  Δπί ηος άπθπος 59: Με ην άξζξν 59 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

59 θαη 60 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 3 θαη πξνζηίζεηαη λέα παξ. 

4 ζην άξζξν 59, πξνβιέπεηαη δε, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα έξγα, 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ θνλδχιην (έσο 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) γηα ην θφζηνο 

πξφζζεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε φζα πξφθεηηαη λα νξηζηνχλ κε Απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

  Με ηελ παξ. 3 θαζνξίδεηαη φηη ε «εηδηθή δηαηαγή πιεκκειεηψλ», πεξί ηεο 

νπνίαο ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Κ.Γ.Δ πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ αλάδνρν, 

νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ επηζεκαηλφκελνπ «ειαηηψκαηνο» 

(θαθνηερλίαο) σο νπζηψδνπο, επηθηλδχλνπ ή επνπζηψδνπο. 
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  Δπί ηος άπθπος 60: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

61 ηνπ λ. 3669/2008. 

  Με ηελ παξ. 1, πξνζηίζεηαη έλαο επηπιένλ ιφγνο ππνρξεσηηθήο έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ (παξαβίαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1
Α
 ηνπ παξφληνο λφκνπ).  

  Με ηηο παξ. 2 θαη 4 επέξρνληαη επνπζηψδεηο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο παξ. 3 

θαη 7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λφκνπ. 

  Με ηελ παξ. 3 εηζάγεηαη ε έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο εηδηθήο πξφζθιεζεο (χζηεξα πάλησο απφ δηαδηθαζία αθξφαζεο) 

φηαλ απηφο ππνπίπηεη ζε αδηθήκαηα ή πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ απνηεινχλ 

ιφγνπο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ 

(πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία θ.ι.π.). 

  

  Δπί ηος άπθπος 61: Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

62 ηνπ Ν. 3669/2008 (δηάιπζε ζχκβαζεο) πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ρξνληθά, γηα 

πξψηε θνξά, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αλαδφρνπ λα ιχζεη ηελ εξγνιαβηθή 

ζχκβαζε, ψζηε λα κελ επηκεθχλεηαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ρξνληθή εμέιημε 

ηεο. 

  Με ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ δηαθνξνπνηνχληαη ηα πνζνζηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 64 θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ δηαιχζεσο ηεο ζπκβάζεψο ηνπ.   

  Με ηελ παξ. 6 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3669/2008, ψζηε 

λα θαηαζηεί ε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζπκβαηή κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη 

νξίδεηαη φηη ν αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, απφ ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

αλαδείρζεθε αλάδνρνο θαη εθφζνλ απηφο δελ απνδερζεί ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηνλ 

επφκελν θαη νχησ θαζεμήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαη΄αλάινγν ηξφπν κε ηα ηζρχνληα 

ζην άξζξν 61 παξ. 13 ηνπ λ.. 3669/2008, εηζάγεηαη ε αληίιεςε ησλ «επηιαρφλησλ» 

ππνςεθίσλ, νη νπνίνη αλαπιεξψλνπλ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

εθφζνλ απηφο δεηήζεη λα ππνθαηαζηαζεί, ή πεξαηηέξσ θεξπρζεί έθπησηνο, ή δεηήζεη 

ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαη κε ζπλέπεηα ηελ απνθπγή ππέξκεηξεο θαζπζηέξεζεο 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη δελ ζεσξείηαη σο ππνθαηάζηαζε 

ηνπ αλαδφρνπ ε εθ κέξνπο ηνπ αλάζεζε νξηζκέλσλ, κηθξψλ ζε έθηαζε, εξγαζηψλ, κε 

ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο. 

 

  Δπί ηος άπθπος 62: Με ην άξζξν 62 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

71, 73, 74 θαη 75 ηνπ λ. 3669/2008, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

  Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ εηζάγνληαη ελδεηθηηθέο πξνζεζκίεο κέζα ζηηο 

νπνίεο ν επηβιέπσλ θαη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξέπεη λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

εθδφζεσο βεβαηψζεσο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

  Με ηελ παξ. 2 ξπζκίδεηαη ε ζπληέιεζε ηεο «πιαζκαηηθήο» παξαιαβήο ζηελ 

εηδηθή πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ππνγξαθεί κελ απφ ηνλ 

αλάδνρν, πιελ φκσο κε «επηθχιαμε». 

  Με ηελ παξ. 3 θαζνξίδεηαη θαηά ξεηφ ηξφπν ην απηνλφεην δηθαίσκα ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ λα παξαιακβάλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πξάγκαηη εθηειεζκέλσλ θαηά ηελ άπνςή ηεο εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζρεηηθέο 

εγγξαθέο θαη θαηαρσξήζεηο ησλ επηκέξνπο επηκεηξήζεσλ ε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη απφ ην αλ νη επηκεηξήζεηο απηέο εγθξίζεθαλ πξαγκαηηθά ή πιαζκαηηθά. 

