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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

Μεηαππύθμιζη  ςζηήμαηορ  

Ανάθεζηρ και Δκηέλεζηρ ζςμβάζεων Μελεηών και Γημοζίων Έπγων  

Ίδπςζη Απσήρ Δλέγσος Μελεηών και Έπγων και λοιπέρ διαηάξειρ   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

Σποποποίηζη διαηάξεων ηος Ν. 3316/2005 

 

Άπθπο 1 

1. Οη παξ. 15 θαη 16 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005 (ΦΔΚ 42
Α
΄) αληηθαζίζηαληαη σο :  

«15. «Μειεηεηήο» ή «Πάξνρνο ππεξεζηψλ» είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ 
απαηηνχκελε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ην αλαγλσξηζκέλν απφ ην δίθαην ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ έδξαο δηθαίσκα λα εθπνλεί κειέηεο ή λα παξέρεη ππεξεζίεο 
αληίζηνηρα, ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4. 

16α. «Δηαηξεία κειεηψλ» ή «γξαθείν κειεηψλ» είλαη ε επαγγεικαηηθή κνλάδα πνπ έρεη 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε εηαηξηθή κνξθή, δηαζέηεη θαηάιιειε επηζηεκνληθή θαη ινηπή 

ζηειέρσζε θαη έρεη ην αλαγλσξηζκέλν απφ ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο δηθαίσκα λα εθπνλεί 

κειέηεο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4. 

16β. «Δηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ» είλαη ε επαγγεικαηηθή κνλάδα πνπ έρεη λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα κε εηαηξηθή κνξθή, δηαζέηεη θαηάιιειε επηζηεκνληθή θαη ινηπή ζηειέρσζε 
θαη έρεη ην αλαγλσξηζκέλν απφ ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο δηθαίσκα λα παξέρεη ππεξεζίεο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 έσο 4.» 

2. Οη παξ. 17  θαη 18 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο : 

17α. «Οκάδα κειέηεο» είλαη ηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θπζηθά πξφζσπα πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο, κε ηηο ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο ή θαηά ηελ δηελέξγεηα πνηνηηθήο 

επηινγήο, σο ππεχζπλνη γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνγξαθή ηεο κειέηεο. Όηαλ δελ 

ππνβάιινληαη ηερληθέο πξνζθνξέο, ή ε πνηνηηθή επηινγή δελ αθνξά ηελ νκάδα κειέηεο, 

νξίδεηαη κε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

17β. «πληνληζηήο ηεο νκάδαο κειέηεο» είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ νξίδεηαη κε δήισζε 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή θνηλή δήισζε ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ ζπληνληζκνχ απηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεηεο κειέηεο. Ο 

εθπξφζσπνο ηεο ζχκπξαμεο θαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο κειέηεο κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

πξφζσπν.» 

18. «χλζεηε κειέηε» είλαη ε κειέηε πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο 

θπξίσλ κειεηψλ.  

3. Η παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο : 

«21. Δθπξφζσπνο ηεο ζχκπξαμεο» είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ νξίδεηαη κε θνηλή 

δήισζε ησλ κειψλ ηεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπο έλαληη ηνπ εξγνδφηε 

θαη ηξίησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4. Η παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο : 

«23. «πκβαηηθή ακνηβή» είλαη ην θαζνξηδφκελν κε ηελ πξνθήξπμε θαη’ απνθνπή ηίκεκα 

εθάζηεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηα 
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ινηπά ζηάδηα ησλ κειεηψλ θαη ζηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαπξνζαξκνζκέλν 

θαηά ηνλ ζπληειεζηή ηθ ηνπ ρξφλνπ ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ην πνζφ ηεο ζπκβαηηθήο 

ακνηβήο πξνζηίζεηαη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηε ζχκβαζεο, ην ηπρφλ πξνβιεπφκελν ζηελ 

πξνθήξπμε θνλδχιη απξνβιέπησλ δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4.» 

5. ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεληαη, κεηά ηελ παξ. 24, παξάγξαθνη 25, 26 θαη 

27, σο : 

«25. «Φάθεινο ηνπ έξγνπ» είλαη ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ εγθξίλνληαη θαηά ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 4 θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζήο ηεο. Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ ελεκεξψλεηαη  θαηάιιεια θαζφιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 26. «Βαζηθφ ζρέδην» είλαη ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ θαη νξηνζεηνχλ ην 

θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ κε ηα απηνηειή δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, φπσο, 

ελδεηθηηθά, ε αξρή θαη ην πέξαο έξγνπ νδνπνηίαο, ηα φξηα ηεο πξνο ηνπνγξάθεζε έθηαζεο, 

ηα φξηα ησλ απνρεηεπνκέλσλ πεξηνρψλ επί ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο, νη δηαζηάζεηο ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, ε επηθάλεηα ησλ θηεξίσλ 

27. «Έξγν» είλαη είηε ην ηερληθφ έξγν, ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζπκβάιινπλ νη 

αλαηηζέκελεο κε ηνλ παξφληα λφκν κειέηεο ή ππεξεζίεο, είηε απηφ θαζαπηφ ην αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο κειέηεο ή ππεξεζίαο, φηαλ απηή δελ απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή 

ηερληθνχ έξγνπ.»  

6. Οη παξάγξαθνη 25, 26 θαη 27 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκνχληαη ζε 28, 29 

θαη 30. Η παξ. 26 θαη ήδε κεηά ηελ αλαξίζκεζε 29, αληηθαζίζηαηαη σο : 

29. «Μνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ» είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο γηα θάζε αληηθείκελν 

ζχκβαζεο κνλαδηαίεο δηαζηάζεηο ηνπ, πνιιαπιάζηα ησλ νπνίσλ ην ζπλζέηνπλ θαη νξίδνπλ 

ην κέγεζφο ηνπ θαηά θχξην ιφγν, φπσο ρηιηφκεηξα νδνχ, επηκέξνπο απηνηειείο δνκηθέο 

θαηαζθεπέο (γέθπξεο, ζήξαγγεο, νρεηνχο, αληζφπεδνπο θφκβνπο θαη δηαβάζεηο),  

ηεηξαγσληθά κέηξα θηηξίσλ, απνηππψζεσλ θ.ιπ. ή νη κνλάδεο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ κνλάδαο 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

7. ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεληαη παξ. 30, 31 θαη 32 σο :  

30. α) «Κχξηα κειέηε» ηερληθνχ έξγνπ είλαη εθείλε πνπ αθνξά άκεζα ζηελ θαηαζθεπή 

κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ απηνηειψο ή ζπλδπαζκέλα κε άιιε «θχξηα κειέηε». 

β) «Τπνζηεξηθηηθή κειέηε» είλαη εθείλε πνπ παξέρεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα γηα ηελ 

εθπφλεζε ή ηε ζθνπηκφηεηα «θχξηαο κειέηεο». 