  Με ηελ παξ. 4 πξνζαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 12 Α.  
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 Με ηελ παξ. 5 απμάλεηαη θαηά 30 εκέξεο ε πξνζεζκία απφ ηελ φριεζε ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηελ απηνδίθαηε («πιαζκαηηθή») νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

 

  Δπί ηος άπθπος 63: Σν ηζρχνλ δίθαην επηηξέπεη ζηνπο αλαδφρνπο ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ λα πξνβάιινπλ αμηψζεηο κέρξη θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ππνβνιήο 

ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, δειαδή ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δπλαηφηεηαο είλαη ε ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο 

θφζηνπο, ν αηθληδηαζκφο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ε αδπλακία ηνπ λα ρεηξηζηεί 

εγθαίξσο ηελ φιε εξγνιαβία (δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, δηάιπζε ηεο εξγνιαβίαο, επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ κε εθηειεζζέληνο 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θιπ). 

   Με ην άξζξν 63 πξνζηίζεηαη πξνζηίζεηαη ζην Ν 3669/2008 άξζξν 75 Α, κε ην 

νπνίν θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα απηή ηνπ αλαδφρνπ θαη ηίζεηαη απνζβεζηηθή 

πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο γελεζηνπξγνχ αηηίαο ηεο αμηψζεσο, γηα 

λα ηελ ζέηεη ππφςε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

 

  Δπί ηος άπθπος 64: Με ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ 

Κ.Γ.Δ  άξζξν 76
Α
, κε ην νπνίν κπνξνχλ πιένλ νη δηαθνξέο κεηαμχ αλαδφρσλ θαη 

θπξίσλ ησλ έξγσλ λα επηιχνληαη ζπκβηβαζηηθά, ππφ ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 871 θαη 

872 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, αξθεί απηέο λα κελ αθνξνχλ ζε αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ, 

ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ ή παξάιεηςε ζπληήξεζήο ηνπ, έθπησζε θαη δηαθνπή ή 

δηάιπζε ηεο εξγνιαβίαο. Ο ζπκβηβαζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θχξην ηνπ 

έξγνπ κφλν χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ θαη 

γλψκε είηε ηνπ Ννκηθνχ ηνπ πκβνχινπ είηε, αλ πξφθεηηαη γηα ην Γεκφζην, ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

  Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ επεθηείλεηαη θαη ζηνπο αλαδφρνπο, ην δηθνλνκηθφ 

πξνλφκην ηνπ Γεκνζίνπ ηεο αλαζηνιήο, δειαδή, ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 – 31 Απγνχζηνπ θάζε έηνπο. 

 

  Δπί ηος άπθπος 65: Με ην άξζξν απηφ πηνζεηείηαη κία ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πην νξζνινγηθή  ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ) θαη ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ), ελψ 

κε ηελ παξ. 11 πξνβιέπνληαη εηδηθέο θπξψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθνκίδνπλ 

πιαζηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.   

 

  Δπί ηος άπθπος 66: Με ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη, φηαλ εθαξκφδεηαη ην 

ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 12Β (Πξνζθνξά θαη’ απνθνπή ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή 

γηα απηφλνκα κέξε απηνχ, κε εγγπεκέλν πξνυπνινγηζκφ), νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

άξζξν 133 παξ. 8 ηνπ Κ.Γ.Δ πξνζεζκίεο λα κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη κέρξη θαη 20 

εκέξεο. 

 

Δπί ηος άπθπος 67: Με ην ππφςε άξζξν θαηαξγνχληαη ηα άξζξα ηεο 

Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (169-175), 

δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή λνκνζεζία δελ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη νη θσδηθνπνηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2522/1997 έρνπλ ήδε 

αληηθαηαζηαζεί κε ην λ. 3886/2010, κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε 

Οδεγία 2007/66/ΔΚ. 
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  Δπί ηος άπθπος 68: Με ηελ παξ. 1 πξνζηίζεληαη εδάθηα ζην άξζξν 177 ηνπ 

Ν. 3669/2008, πεξί επηζεψξεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΔ), πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ φια ηα έξγα πνπ 

εθηεινχληαη απφ ην δεκφζην, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ, θαζψο θαη ΝΠΙΓ πνπ αλήθνπλ ζην 

θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή είλαη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3429/2005. Δπίζεο ππάγνληαη ζην ΔΓΔ θαη νη ππεξεζίεο ησλ σο άλσ θνξέσλ, πνπ 

αζθνχλ έιεγρν ζε έξγα πνπ εθηεινχληαη κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο θαηά πεξίπησζε θπξσηηθνχ λφκνπ ή ζπκβάζεηο ΓΙΣ ηνπ Ν. 

3389/2005. 

 Με ηελ παξ. 2 επηρεηξείηαη λα εηζαρζνχλ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θαη απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή ηεο δηαθάλεηαο ζηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.  

 Με ηελ παξ. 3  νξίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ λα αλαζέηεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ζχκβαζεο 

κειέηεο ή έξγνπ, ζε νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., επεθηείλεηαη θαη ζηηο κνλάδεο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνπκέλσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 

  Δπί ηος άπθπος 69:  

  Με ηελ παξ. 1 θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ξεπζηφηεηαο 

ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, 

επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4694/1930, 

φπσο απηή είρε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3263/2004 (ΦΔΚ 

Α΄ 179), κε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν εδάθηφ ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη αλάδνρνη 

επαλαθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα εθρσξνχλ ηελ απαίηεζή ηνπο επί ηνπ «νθεηινκέλνπ» 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ζπλαθζείζα ζχκβαζε, 

ζε αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδεο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνκεζεπηέο 

πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εθ ηνπ νπνίνπ πξνέξρεηαη ε 

απαίηεζε ή, ηέινο, ζε εξγάηεο θαη ππαιιήινπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. πγρξφλσο, κε ηελ κε επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4694/1930, απνθιείεηαη ε εθρψξεζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απαίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνέθπςε ή ελδερνκέλσο 

πξφθεηηαη λα πξνθχςεη ζην κέιινλ κε αθνξκή ηελ ζχλαςε ηεο εξγνιαβηθήο 

ζχκβαζεο ή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σέηνηνπ είδνπο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

«αλαδφρνπ» εμαθνινπζνχλ λα αθνξνχλ ζηε δηκεξή ζρέζε ηνπ κε ηνλ «θχξην ηνπ 

έξγνπ» θαη λα επηιχνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ απηήο.  

  Με ηελ παξ. 2 αληηθαζίζηαηαη ε πεξ. γ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

1577/1985, πνπ πξνζηέζεθε κε ην λ. 2831/2000, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί νξηζκέλε 

θαη πιήξεο ε δηάηαμε πνπ ρνξεγεί εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε Π.Γ. πεξί 

ζχζηαζεο Μεηξψνπ πληειεζηψλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ (κειεηεηψλ, θαηαζθεπαζηψλ, 

ππεξγνιάβσλ θ.ν.θ.) 

    

   

  ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

   

  Δπί ηος άπθπος 70: Με ην άξζξν ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ 

κε ηελ επσλπκία «Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ». Έδξα ηνπ ζα είλαη ε πφιε 

ησλ Αζελψλ, ελψ ππνθαηαζηήκαηά ηνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζηελ 
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Πάηξα. Η «Αξρή» ζα απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο, 

ππαγφκελε ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 71: Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη, σο ζθνπφο ηεο 

Αξρήο, ν έιεγρνο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ εθπφλεζε κηαο δεκφζηαο κειέηεο, γηα ηελ παξνρή ηερληθήο 

θχζεσο ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο δεκνζίνπ έξγνπ, ν έιεγρνο φισλ ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ πξνζψπσλ ηνπ «θπξίνπ ηνπ έξγνπ» ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο 

(εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, κειεηεηέο πάξνρνη ηερληθήο θχζεσο ππεξεζηψλ) θαη ε 

νξγάλσζε θαη ηήξεζε ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

  Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηδηψμεη 

ε ηδξπφκελε «Αξρή» ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ (ζπλεξγαζίεο κε νπνηνδήπνηε 

λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ή πξφζιεςε ζπκβνχισλ). 

   

  Δπί ηος άπθπος 72: Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ θαζνξίδεηαη φηη ε Αξρή 

δηνηθείηαη απφ 7κειέο  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ επηιέγνληαη απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Δηδηθά 

γηα ηελ πξψηε ζεηεία ηεο Αξρήο, ηα κέιε επηιέγνληαη απφ ηε «Γηάζθεςε ησλ 

Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο», χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

  Με ηελ παξ. 2 θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη πεληαεηήο ε ζεηεία απηψλ.  

  Με ηελ παξ. 4 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα δηνξηζκνχ αληηθαηαζηάηε κέινπο ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, παχζεο, θσιχκαηνο ή έθπησζεο κέινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο.  