31. «Πξνθαηαξθηηθή κειέηε» είλαη ην αξρηθφ ζηάδην κειέηεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηερληθνχ έξγνπ θαη απνθαιείηαη είηε κε ηνλ φξν απηφ ή άιιν 

αληίζηνηρν ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

32. «Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ» (Α.Δ.Μ.Δ.) είλαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ πνπ ηδξχεηαη, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν, θαηά ην πξνζπκβαηηθφ θαη ζπκβαηηθφ ζηάδην, 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ 

εθηέιεζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ησλ ηερληθψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηέηνηεο 

επηρεηξήζεηο, ησλ κειεηεηψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηερληθήο 

θχζεσο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ηήξεζε ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

 



 

 

 

 3 

Άπθπο 2 

1. Η παξ. 2 ηνπ λ. 3316/2005, φπσο ηζρχεη,  αληηθαζίζηαηαη σο : 

«2. Οη κειέηεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο  θαηεγνξίεο:  

(1) Υσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο.  

(2) Πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη κειέηεο αζηηθήο αλάπιαζεο  

(3) Οηθνλνκηθέο κειέηεο.  

(4) Κνηλσληθέο κειέηεο.  

(5) Μειέηεο νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο.  

(6) Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο έξγσλ.  

(7) Δηδηθέο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ, θαη δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ, 

θαζψο θαη αμηφινγσλ θηεξίσλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ.  

(8) ηαηηθέο κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ. 

(9) ηαηηθέο κειέηεο ηερληθψλ έξγσλ. 

(10) Μεραλνινγηθέο κειέηεο. 

(11) Ηιεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο κειέηεο. 

(12) Μειέηεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ (νδψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη έξγσλ 

ππνδνκήο αεξνιηκέλσλ). 

(13) Κπθινθνξηαθέο κειέηεο.  

(14) Μειέηεο ιηκεληθψλ έξγσλ.  

(15) Μειέηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ρεξζαίσλ, πισηψλ, ελαέξησλ).  

(16) Μειέηεο εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, πδξεχζεσλ θαη απνρεηεχζεσλ θαη θξαγκάησλ. 

(17) Μειέηεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

(18) Μειέηεο ελεξγεηαθψλ έξγσλ (ζεξκνειεθηξηθέο, πδξνειεθηξηθέο, ήπησλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο).  

(19) Βηνκεραληθέο κειέηεο (πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο).  

(20) Μειέηεο ηνπνγξαθίαο (γεσδαηηηθέο, θσηνγξακκεηξηθέο, ραξηνγξαθηθέο θαη 

ηνπνγξαθηθέο) θαη θηεκαηνγξαθηθέο κειέηεο. 

(21) Υεκηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.  

(22) Μειέηεο Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ.  

(23) Μεηαιιεπηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.  

(24) Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.  

(25) Γεσηερληθέο κειέηεο.  

(26) Γεσηερληθέο έξεπλεο. 

(27) Δδαθνινγηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.  

(28) Γεσξγηθέο κειέηεο (γεσξγννηθνλνκηθέο, γεσξγνηερληθέο εγγείσλ βειηηψζεσλ, 

γεσξγνθηελνηξνθηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ).  

(29) Γαζηθέο κειέηεο (δηαρείξηζεο δαζψλ θαη νξεηλψλ βνζθνηφπσλ, δαζνηερληθήο 

δηεπζέηεζεο νξεηλψλ ιεθαλψλ ρεηκάξξσλ, αλαδαζψζεσλ, δαζηθψλ νδψλ, δαζηθψλ 
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κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηάξηηζεο, δηφξζσζεο θαη ζπκπιήξσζεο δαζηθψλ 

ραξηψλ).  

(30) Μειέηεο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.  

(31) Αιηεπηηθέο κειέηεο.  

(32) Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη εηδηθέο 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

(33) Μειέηεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

(34) Μειέηεο ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ.  

(35) Δλεξγεηαθέο κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ 

(36) Γεληθή θαηεγνξία θηηξηαθψλ έξγσλ. 

(37) Γεληθή θαηεγνξία ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. 

(38) Γεληθή θαηεγνξία ιηκεληθψλ έξγσλ. 

(39) Γεληθή θαηεγνξία πδξαπιηθψλ έξγσλ. 

2. ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεηαη παξ. 3 σο :  

«3. ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο «(40) Τπεξεζίεο δηνίθεζεο ηερληθψλ έξγσλ» θαη  «(41) 

Τπεξεζίεο επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηερληθψλ έξγσλ», εγγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη 

επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ. 

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 39 ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ θαηεγνξία απηή.» 

3. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκείηαη ζε 4 θαη αληηθαζίζηαηαη σο : 

«4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή θνηλέο απνθάζεηο 

ηνπ σο άλσ Τπνπξγνχ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο, πξνζδηνξίδεηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ή άιινπ θαζ΄ χιελ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ην αληηθείκελν θάζε 

θαηεγνξίαο θαη ε αληηζηνηρία ηνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ κειεηεηψλ πνπ 

δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ αλά θαηεγνξία ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 39. Με φκνηα απφθαζε, 

πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ σο άλσ επηκειεηεξίσλ θαη ηεο Αξρήο Διέγρνπ 

Μειεηψλ θαη  Έξγσλ  (Α.Δ.Μ.Δ.), δηαηξνχληαη ή ελνπνηνχληαη νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη 

πξνζηίζεληαη λέεο θαη ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο, 

ηδίσο ζηα Μεηξψα ηνπ άξζξνπ 39, ζηα ηζρχνληα πηπρία, ζηηο εθθξεκείο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη ζηηο εθθξεκείο ζπκβάζεηο. Οη γλσκνδνηήζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

παξέρνληαη εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ησλ αξκνδίσλ ππνπξγψλ, άιισο ε απφθαζε εθδίδεηαη λνκίκσο θαη ρσξίο 

απηέο.»  

 4. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκείηαη ζε 5. 

5. ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3316/2005 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο : 

«6. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο άιιεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο εγθξίλεηαη ε εθπφλεζε κειέηεο ή κέξνπο ηεο, ή ε παξνρή ππεξεζίαο, απφ 

ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε δαπάλε ηνπ θαη άλεπ νπδελφο 

αληαιιάγκαηνο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο άιιεο αλαζέηνπζαο αξρήο αληίζηνηρα, κε 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζή ηεο ή ηελ θαη΄άιιν ηξφπν ρξήζε ηεο. Με ηελ εγθξηηηθή απφθαζε 

νξίδνληαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα εθπνλεζεί ε κειέηε ή ζα παξαζρεζεί ε ππεξεζία θαη 

ζα γίλεη ε επίβιεςε θαη ε παξάδνζε θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Με απφθαζε ησλ σο άλσ νξγάλσλ είλαη δπλαηή επίζεο θαη ε 
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απνδνρή δσξεάο εθπνλεζείζαο κειέηεο απφ ην δεκφζην ή άιιε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ 

δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή ή άιιε αδεηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα φξγαλα έγθξηζεο θαη 

πινπνίεζεο ηεο κειέηεο » 

 

 

Άπθπο 3 

1. Οη παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο : 

«1. Γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ζπληάζζεηαη ν 

Φάθεινο Έξγνπ, απφ ηελ ππεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο 

Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο κε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή άλσ ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17 θαη 2004/18, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη ηνπ νηθείνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. 

Μέρξη ηελ  έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ, γλσκνδνηεί επί 

ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ ην αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην.  

2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ε 

νπζηαζηηθή νξζφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ θαηεγνξηψλ πηπρίσλ κειεηεηψλ θαη ηεο νξζήο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5. Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ ελεκεξψλεηαη θαζ’ 

φιε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη πεξαηηέξσ ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα θξίζηκα έγγξαθα ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο ή ηνπ έξγνπ βεβαηψλεηαη, απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

ή ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο αληίζηνηρα, ε ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ζχκβαζεο ηεο κειέηεο ή ηνπ έξγνπ θαη ζπκπιεξψλνληαη ηπρφλ ειιείςεηο.»  

3. Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ  ζηνηρεία:  

α) Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηεχρνπο απνηειείηαη, θπξίσο, απφ ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (βαζηθφ ζρέδην) κε ηα θχξηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, αλαθνξά ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πξνεγνχκελεο 

κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε ή ππεξεζία, αλαθνξά ζηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαη ηδίσο 

ζηηο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθέο, αξραηνινγηθέο θαη άιιεο δεζκεχζεηο σο πξνο ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ηηο δηαζέζηκεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο (γεσινγηθέο, γεσηερληθέο 

θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κειέηεο θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνεθηηκψκελσλ 

ακνηβψλ.  

β) Έθζεζε, πεξί ηεο ζθνπηκφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (έξγνπ ή 

κειέηεο), ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπνινγηδφκελε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί.  

γ) Πξφγξακκα, γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ θαη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

δ) Έθζεζε γηα ηελ απαηηνχκελε δαπάλε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη, θαηά πξνζέγγηζε, νη 

ακνηβέο γηα ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπκβνχισλ, πξνεθηίκεζε ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

εθηίκεζε γηα ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. 

ε) Σεχρνο ππνινγηζκνχ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο γηα ηελ πξνο αλάζεζε ζχκβαζε. Η 
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ακνηβή ππνινγίδεηαη σο γηλφκελν ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ινηπψλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην 

Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ, κε ηηο ηηκέο ακνηβψλ αλά θαηεγνξία έξγνπ θαη 

κνλάδα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 7. Καη΄εμαίξεζε, εξεπλεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο (φπσο ηδίσο 

γεσηερληθέο έξεπλεο θαη ηνπνγξαθηθέο κειέηεο) γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηηκνινγνχληαη σο ζχλνιν, αλά θαηεγνξία, 

ζε ηδηαίηεξε ζηήιε ηνπ ηεχρνπο θαη ηίζεηαη ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή, σο αλψηαην 

φξην δαπάλεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ 30% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. Οη εξγαζίεο απηέο επηκεηξνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα, θαηά ηηο παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 30. Αλ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππεξβνχλ ην φξην ηεο δαπάλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην επηκεηξνχκελν ηκήκα ηεο ακνηβήο, ε επηπιένλ δαπάλε θαιχπηεηαη απφ 

θνλδχιην απξνβιέπησλ δαπαλψλ, ην νπνίν νξίδεηαη ζε 25% ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκβαηηθήο 

δαπάλεο ησλ επηκεηξνχκελσλ εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. Δηδηθά νη απαηηνχκελεο γεσηερληθέο 

έξεπλεο αλαηίζεληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 7, εθηφο αλ ε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ πηπρίνπ Γ ηάμεο ηεο νηθείαο 

θαηεγνξίαο 26 ηνπ άξζξνπ 2, νπφηε πεξηιακβάλνληαη ζε εληαία πξνθήξπμε κε ηηο ινηπέο 

κειέηεο. Γηα θαηεγνξίεο κειεηψλ νη νπνίεο δελ ηηκνινγνχληαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

ηεο παξ. 7, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ακνηβέο ζπλαθψλ κειεηψλ ή ηπρφλ 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ακνηβήο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ.  

ζη) Καζνξηζκφ ησλ ηάμεσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ κειεηεηψλ, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

δ) Αηηηνινγεκέλε πξφηαζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 6 ή ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ παξφληνο.»   

2. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005 ηξνπνπνηείηαη σο :  

«4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη ελέξγεηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ αλά θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο 

κειεηψλ θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ, ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

κειεηψλ αλά θαηεγνξία κειέηεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ θαη ησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 6».  

3. α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο : 

«Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή θνηλέο απνθάζεηο 

ηνπ σο άλσ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ 

γλψκε α) ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ή άιινπ θαζ΄χιελ αξκφδηνπ θαηά 

πεξίπησζε επηκειεηεξίνπ, πνπ παξέρεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο, β) ησλ αξκφδησλ θαζ΄χιελ γλσκνδνηηθψλ 

νξγάλσλ ησλ ππνπξγείσλ, εθφζνλ πθίζηαληαη θαη γ) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκίαο 

Καηαζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο), 

εγθξίλνληαη θαλνληζκνί πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, κε βάζε ηηο 

ηζρχνπζεο εθάζηνηε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ:»  

β) ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4, ε θξάζε «αλά κνλάδα θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη θαηεγνξία έξγνπ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «αλά κνλάδα θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη θαηεγνξία κειέηεο».  

γ) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο : 
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«Οη πξνθεξχμεηο πνπ εγθξίλνληαη θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κεηά ηελ 

εκεξνκελία απηή ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ππφςε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο.»  

4. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3316/2005 θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 4 

1. Οη παξ. 1-5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3316/2005, αληηθαζίζηαληαη σο : 

«Η Πξντζηακέλε Αξρή επηιέγεη, θαηά ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, αλαιφγσο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πξνο αλάζεζε κειέηεο, 

κία εθ ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ:  

1. Όηαλ πξφθεηηαη πεξί κειέηεο έξγνπ πνπ επηδέρεηαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο  αλαηίζεηαη, ζε 

ηξεηο αλαδφρνπο, ε εθπφλεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξνπ 6. Οη κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη αμηνινγνχληαη θαη 

βαζκνινγνχληαη σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 8-10 

ηνπ άξζξνπ 6,  θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο θαη θαηαβάιιεηαη ε νξηζζείζα απφ 

ηελ πξνθήξπμε ακνηβή, θαηά ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 6. ηνλ αλάδνρν πνπ έιαβε, 

θαηά ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, θαηαβάιιεηαη επηπιένλ 

πνζνζηφ 20% επί ηεο θαη΄απνθνπήλ ακνηβήο θαη αλαηίζεηαη, έλαληη ακνηβήο πνπ 

θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε, ε ζχληαμε ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

θαη ε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο ή θαη άιιεο, θαηά πεξίπησζε, 

αλαγθαίαο αδεηνδφηεζεο, θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

Δπί ηζνβαζκίαο ησλ αλαδφρσλ, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ή θαη ρσξίο απηήλ αλ παξέιζεη άπξαθηε 

πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 7.  

2. Όηαλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηελ αλάζεζε 

πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6, ή κεηά ηελ επηινγή ηεο ιχζεο 

θαηά ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6, αλαηίζεληαη φια ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο, ή θαη θάπνηα εμ 

απηψλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7. Δθφζνλ θξίλεη ε αλαζέηνπζα αξρή φηη είλαη δπλαηή 

ε παξάιεηςε ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ κειέηεο, κπνξεί λα αλαζέζεη ηα ινηπά.» 

3. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκείηαη σο παξ. 4.  