  Με ηελ παξ. 5, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή ζπλέρεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, ιακβάλεηαη κέξηκλα λα ππάξρεη ζηαδηαθή αλαλέσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ απηνχ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 73: Με ηηο ηέζζεξηο πξψηεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 

ξπζκίδνληαη γεληθά δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο, 

ελψ κε ηελ πέκπηε πξνβιέπεηαη λα ξπζκηζηνχλ νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο κε εηδηθφ 

«Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» πνπ ζα εθπνλήζεη ν ίδηνο ε Αξρή. 

 

  Δπί ηος άπθπος 74: Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ξπζκίδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο. 

 

  Δπί ηος άπθπος 75: Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζδηνξίδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο, πνπ έρεη 

δηαθξηηφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 76: Με ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ δηαθεξχζζεηαη ε 

πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηε δεχηεξε 

θαζνξίδεηαη αθελφο φηη ν Πξφεδξφο ηνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη αθεηέξνπ φηη ηα ππφινηπα κέιε απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ 

νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηρεηξεκαηηθή ή κε, ε νπνία δελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπο. Με ηελ ηξίηε 

παξάγξαθν θαζνξίδεηαη κία ζεηξά θσιπκάησλ γηα φια ηα κέιε, ελψ κε ηελ επνκέλε 
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θαζηεξψλεηαη γη’ απηά ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θαη’ έηνο δήισζεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο. Με ηηο επφκελεο ηξεηο παξαγξάθνπο ξπζκίδνληαη νη πεξηπηψζεηο 

παχζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη δίδεηαη 

ε εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ λα θαζνξίδνπλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Αξρήο, ηηο θάζε είδνπο απνδνρέο ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 77: Με ηηο παξαγξάθνπο ηνπ ππφςε άξζξνπ πξνβιέπνληαη ηα 

έζνδα ηεο Αξρήο, ελψ πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη εηδηθφηεξα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο απηήο ξπζκίδνληαη κε ηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο». 

 

 Δπί ηος άπθπος 78:  Με ην ππφςε άξζξν θαζνξίδνληαη σο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Αξρήο απηέο πνπ πξνβιέπνληαη είηε απφ ηνλ παξφληα λφκν είηε απφ ηνπο λφκνπο 

3669/2008 θαη 3316/2005. Δπίζεο ρνξεγείηαη ε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ φπσο κε Απφθαζή ηνπ δηεπξχλεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο 

απηψλ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 79:  Με ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ θαζνξίδνληαη νη 

ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Αξρήο. Πξφθεηηαη γηα έιεγρν ζπκβάζεσλ 

πνπ αθελφο ππάγνληαη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ λ. 3669/2008 θαη 3316/2005 θαη 

αθεηέξνπ έρνπλ πξνυπνινγηζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα π.δ 

59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2004/17/ΔΚ» (ΦΔΚ Α΄63) θαη 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ» (ΦΔΚ Α΄64), δειαδή επί ζπκβάζεσλ «θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο».  

  Σν φξην απηφ ζήκεξα είλαη 387.000 επξψ γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη 

4.845.000 επξψ γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ ησλ εμαηξνχκελσλ ηνκέσλ (χδαηνο, 

ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ θαη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ) θαη 193.000 θαη 4.845.000 επξψ 

γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ησλ κε εμαηξνχκελσλ ηνκέσλ (Καλνληζκφο 1177/09 L. 

314/64/01.12.2009 ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ).  

  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί ν 

έιεγρνο ηεο Αξρήο λα επεθηαζεί θαη ζε ζπκβάζεηο ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο 

κηθξφηεξνπ φκσο πξνυπνινγηζκνχ.  

 

    Δπί ηος άπθπος 80: Με ην ππφςε άξζξν πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ειέγρνπ πνπ αζθεί ε Αξρή θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ησλ ππαγνκέλσλ 

ζπκβάζεσλ. Ο έιεγρνο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ ησλ ππαγνκέλσλ ζπκβάζεσλ 

αζθείηαη, εηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, κε ηε δηαπίζησζε ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηεο χπαξμεο ή φρη «σξηκφηεηαο» γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. Δίλαη 

ζαθέο φηη θαλέλα πιένλ έξγν δελ κπνξεί λα δεκνπξαηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ρσξίο «βεβαίσζε» ηεο Αξρήο φηη απηφ είλαη «ψξηκν».  