4. Σα εδάθηα δεχηεξν θαη ηξίην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3316/2005, κεηά ηελ αλαξίζκεζή 

ηεο, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

ηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο δελ ππνβάιινληαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ε πξνθήξπμε 

θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ησλ κειεηεηψλ σο πνζνζηφ, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

60%, νχηε κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 θαη 

ην θπζηθφ αληηθείκελν φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνο πινπνίεζε ιχζε. Καζνξίδνληαη 

επίζεο κε ηελ πξνθήξπμε ν αξηζκφο θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ πξνο απνλνκή βξαβείσλ, ε 

ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ηεο κειέηεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ε ζχλζεζε 

ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, ε εμαγνξά ή κε ιχζεσλ πέξαλ ησλ βξαβεπνκέλσλ απφ ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ θαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κειέηεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 
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Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ε νπνία παξέρεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

ηξηψλ (3) κελψλ, πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθή 

ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κειεηψλ, ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ην 

πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, ε ζχλζεζε ηεο θξηηηθήο 

επηηξνπήο, ηα απνλεκφκελα βξαβεία, ε αλάζεζε ηεο κειέηεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νη αξρηηεθηνληθνί δηαγσληζκνί δηεμάγνληαη 

θαηά ηηο θείκελεο πεξί απηψλ δηαηάμεηο.  

 

Άπθπο 5 

1. Ο ηίηινο θαη νη παξ. 1 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο : 

«Αλάζεζε πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ κε αμηνιφγεζε ηερληθήο ιχζεο 

1. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο πξνθαηαξθηηθψλ 

κειεηψλ, εγθξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή,  κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσκνδνηήζεσλ, ε πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαηά ην άξζξν 12. Όπνπ ζην 

λφκν απηφ αλαθέξεηαη ν φξνο «πξνθαηαξθηηθή κειέηε» λνείηαη ην αληίζηνηρν αξρηθφ 

ζηάδην θάζε θαηεγνξίαο κειέηεο, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

έξγνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ή ηελ απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4. ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαινχληαη νη έρνληεο λφκηκν 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, κε ππνβνιή αίηεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 15  πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνη απνθιεηζκνχ εθ ηνπ 

άξζξνπ 16. Τπνβάιινληαη επίζεο ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 17, φπσο εηδηθφηεξα  νξίδνληαη 

ζηελ πξνθήξπμε, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ.  

2. ηελ πξνθήξπμε νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ:  

α) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, ε αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα αξκφδηα απνθαηλφκελα φξγαλα.  

β) Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

θάθειν ηνπ έξγνπ.  

γ) Η θαηεγνξία πηπρίνπ, θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2, πνπ απαηηείηαη γηα θάζε επί 

κέξνπο κειέηε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηάμε. Η θαινχκελε ηάμε θάζε 

πηπρίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο πξνεθηηκψκελεο θαηά πξνζέγγηζε ακνηβέο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζηαδίσλ θάζε θαηεγνξίαο. Δθφζνλ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο γεληθή 

θαηεγνξία κειέηεο, αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία απηή θαζψο θαη ε ηάμε.  

ε) Η θαη' απνθνπή ακνηβή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

ακνηβή γηα ηηο απαηηνχκελεο ζηε θάζε απηή θαη κφλνλ ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο θαη ε 

πξφζζεηε ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξνκειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΠΠΔ) 

θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 4.  

ζη) Η πξνζεζκία θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε δηεχζπλζε 

ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο, ε εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο 

δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θνηλνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ηνπο ππνςεθίνπο.  

δ) Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 16 θαη 17.  

ε) Σα ηεχρε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο.  
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ζ) Η πξνζεζκία παξάδνζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ.  

η) Σα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ελφο εθάζηνπ, θαζψο θαη ηα 

ειάρηζηα επηηξεπηά φξηα βαζκνιφγεζεο αλά θξηηήξην εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν.  

ηα) Η πξνζεζκία θαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζην θάθειν ηνπ έξγνπ θαη παξαιαβήο ησλ 

ηεπρψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίηηκν γηα ηελ πξνκήζεηά 

ηνπο.  

3. Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο αλαηίζεληαη ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ ππνβάιινπλ ηηο πιένλ 

ζπκθέξνπζεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξέο, κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 4.  

Γηα ηελ αλάζεζε, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηερληθή πξνζθνξά ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

α) Σερληθή Έθζεζε γηα ηελ πξνο εθπφλεζε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

β) Πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ήηνη θαηάηκεζε ζε 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, αιιεινπρία θάζεσλ ηεο θχξηαο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηήο 

κειεηψλ ή θαη ελδερνκέλσο άιισλ απαηηνχκελσλ θχξησλ κειεηψλ, αιιεινηξνθνδφηεζή 

ηνπο κε δεδνκέλα, θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ  γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο. 

γ) Υξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ ρξφλν, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

δ) Οξγαλφγξακκα θαη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ νκάδα κειέηεο θαη ην ζπληνληζηή ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εδάθηα, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα θαζήθνληα θαη  ε 

θαηαλνκή ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ επηκέξνπο 

θάζεσλ. 

ε) ηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο, κε βάζε πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίεο ησλ 

κειψλ ηεο. 

4. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο αμηνινγνχληαη ηα αθφινπζα: 

α)  Η ππνβιεζείζα ηερληθή έθζεζε θαη ζπγθεθξηκέλα αα) ν βαζκφο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνθαηαξηηθήο κειέηεο θαη ββ) Ο εληνπηζκφο θαη 

ζρνιηαζκφο ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο θαη ε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ έξγνπ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ  ζε απηφλ ππαξρνπζψλ 

κειεηψλ. Η βαξχηεηα ηνπ ππνθξηηεξίνπ αα νξίδεηαη ζε 20% θαη ηνπ ππνθξηηεξίνπ ββ 

επίζεο ζε 20%, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

β) Η κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηα κειέηεο, ήηνη ηα ζηνηρεία β΄ θαη γ΄ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, αα) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνο εθπφλεζε  κειέηεο, ββ) ν βαζκφο 

επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη γγ) ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. Η βαξχηεηα ηνπ ππφ αα΄ ππνθξηηεξίνπ 

νξίδεηαη ζε 5%, ηνπ ππφ ββ΄ζε 10% θαη ηνπ ππφ γγ΄ ζε 5% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.   

γ) Η νξγάλσζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ήηνη ηα ζηνηρεία δ΄θαη ε΄ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αα) ε ζαθήλεηα ζην θαζνξηζκφ ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο θαη ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ββ)  ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο. 
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Η βαξχηεηα ηνπ ππφ αα΄ ππνθξηηεξίνπ νξίδεηαη ζε 20% θαη ηνπ ππφ ββ΄ ζε 20% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.   

5. Οη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ πεξηέρνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνθήξπμε, γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο 

επηινγήο θαη ηεο αλάζεζεο θαη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζηελ Αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ πξνθήξπμε εκέξα 

θαη ψξα, θαηά ηελ νπνία ζπλεδξηάδεη δεκνζίσο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή 

κνλνγξάθεη θαη' αξρήλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ θαη 

απνδεηθλχνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην άξζξν 14, ηελ 

ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηα ππφινηπα νξηδφκελα κε ηελ 

πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη ηα θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ. Σελ ίδηα εκέξα ή, αλ απηφ δελ 

είλαη δπλαηφ, ηηο ακέζσο επφκελεο εξγάζηκεο, ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ην λνκφηππν ησλ 

εγγξάθσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε 

ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα ζηελ πξνθήξπμε,  

απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, 

θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθήο επηινγήο, νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία θαη ην πξαθηηθφ Ι 

ηεο επηινγήο ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ην άξζξν 22. 