        Η «σξηκφηεηα» ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη, πξψηνλ, ζηελ ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκνπξάηεζε 

ελφο έξγνπ (π.ρ χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ), δεχηεξνλ ζηελ λνκηκφηεηα 

θαη πιεξφηεηα ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηξίηνλ, ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ εξγνιεπηψλ λα δηακνξθψζνπλ κε βάζε ηα ρνξεγνχκελα απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ζηνηρεία βάζηκεο θαη ξεαιηζηηθέο πξνζθνξέο. 
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    Πεξαηηέξσ ν έιεγρνο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ φισλ ησλ ππαγνκέλσλ 

ζπκβάζεσλ, αζθείηαη κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ηεο «ζχκθσλεο» γλψκεο γηα ηελ 

αλάζεζε κηαο ζχκβαζεο. Η «ζχκθσλε» γλψκε ηεο Αξρήο ζα δίδεηαη πξηλ ηνλ έιεγρν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αλ ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζε ηέηνην έιεγρν, πξηλ 

ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 

      Δπί ηος άπθπος 81: Με ην ππφςε άξζξν πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ειέγρνπ πνπ αζθεί ε Αξρή θαηά ην ζπκβαηηθφ ζηάδην ησλ ππαγνκέλσλ ζπκβάζεσλ. 

Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη κέζσ ηεο εθδφζεσο βεβαηψζεσλ πεξί ηνπ αλεθηέιεζηνπ 

ππνινίπνπ ησλ ζπκβάζεσλ, κέζσ ηαθηηθψλ ή εθηάθησλ επηζεσξήζεσλ, κέζσ ηεο 

επηβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ λφκν δηνηθεηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ 

ζηνπο αλαδφρνπο, κέζσ ηεο δηαηχπσζεο πξφηαζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ελαληίνλ ππαιιήισλ 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ παξέβεζαλ ηνλ λφκν θαη ηέινο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

εθπξνζψπνπ ηεο Αξρήο ζηηο Δπηηξνπέο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ησλ έξγσλ. 

 

  Δπί ηος άπθπος 82: Με ην ππφςε άξζξν θαζνξίδεηαη φηη ν έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ εθηέιεζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ησλ ηερληθψλ πνπ 

ζηειερψλνπλ ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, ησλ κειεηεηψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ηερληθήο θχζεσο αζθείηαη απφ ηελ Αξρή κέζσ ηεο ηήξεζεο εηδηθψλ, γηα 

θάζε πεξίπησζε, «Μεηξψσλ». 

 

  Δπί ηος άπθπος 83: Σν άξζξν παξαπέκπεη ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία, ηήξεζε 

θαη ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεσο δεδνκέλσλ ηελ νπνία ζα δηαηεξεί ε Αξρή, 

ζηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεί. 

 

  Δπί ηος άπθπος 84: Με ην ππφςε άξζξν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν ζεζπίδεηαη ν «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» 

ηεο Αξρήο. Με ηνλ «Καλνληζκφ» θαζνξίδνληαη φια ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα άζθεζεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ  ηεο Αξρήο, ζχκθσλα κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, ηνλ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

  Δπί ηος άπθπος 85: Με ην άξζξν πξνβιέπεηαη ε κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

ζέζπηζε ηνπ «Οξγαληζκνχ» ηεο Αξρήο κε ηνλ νπνίν ζα ξπζκηζηνχλ φια ηα 

νξγαλσηηθά ζέκαηα. 

 

  Δπί ηος άπθπος 86: Με ην ππφςε άξζξν ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα 

«πξνζσπηθνχ» ηεο Αξρήο θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θάιπςεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ηεο ελ γέλεη Τπεξεζίαο απηνχ. 

 

  ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

   

  Δπί ηος άπθπος 87: Με ην άξζξν απηφ ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.  

Με ηελ παξ. 1 θαηαξγείηαη ε εηζθνξά ε νπνία θαηαβάιιεηαη, δπλάκεη ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 2168/1952, απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ππέξ ηεο 

ηβηηαληδείνπ ρνιήο. Η εηζθνξά αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ησλ εηεζίσλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ΣΔΔ. Ο ιφγνο ηεο θαηάξγεζεο είλαη φηη, ελψ αξρηθά ε εηδηθή 

απηή εηζθνξά βάξπλε φια ηα Δκπνξνβηνκεραληθά, Δπαγγεικαηηθά θαη Βηνηερληθά 
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Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην χλδεζκν Διιήλσλ Βηνκεράλσλ, κε ην Ν.Γ. 

867/1971 απαιιάρηεθαλ φια ηα άιια Δπηκειεηήξηα εθηφο απφ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ελψ νη απφθνηηνη ηεο ρνιήο απηήο είλαη κέιε κφλν απηψλ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ (θαη φρη ηνπ ΣΔΔ) θαη ζηειερψλνπλ θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ κειψλ 

ησλ Δπηκειεηεξίσλ απηψλ, άξα απηνχο θχξηα ελδηαθέξεη ε ιεηηνπξγία ηεο. 

Με ηελ παξ. 2 πξνζηίζεηαη παξ. 2
α
 ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 27.11/14.12.26, φπσο 

ηζρχεη, κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε δπλαηφηεηαο δηνξηζκνχ είθνζη πέληε (25) πκβνχισλ 

απφ ηνλ εθάζηνηε Πξφεδξν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ), ε ζεηεία 

ησλ νπνίσλ ζα ιήγεη ηαπηφρξνλα κε ηε ζεηεία ηνπ εθάζηνηε Πξνέδξνπ ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδνπλ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο 

πνπ ην ΣΔΔ ζπγθξνηεί ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ  (άξζξν 4 Ν. 1486/1984) ψζηε σο 

ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο Κπβέξλεζεο λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Υψξαο. 

Με ηελ παξ. 3 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. ηεο 

27.11/14.12.26, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1486/84 (ΦΔΚ 161 

Α) θαη ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93 (ΦΔΚ 137 Α), ζπλερίδνπλ 

λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3833/2010. Οη δηαηάμεηο 

απηέο ξπζκίδνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηηο Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο θαη 

Οκάδεο Δξγαζίαο νη νπνίεο ζπληζηψληαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. ή ηηο 

Γηνηθνχζεο Δπηηξνπέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ. Οη επηηξνπέο θαη νκάδεο 

απηέο δηεμάγνπλ ην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηα θαηαξηηδφκελα 

πξνγξάκκαηα απφ ηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ,  

πνιιέο θνξέο κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ε απνδεκίσζε απηψλ, 

ζχκθσλα κε ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 7 (παξ. 2) θαζνξίδεηαη απφ ηε 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή ηηο Γηνηθνχζεο Δπηηξνπέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ θαη 

βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ν νπνίνο δελ 

επηρνξεγείηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.  

Η ξχζκηζε είλαη αλαγθαία επεηδή ην Διεγθηηθφ πλέδξην ακθηζβεηεί πιένλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα απνδεκηψλνληαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, εμηζψλνληάο ηνπο κε 

ηα κέιε επηηξνπψλ  θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο. Η 

ζεζκνζέηεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο είλαη θαηά ηνχην αλαγθαία  γηαηί ζα 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηε κειέηε ζεκάησλ επηζηεκνληθνχ, ηερληθννηθνλνκηθνχ, 

αλαπηπμηαθνχ θ.ι.π. πεξηερνκέλνπ απφ ην Σ.Δ.Δ., επ’ σθειεία εθπιήξσζεο ησλ 

ζθνπψλ ηνπ. 

Με ηελ παξ. 4 ρνξεγείηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο δηθεγφξσλ ζην Γξαθείν 

Γηθαζηηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζην ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 883/1980 

(ΦΔΚ 218
Α
΄/1980), κε αξκνδηφηεηα ηελ επηκέιεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηθψλ ηνπ 

ΣΔΔ θαη ε κέξηκλα ηεο δηθαζηηθήο θαη εμσδίθνπ πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ΣΔΔ ελψπηνλ πάζεο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, ηε δηελέξγεηα ησλ δηθαζηηθψλ 

θαη εμσδίθσλ ελεξγεηψλ ησλ επηβαιινκέλσλ ππφ ηεο λνκνζεζίαο πεξί εηζπξάμεσο 

ακνηβψλ Μεραληθψλ θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πεξί ηεο 

πνξείαο ησλ ππνζέζεσλ νη νπνίεο ηνπο αθνξνχλ, ηε δηα γλσκνδνηήζεσλ ζπλδξνκή 

ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ επί ησλ εθάζηνηε αλαθππηφλησλ λνκηθψλ 

ζεκάησλ, ηελ επεμεξγαζία θαη λνκνηερληθή δηαηχπσζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππφ ηνπ 

ΣΔΔ ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θ.ιπ. θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ πάζεο θχζεσο 

ζπκβάζεσλ ηνπ ΣΔΔ κεηά ηξίησλ. ην Γξαθείν Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ πξνβιέπνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ Π.Γ., κία ζέζε Ννκηθνχ πκβνχινπ 

(δηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ) κε έκκηζζε εληνιή θαη δεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο 

δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, ελψ νη ππεξεηνχληεο ζήκεξα είλαη έλαο (1) Ννκηθφο 
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χκβνπινο δηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ, έμε (6) δηθεγφξνη παξ’ Αξείσ Πάγσ θαη 

δχν (2) δηθεγφξνη παξ’ Δθέηαηο.  

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

Γξαθείν δηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ ηεζζάξσλ θάζε θνξά πηπρηνχρσλ ηνπ λνκηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο Διιεληθνχ ή αιινδαπνχ αλαγλσξηζκέλνπ νκνηαγνχο 

Παλεπηζηεκίνπ. 