Καηά ηνπ πξαθηηθνχ ππνβάιινληαη ελζηάζεηο θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο επί ησλ ελζηάζεσλ, ή ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, θαινχληαη νη ππνςήθηνη, πξν δχν πιήξσλ εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε γηα ην άλνηγκα θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. Μεηά ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ην πεξηερφκελφ ηνπο θαηαγξάθεηαη ζην 

πξαθηηθφ, ηα ζηνηρεία ηνπο κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ειέγρεηαη ε 

λνκηκφηεηά ηνπο. ε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νη ηερληθέο πξνζθνξέο 

αμηνινγνχληαη, βαζκνινγνχληαη θαη νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα. Η δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλεηαη εληφο δχν κελψλ εθηφο αλ ε Πξντζηακέλε Αξρή, εθηηκψληαο ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηδίσο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ρνξεγήζεη παξάηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη  θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

ππνςεθίνπο, θαηά ην άξζξν 22. Η Πξντζηακέλε Αξρή δελ θσιχεηαη λα απνθαζίζεη ηελ 

αλάζεζε, αλ νη ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη αλάζεζεο είλαη ιηγφηεξνη 

ησλ ηξηψλ.  

6. Καηά ησλ πξαθηηθψλ επηινγήο θαη αλάζεζεο ππνβάιινληαη ελζηάζεηο, επί ησλ νπνίσλ  

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11.  

7. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή εθαξκφδεη ηε 

δηαδηθαζία ησλ εδαθίσλ 4 θαη 5 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15. Δθφζνλ θάπνηνο απφ 

ηνπο αλαδφρνπο απνθιεηζηεί, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε απηή, 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηιαρφληεο θαηά ηε ζεηξά ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. Η ζχκβαζε 

ζπλάπηεηαη θαηά ην άξζξν 23 θαη νη αλάδνρνη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ νξηζκέλε εκέξα 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθπφλεζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, κε ηελ νπνία 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζνπλ ηε κειέηε θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ πξνο 

αμηνιφγεζε, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο θαζνξηζκέλεο κε ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκίαο. «Καηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νη αλάδνρνη θαηαζέηνπλ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο θαη' απνθνπήλ ακνηβήο ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο.» 

Η εγγχεζε παξέρεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 24 θαη 

εθφζνλ έρεη ρξφλν ιήμεο πξέπεη απηφο λα ππεξθαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα 

ηελ πξνζεζκία παξάδνζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, θαηαπίπηεη δε, ππέξ ηνπ θπξίνπ 
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ηνπ έξγνπ, αλ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε. 

8. Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο παξαιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, κε ζπλνπηηθή αηηηνινγία, 

εθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 9. Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο βαζκνινγνχληαη θαηά 

θξηηήξην, ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε βαζκνινγία ζηαζκίδεηαη, ιακβαλνκέλεο 

ππφςε ηεο βαξχηεηαο ησλ ππνθξηηεξίσλ. Δθφζνλ ιάβνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία  άλσ ησλ 

60 βαζκψλ παξαιακβάλνληαη, καδί κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο πνπ ηπρφλ ηηο 

ζπλνδεχνπλ. Σν πξαθηηθφ ππφθεηηαη ζε έλζηαζε, θαηά ην άξζξν 11. Δθ ησλ κειεηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη, επηιέγεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, απηή πνπ έιαβε ηελ αλψηεξε 

βαζκνινγία, εθηφο αλ θαη΄εμαίξεζε θξηζεί, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, 

φηη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πξέπεη λα πινπνηεζεί άιιε απφ ηηο ππνβιεζείζεο ιχζεηο. Η 

εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ. Ο 

αλάδνρνο ηεο κειέηεο πνπ έιαβε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη 

ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη αμηνινγψληαο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ινηπέο ππνβιεζείζεο πξνθαηαξθηηθέο 

κειέηεο θαη ην θάθειν ηνπ έξγνπ, κε πξφζζεηε ακνηβή ε νπνία νξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε 

θαη κεξηκλά γηα ηελ ελ γέλεη αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζε ζηάδην Πξνθαηαξθηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. Η Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί λα θξίλεη, φηη 

κειέηε ε νπνία δελ έιαβε ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία, πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία θαη πξέπεη 

λα παξαιεθζεί θαη λα θαηαβιεζεί ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ακνηβήο ηεο. Η θίλεζε 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθ κέξνπο αλαδφρνπ, θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε θαηάηαμε ησλ κειεηψλ, δελ αλαζηέιιεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηεο επηιεγείζαο ιχζεο θαη ν αλάδνρνο κπνξεί, ζε πεξίπησζε 

δηθαίσζήο ηνπ, λα απαηηήζεη απνδεκίσζε. 

9. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Η πνηφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζπλίζηαηαη: 

αα) ηελ πιεξφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο κε ηελ πξνζθνξά ιχζεο, κε 

βαξχηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 25% κέρξη 35%. 

ββ) ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο (ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ θ.ι.π.), κε 

βαξχηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 15% κέρξη 25% θαη 

γγ) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κε ηελ πξνζθνξά ιχζεο, κε βαξχηεηα πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 40% κέρξη 60%, ε νπνία βαζκνινγείηαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ, 

κε βάζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ, ελδεηθηηθά αλαθεξφκελα, ππνθξηηήξηα: 

(1) Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιχζεο.  

(2) Σελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζήο ηνπ. 

(3) Σε δαπάλε ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ θαη, εθφζνλ 

νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε, ηελ εηήζηα δαπάλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. ηελ πξνθήξπμε πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα νη παξάκεηξνη 

ππνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

(4) Σελ πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε ηεο ιχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηεο 

αμίαο. 

Η ζπγθεθξηκέλε βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηίζεηαη κε ηελ 

πξνθήξπμε θαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ βαξχηεηαο ηζνχηαη κε 100.» 

2. Οη παξ. 12 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκνχληαη αληίζηνηρα ζε παξ. 10 
θαη 11, ε νπνία αληηθαζίζηαηαη σο :  
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«11. Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο θαηά ηελ παξάγξαθν 10 

παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηαβάιιεηαη ε νξηζζείζα ακνηβή.».  

3. Οη παξ. 10, 11 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγνχληαη. 

 

Άπθπο 6 

1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο : 

«Αλάζεζε κειέηεο ρσξίο αμηνιφγεζε ηερληθήο ιχζεο».  

2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο :  

«Γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ε αξκφδηα ππεξεζία 

ζπληάζζεη ηελ πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία εγθξίλνληαη απφ 

ηελ Πξντζηακέλε Αξρή.»  

3. Οη πεξ. γ, δ, θαη ηα΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο : 

«γ) Η θαηεγνξία πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2, πνπ απαηηείηαη γηα 

θάζε επί κέξνπο κειέηε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηάμε. Η θαινχκελε ηάμε 

θάζε πηπρίνπ θαζνξίδεηαη, κε βάζε ηηο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζηαδίσλ θάζε θαηεγνξίαο, κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 39. 