Με ηελ παξ. 5 επηηξέπεηαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο λα ηδξχεη κφλν 

ηνπ, ή λα ζπκκεηέρεη απφ θνηλνχ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή θαη επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, ζε αλψλπκεο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή θαη ΝΠΙΓ, κε 

ζθνπφ α) ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ ηήξεζε κεηξψσλ κειψλ θαη κε κειψλ ηνπ, ηα νπνία 

φκσο έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην ηερληθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ηελ ηερληθή 

επηζηεκνληθή, θαηαζθεπαζηηθή θαη ζρεηηθή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ηα ηερληθά 

πιηθά, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνινγία, β) ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο, γ) ηελ ππνζηήξημε θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζε ζέκαηα ειέγρσλ, αδεηνδνηήζεσλ, κεραληζκψλ πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δ) ηελ ζχληαμε θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ε) ηελ 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ δηαζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ κε ηελ παξαγσγή 

 

Δπί ηος άπθπος 88: Με ην άξζξν απηφ πξνηείλεηαη ε δπλαηφηεηα απφζπαζεο 

ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 

θαζψο θαη ε πξνζσξηλή δηάζεζε πξνζσπηθνχ ησλ ΝΠΙΓ πνπ επνπηεχεη ζε άιια 

Ννκηθά πξφζσπα πνπ ππάγνληαη επίζεο ζηελ επνπηεία ηνπ. Σν Τπνπξγείν 

ΤΠΟΜΔΓΙ επνπηεχεη δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ή κφλν ηερληθά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ π.δ 189/2009 (ΦΔΚ Α΄221) επηρεηξήζεηο θαη λνκηθά πξφζσπα, ζε 

πνιιά εθ ησλ νπνίσλ νη πξνβιεπφκελεο ζην νηθείν νξγαλφγξακκα ζέζεηο παξακέλνπλ 

θελέο (θαη κάιηζηα ζε κεγάιν αξηζκφ), ελψ άιια δηαζέηνπλ, ζε θιάδνπο θαη 

εηδηθφηεηεο, πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. Με δεδνκέλεο αθελφο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο, πνπ απαγνξεχεη λέεο πξνζιήςεηο θαη ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα 

κελ απνιχνληαη εξγαδφκελνη, αθεηέξνπ δε ηελ αλάγθε λα επηηαρπλζνχλ νη ξπζκνί 

εξγαζίαο γηα ηελ άκεζε «σξίκαλζε» έξγσλ πξνο έληαμή ηνπο ζην Δ..Π.Α, δειαδή 

ιφγνη «δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο», κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε νξγαλψλεηαη ε 

δηαδηθαζία απφζπαζεο εξγαδνκέλσλ ζηνπο ελ ιφγσ θνξείο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θελψλ. 

Με ηελ παξ. 4 επηδηψθεηαη λα ιπζεί έλα δήηεκα πνπ αλέθπςε κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λ.3697/2008 (ΦΔΚ 194 Α΄) κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθαλ γεληθψο, πιελ 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί ζην δεκφζην ηνκέα. Μεηαμχ ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ ήηαλ θαη νη ησλ λφκσλ 2430/96, 3212/2003 θαη 

2229/94, κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαλ ζε κεραληθνχο θαη άιινπο δηθαηνχρνπο 

δηάθνξα επηδφκαηα (7%ν, 3%ν θαη 2% αληίζηνηρα). Μέρξη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ, νη πηζηψζεηο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ 

επηδνκάησλ εγγξάθνληαλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζε ελάξηζκα έξγα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). Μεηά ηελ θαηάξγεζε θαη ζε 

εθαξκνγή απνθάζεσλ πξνζσξηλήο ηζρχνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ε δαπάλε πιεξσκήο ησλ σο άλσ επηδνκάησλ εγγξάθεθε, γηα ην έηνο 

2009, ζηηο δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ θαη κεηαθέξζεθε ελ ζπλερεία ζηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη ινγηζηηθή ζχγρπζε θαη νη ζρεηηθέο 

δαπάλεο λα ππνινγίδνληαη πιαζκαηηθά εηο δηπινχλ, ελψ ην ίδην έγηλε θαη ην 2010. 
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    Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο, νχησο 

ψζηε ζην εμήο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1-1-2011, ηα επηδφκαηα απηά λα βαξχλνπλ 

απεπζείαο ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη φρη ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ (ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο έρνπλ γίλεη θαη γηα ηα επηδφκαηα άιισλ ππνπξγείσλ, φπσο ι.ρ. ην άξζξν 72 

παξ. 2 ηνπ λ. 3746/2009, γηα επηδφκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ).  