Δθφζνλ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο γεληθή θαηεγνξία κειέηεο, νξίδεηαη ε 

θαηεγνξία απηή θαζψο ε ηάμε. 

δ) Η πξνεθηηκψκελε απφ ηελ ππεξεζία ακνηβή ησλ πξνο αλάζεζε ζηαδίσλ ηεο κειέηεο πνπ 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 4 ή, εθφζνλ ζηνλ 

θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 δελ πεξηιακβάλνληαη ηηκέο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κειεηψλ, ππνινγίδεηαη κε ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ 

αλαγθαίσλ πξνζψπσλ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί εληαίσλ ηηκψλ πξνεθηηκψκελσλ 

ακνηβψλ ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, άιισο εθηηκάηαη απφ ηελ 

ππεξεζία βάζεη φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή 

πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηπρφλ 

απαηηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ εξεπλεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4, ελψ νξίδεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο 

ηεο πίζησζεο, απφ ηελ νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε εθπφλεζε ησλ πξνο αλάζεζε ζηαδίσλ. 

ηα) Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα θαη ε βαξχηεηα ελφο εθάζηνπ, φηαλ επηιέγεηαη σο θξηηήξην ε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.»  

4. Οη παξ. 3 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο φζνη έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, θαηαζέηνληαο πξνζθνξά, πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 15 παξ. 1 θαη ηα ππφινηπα απαηηνχκελα θαηά ηελ 

πξνθήξπμε ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 15, 16 θαη 17, β) θαθέινπο ηερληθήο 

πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φηαλ εθαξκφδεηαη σο θξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη γ) θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φηαλ εθαξκφδεηαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή.  

ε πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, θάθειν ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ππνβάιινπλ κφλνλ φζνη επηιέγνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο πνηνηηθήο επηινγήο κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13.  
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4. Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη α) ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 6, 7, 8, 9, 11 θαη 12 ηνπ παξφληνο, φηαλ ε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) ΔΤΡΩ ρσξίο ΦΠΑ, ή πξφθεηηαη 

πεξί αλάζεζεο ζχλζεηεο κειέηεο, απνηεινχκελεο απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θχξηεο θαηεγνξίεο 

κειεηψλ β) ζηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5, 9 θαη 10 ηνπ 

παξφληνο, ζε φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. Καη΄εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε αλάζεζε 

ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ 

πεξίπησζεο β΄, εθφζνλ αηηηνινγείηαη λνκίκσο ε αλάγθε ρξήζεο θαη άιισλ θξηηεξίσλ.  

5. Όηαλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηε ρακειφηεξε ηηκή, νη ππνςήθηνη 

ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε 

ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο 

ιφγνο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο πξνο ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλά θαηεγνξία θαη ζην 

ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ θαηεγνξία θαη 

ζην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 29 γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο 

ηηκήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν ππνςήθηνο πνπ 

πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ 

θαη΄απνθνπήλ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2
ε
 ηνπ άξζξνπ 4, πεξί ηνπ επηκεηξνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο ακνηβήο.  

6. Η αλάζεζε ηεο κειέηεο γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ ππνβάιιεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 7.  

Γηα ηελ αλάζεζε ππνβάιιεηαη ηερληθή πξνζθνξά ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

α) Σερληθή Έθζεζε γηα ηελ πξνο εθπφλεζε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

β) Πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ήηνη θαηάηκεζε ζε 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ  ή / θαη θάζεσλ ησλ κειεηψλ ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ (ζε πεξίπησζε ζχλζεηεο κειέηεο), αιιεινηξνθνδφηεζή ηνπο κε 

δεδνκέλα, θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο. 

γ) Υξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαζαξνχο ρξφλνπο εθπφλεζεο 

εθάζηνπ ζηαδίνπ θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

δ) Οξγαλφγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηνπ ζπληνληζηή ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εδάθηα, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα θαζήθνληα θαη  ε 

θαηαλνκή ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ επηκέξνπο 

ζηαδίσλ ή/θαη θάζεσλ. 

ε) ηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο, κε βάζε πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίεο ησλ 

κειψλ ηεο. 

7. Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο κειέηεο είλαη ηα αθφινπζα: 

α)  Αμηνινγείηαη ε ηερληθή έθζεζε, ήηνη ν βαζκφο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, κε εληνπηζκφ ζεκάησλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 

απηνχ νξίδεηαη ζε 20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

β) Αμηνινγείηαη ε κεζνδνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, ήηνη ηα ζηνηρεία β΄ θαη γ΄ ηεο 

πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ  θαη  ζπγθεθξηκέλα, αα) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη 
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παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνο εθπφλεζε  κειέηεο, 

ββ) ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη γγ) ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. Η βαξχηεηα ηνπ ππφ αα΄ ππνθξηηεξίνπ 

νξίδεηαη ζε 10%, ηνπ ππφ ββ΄ ζε 15% θαη ηνπ ππφ γγ΄ζε 10% επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

γ) Αμηνινγείηαη ε ν νξγάλσζε ηνπ ππνςεθίνπ, ήηνη ηα ζηνηρεία δ΄ θαη ε΄ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αα) ε ζαθήλεηα ζην θαζνξηζκφ ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο θαη ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ββ) ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο. 

Η βαξχηεηα ηνπ ππφ αα΄ ππνθξηηεξίνπ νξίδεηαη ζε 25% θαη ηνπ ππφ ββ΄ ζε 20% επί ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

δ) Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 5 ηνπ 

παξφληνο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ θαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

πάζεο θχζεσο. Η βαξχηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο 

νξίδεηαη ζε 30%. 

8. Όηαλ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί κειέηε ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, πνπ ε ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα εθαξκνγήο 

εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17, ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο πεξηιακβάλεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ε γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνο κειέηε 

έξγνπ, εθηφο αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ θαη σο εθ ηεο θχζεσο 

ηεο κειέηεο, ην θξηηήξην απηφ δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί. Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ 

ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο νξίδεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη ε βαξχηεηα ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 7 νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζε 10%.  

9. Δπί αλνηθηήο δηαδηθαζίαο νη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα ηφζν ηεο πνηνηηθήο 

επηινγήο φζν θαη ηεο αλάζεζεο. Δπί θιεηζηήο δηαδηθαζίαο ππνβάιιεηαη θάθεινο πνπ 

πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ νξίζηεθαλ ζηελ πξνθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα 

ηεο πξνεπηινγήο. Οη θάθεινη ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ νπνία ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ειέγρεη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην άξζξν 14, ηελ ππεχζπλε δήισζε θαη ηα 

ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ απφδεημε εθπιήξσζεο 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πνηνηηθήο επηινγήο, θαηαγξάθεη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην πξαθηηθφ θαη 

ηα κνλνγξάθεη. Σελ ίδηα εκέξα ή, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηηο ακέζσο επφκελεο 

εξγάζηκεο, ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ην λνκφηππν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο, δεηείηαη ζπκπιήξσζε ή, θαηά πεξίπησζε δηεπθξίληζε ησλ ηππηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ πξνθήξπμε,  απνθιείνληαη κεηά 

ηαχηα φζνη ππνςήθηνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαιιειφηεηαο θαη 

πνηνηηθήο επηινγήο θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο. Όηαλ εθαξκφδεηαη 

θιεηζηή δηαδηθαζία, επηιέγνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 17 νη 

πιένλ θαηάιιεινη ππνςήθηνη ζηνλ αξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε ή κηθξφηεξν, 

αλ δελ ππάξμεη ηθαλφο αξηζκφο θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ. Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο επηινγήο, απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.    

10. Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο νξίζηεθε ε ρακειφηεξε ηηκή, κεηά ηελ εθδίθαζε, απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή, ησλ ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, ή, επί 

θιεηζηήο δηαδηθαζίαο  αληίζηνηρα ηε θάζε ηεο πξνεπηινγήο, ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
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ζρεηηθήο πξνζεζκίαο θαηά ην άξζξν 11, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη, ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο πξηλ απφ δχν εξγάζηκεο 

εκέξεο, ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ απνθιείζζεθαλ, ειέγρεη ην 

παξαδεθηφ ηνπο θαη εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ παξφληνο. Οη θάθεινη ησλ 

απνθιεηζζέλησλ θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κέρξη λα 

παξέιζνπλ νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ή λα παξαηηεζνχλ γξαπηψο νη ππνςήθηνη ηεο άζθεζεο δηνηθεηηθψλ 

θαη ελδίθσλ πξνζθπγψλ θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, ή λα απνξξηθζνχλ ηπρφλ αζθεζείζεο 

πξνζθπγέο.  

11. Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο νξίζηεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ρσξίο λα αλακείλεη 

ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ ή ηελ εθδίθαζή ηνπο, ε Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ αλνίγεη, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη πξν δχν εκεξψλ 

ζηνπο ππνςήθηνπο, ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έγηλαλ 

δεθηνί, ελψ νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνθιείζζεθαλ 

παξακέλνπλ θιεηζηνί θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηα 

αλαθεξφκελα  ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Η Δπηηξνπή 

ζεκεηψλεη ζπλνπηηθά ζην πξαθηηθφ ΙΙ ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ θαη ηα κέιε ηεο 

κνλνγξάθνπλ θάζε θχιιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, δηεμάγεηαη 

ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. ην πξαθηηθφ πεξηέρεηαη ζπλνπηηθή αηηηνινγία ηεο 

αμηνιφγεζεο, θαηαγξάθνληαη νη κεηνςεθνχζεο απφςεηο θαη επηζπλάπηεηαη πίλαθαο, 

ππνγεγξακκέλνο απφ ηνλ Πξφεδξν, κε ηελ αλαιπηηθή αμηνιφγεζε. Σν πξαθηηθφ επηινγήο θαη 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηνλ πίλαθα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνςεθίνπο θαηά ην άξζξν 22. Οη 

ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο εθφζνλ θαηά θξηηήξην ε βαζκνινγία ηνπο 

ππεξβαίλεη ηηο εβδνκήληα (70) κνλάδεο ηεο εθαηνληαβάζκηαο θιίκαθαο, αιιηψο 

απνξξίπηνληαη θαη ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλνληαη, κε ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ εληφο δχν (2) κελψλ.  

12. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηφζν ζηελ 

αλνηθηή φζν θαη ζηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ πνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο ππνςήθηνπο πξν δχν (2) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη θαηαρσξείηαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο ζην πξαθηηθφ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ βαζκνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε 

εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα, κε βάζε ην ιφγν ηεο ειάρηζηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξνο 

ηελ πξνζθνξά θάζε ππνςεθίνπ, θαη εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ππνςήθην 

πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, κε ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

ηερληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Δπί ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ν ππνςήθηνο κε 

ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Σν πξαθηηθφ νινθιεξψλεηαη εληφο 

είθνζη εκεξψλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο θαηά ην άξζξν 22. Γηα ηελ άζθεζε 

ελζηάζεσλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο.  

13. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αλάζεζε ζηνλ πξψην θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο ππνςήθην, 

επεηδή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο ηεο κειέηεο ή δελ θαηέζεζε εκπξφζεζκα 

ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ ζην 

δεχηεξν θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο ππνςήθην ή θαη ζηνλ ηξίην, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη ν 

δεχηεξνο δελ πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο.»  
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Άπθπο 7 

1. Οη παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«1. Η δηαδηθαζία αλάζεζεο εθπφλεζεο κειεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ κε ζπκθσλία-

πιαίζην εθαξκφδεηαη, φηαλ πξφθεηηαη λα παξαρζεί ζχλνιν φκνησλ κειεηψλ ή ππεξεζηψλ, 

γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνηρεία, φπσο ηδίσο ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ, νη ρξφλνη έλαξμεο θαη ιήμεο εθπφλεζεο ησλ 

επηκέξνπο κειεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο θαη νη αθξηβείο ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα 

εθηειεζηνχλ νη ζπκβάζεηο, κπνξνχλ φκσο λα θαζνξηζηνχλ νη ηηκέο θαη ελδερνκέλσο νη 

πνζφηεηεο απηψλ.  

2. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Η ζπκθσλία-

πιαίζην ζπλάπηεηαη κε έλαλ αλάδνρν κειέηεο ή ππεξεζίαο, ν νπνίνο, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο, κπνξεί λα θαιχπηεη κία θαηεγνξία κειέηεο ηνπ άξζξνπ 2 ή 

πεξηζζφηεξεο, ζε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία θαη δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 

πξνθήξπμε πξνζφληα. «Η δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε. 

3. ηελ πξνθήξπμε ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ νξίδεηαη σο πξνεθηηκψκελε ακνηβή ην κέγηζην 

δπλαηφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν φισλ ησλ επί κέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα 

ζπλαθζνχλ κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο. Δθφζνλ ε ακνηβή ππεξβαίλεη ην φξην 

εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ θαηά πεξίπησζε, πεξίιεςε ηεο 

πξνθήξπμεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ΙΙ θαη V αληίζηνηρα ηνπ 

Καλνληζκνχ 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. ηε δηαδηθαζία θαινχληαη λα ιάβνπλ 

κέξνο φιεο νη ηάμεηο πηπρίνπ θάζε θαηεγνξίαο κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 κεηαμχ ηεο ηάμεο 

πηπρίνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κέζν κέγεζνο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ησλ επί κέξνπο 

ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζνχλ, φπσο εθηηκάηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη ην 

εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο ζπκθσλίαο 

πιαηζίνπ. Η κέγηζηε αμία ησλ ζπκθσληψλ - πιαηζίσλ πνπ ζπλάπηνληαη θαη’ έηνο 

απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 20% ησλ εηήζησλ πηζηψζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα κειέηεο θαη ππεξεζίεο, κε εθηίκεζε ηεηξαεηίαο. ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ δελ 

ππφθεηληαη νη ζπκθσλίεο - πιαίζην πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ 

έξγνπ ή έξγσλ, θαηά ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ ε πξνζθπγή ζε απηέο δελ γίλεηαη 

θαηαρξεζηηθά ή θαηά ηξφπν πνπ λα λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ. Η πξνεθηηκψκελε ακνηβή 

θάζε ζπκθσλίαο πιαηζίνπ κε αλαζέηνπζα αξρή ΟΣΑ α΄ ή β΄ βαζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 700.000 ΔΤΡΩ, ρσξίο ΦΠΑ. Σν φξην απηφ 

αλαζεσξείηαη θαη΄ έηνο κε ην ζπληειεζηή πνπ θαζνξίδεηαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 4.» 