 

 

 Δπί ηος άπθπος 89: Με ην άξζξν απηφ εηζάγνληαη εηδηθέο πνιενδνκηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηα έξγα ηνπ ΜΔΣΡΟ, Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, ηεο ΔΡΓΑ ΟΔ ΑΔ, 

ηνπ Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαη ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. 

 Με ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 7 ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

3010/2002, πνπ αθνξνχλ πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο ησλ έξγσλ ηνπ Μεηξφ (ηαζκψλ 

Μεηεπηβίβαζεο, Υψξσλ ηάζκεπζεο θαη Ακαμνζηαζίσλ), πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ησλ επεθηάζεσλ ησλ γξακκψλ θαη ηεο θαηαζθεπήο βνεζεηηθψλ ρψξσλ.  

Με ηελ παξάγξαθν 8 νξίδεηαη φηη νη νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο «ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ.», ζην πιαίζην ηνπ 

ζθνπνχ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ. Η δηάηαμε απηή 

δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, δεδνκέλεο ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ 

ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο ζηα εηδηθά θηίξηα πνπ εμππεξεηνχλ ην έξγν ηεο, ηεο εζληθήο 

ζεκαζίαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ θαη ηεο αλάγθεο νκνηνκνξθίαο ησλ ζηαζκψλ 

θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Με ηελ παξ. 9 ηξνπνπνηείηαη ν φξνο ε-68 ηνπ άξζξνπ φγδννπ ηνπ λ. 

2338/1995, νχησο ψζηε νη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ επηβαηψλ, επηζθεπηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα είλαη επίγεηνη, ππέξγεηνη ή ππφγεηνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη 

ζχκθσλα κε ηηο πην εμειηγκέλεο ηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο. Η 

ξχζκηζε απηή θαηέζηε αλαγθαία, ελ φςεη ηεο άκεζεο πξννπηηθήο θαηαζθεπήο επί 

πιένλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ Αζελψλ θαη 

δεδνκέλνπ φηη, παξφηη ην ρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Αεξνιηκέλα πξνβιέπεη ηελ 

θαηαζθεπή θαη ππέξγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ν λ. 2338/1995 νξίδεη ηελ θαηαζθεπή 

κφλν ππνγείσλ ρψξσλ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην 

ειιεληθφ δεκφζην, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ 

Λνλδίλνπ. Δμ άιινπ, νη ππφγεηνη ζηαζκνί απηνθηλήησλ επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ην 

πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε πθηζηάκελεο κειέηεο.  

Με ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 10 νξίδεηαη φηη ε έγθξηζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο 

ηαζκψλ Γηνδίσλ (.Γ.), ηαζκψλ Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηψλ (.Δ.Α.) θαη 

Κέληξσλ Γηνίθεζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ (Κ.Γ.Δ.) πνπ ζπληειέζηεθε πξηλ ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηνπ λ. 2300/1995, επέρεη ζέζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ 

θαη νη θαηαζθεπαζζείζεο βάζεη ησλ κειεηψλ απηψλ εγθαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη θαηά 

πάληα λφκηκεο. Η πξνηεηλφκελε δηάηαμε επηιχεη ελ ηε γελέζεη ηνπ έλα πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε πξνζθάησο, φηαλ ηνπηθέο πνιενδνκηθέο αξρέο ακθηζβήηεζαλ ηε 

λνκηκφηεηα θαη πξνρψξεζαλ ζε επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν 

θαη ησλ παξαρσξεζηνχρσλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, επεηδή ζεψξεζαλ φηη νη κειέηεο 
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εθαξκνγήο ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ αξκνδίσο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λ. 2300/1995, δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο εθ 

κέξνπο ησλ γεληθψο αξκνδίσλ πνιενδνκηθψλ αξρψλ. 

Με ηελ παξ. 11 επηρεηξείηαη λα δνζεί ιχζε ζην δήηεκα ηεο λνκηθήο αδπλακίαο 

ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζην 

παξειζφλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν 2971/2001, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηελ 

αδπλακία επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα. Με ηελ 

πξνηεηλφκελε ξχζκηζε νξίδεηαη φηη ε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 9 θαη 10 

ηνπ άξζξνπ 27 (δειαδή ε κε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ιηκέλα) δελ εκπνδίδεη  ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28, δειαδή 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ πνπ εμνκνηψλνληαη κε ρψξνπο ιηκέλα. 

 

  Δπί ηος άπθπος  90: ην ππφςε άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο. 

  

  Δπί ηος άπθπος 91: Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 

 

 