2. Οη παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγνχληαη. 

3. Οη παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκνχληαη ζε παξ. 5 θαη 6. Σα δχν 

πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 5 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«5. Η αλάζεζε ηεο ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ δηελεξγείηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαπίζησζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 7, θαη 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Η Πξντζηακέλε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ 

θαηαθπξσηηθή απφθαζε ζηνλ επηιεγέληα αλάδνρν κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ.» 
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Άπθπο 8 

1. Οη παξ. 1 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«1. πκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 1 κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη απφ 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ: α) ζε έξγα θαη ππεξεζίεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνηλνηηθέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φηαλ ηνχην ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, β) ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηεο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25,  ή γ) ζε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο ειιηπνχο 

ζηειέρσζεο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ ή πνιππινθφηεηαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηα θαζήθνληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλαηηζέκελεο ζπκβάζεηο. 

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζηελ σο άλσ γ΄ πεξίπησζε, απαηηείηαη, επί πνηλή 

αθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε έθδνζε γλσκνδφηεζεο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, αλ ζην αξκφδην Τπνπξγείν δελ 

πθίζηαηαη ηερληθφ ζπκβνχιην. Με ηε γλσκνδφηεζή ηνπ ην ηερληθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 

ππνρξεψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο, 

λα ηεξήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.   

2. Γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξείηαη είηε ε αλνηθηή είηε ε θιεηζηή 

δηαδηθαζία θαη σο θξηηήξην αλάζεζεο κπνξεί λα νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε, είηε ε 

ρακειφηεξε ηηκή, είηε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή 

πξνθήξπμε, πεξίιεςε ηεο νπνίαο, ζπληαζζφκελε θαηά ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ησλ 

νδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ, δεκνζηεχεηαη θαηά ην άξζξν 12. ηε δηαδηθαζία 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, θαηαζέηνληαο πξνο ηνχην θάθειν πξνζθνξάο, ή πξνεπηινγήο ζε 

πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ηνπο 

θαθέινπο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αλαιφγσο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο ππνβάιινπλ θάθειν νηθνλνκηθήο ή θαη ηερληθήο 

πξνζθνξάο θαηά πεξίπησζε, κφλν νη επηιεγέληεο θαηά ηε θάζε ηεο επηινγήο ππνςήθηνη.  

3. ηελ πξνθήξπμε νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ:  

α) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, ε αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα αξκφδηα απνθαηλφκελα φξγαλα.  

β) Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν θάθειν 

έξγνπ, κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα.  

γ) Η θαηεγνξία πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14, πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηάμε. Η θαινχκελε 

ηάμε θάζε πηπρίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα φξηα ησλ πηπρίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 39.  

δ) Η πξνεθηηκψκελε απφ ηελ ππεξεζία ακνηβή ππνινγίδεηαη είηε κε ηηο ηηκέο ησλ κνλάδσλ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, είηε, εθφζνλ δελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ηηκέο, κε ηνλ πξνεθηηκψκελν 

ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνζψπσλ φπσο πξνθχπηνπλ κε ηελ απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 4 παξ. 6. Οξίδεηαη επίζεο ν θσδηθφο αξηζκφο ηεο πίζησζεο, απφ ηελ νπνία ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε.  

ε) Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ.  

ζη) Η πξνζεζκία θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο, ε ππεξεζία ζηελ νπνία 

ζα ππνβιεζνχλ νη θάθεινη θαη ν ηξφπνο θνηλνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο.  

δ) Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία 
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ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 17.  

ε) Σα ηεχρε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνθήξπμε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο.  

ζ) Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

η) Η πξνζεζκία θαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζην θάθειν ηνπ έξγνπ θαη παξαιαβήο ησλ ηεπρψλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίηηκν γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο.  

ηα) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Η 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο έρεη ειάρηζην ρξφλν ηζρχνο πνπ ππεξθαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα 

(1) κήλα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 

4 ηνπ άξζξνπ 24 θαη ην πνζνζηφ ηεο νξίδεηαη ζε δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ ηεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο.  

ηβ) Η ηήξεζε θιεηζηήο ή αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θαη ην θξηηήξην αλάζεζεο. Δθφζνλ επηιεγεί 

ε θιεηζηή δηαδηθαζία, νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνεπηιεγνχλ, νη νπνίνη 

δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνη απφ πέληε.  

4. Γηα ηελ αλάζεζε εθαξκφδεηαη σο θξηηήξην είηε ε ρακειφηεξε ηηκή, είηε ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Η αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα ζέζεη 

ζηελ πξνθήξπμε θξηηήξηα θαη λα πξνβεί ζε πνηνηηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17. Όηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, νη 

ππνςήθηνη ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν ππνςήθηνο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά.  

5. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, φηαλ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο ηερληθέο απαηηήζεηο, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Σν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη ε 

βαξχηεηά ηνπο θαζνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε. Απαξαίηεην θξηηήξην ζηελ πεξίπησζε 

απηή είλαη θαη ε ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε βαξχηεηά ηεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

30%.» 

2. Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκείηαη ζε 6 θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«6. Γηα ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 9 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 7.»  

 

Άπθπο 9 

1. Η πεξ. ζη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3316/2005, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«ζη) Όηαλ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί κειέηε κε πξνεθηηκψκελε ακνηβή κέρξη 30.000 επξψ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.), ή ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε πξνεθηηκψκελε ακνηβή 15.000 επξψ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.). Σα φξηα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη΄έηνο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή 

αλαζεψξεζεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ δηελεξγείηαη 

δεκφζηα θιήξσζε ελψπηνλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, ή επηηξνπήο πνπ απηή νξίδεη, κεηαμχ 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ή ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ππέβαιαλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε. Με ηελ απφθαζε 

ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο πνπ εγθξίλεη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα 

πξνζηίζεληαη απαηηήζεηο εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην άξζξν 17. Γηα ηελ ηήξεζε 
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ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξφζθιεζε, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ν ηίηινο ηεο κειέηεο ή ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 4, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη θαλνληζκφο ακνηβψλ κε βάζε ηνλ 

εθηηκψκελν ρξφλν απαζρφιεζεο θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ακνηβψλ ηνπ θαλνληζκνχ, νη 

δεηνχκελεο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο πηπρίσλ θαη ε ηπρφλ δεηνχκελε εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα 

θαη ν ηξφπνο απφδεημήο ηεο, ν ηξφπνο ππνβνιήο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο ή θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο θαη εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη ν ρξφλνο θαη ν 

ηφπνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη ιηγφηεξν 

απφ 10 πιήξεηο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. Η ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε θαη δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη πνζνζηνχ 70% ηε 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. Με βάζε ηελ παξνχζα δηάηαμε κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ απφ ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο θαη' έηνο κία ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη πνζνζηνχ 10% ησλ πηζηψζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα αλάζεζε ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ. πκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο είλαη άθπξεο θαη δελ 

παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα.»  

2. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Όηαλ νη αλαζέηνπζεο Αξρέο πξνζθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2, 

επηθαινχκελεο ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη γ΄, θαινχλ γηα δηαπξαγκάηεπζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

ππνςεθίνπο, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ππνςεθίσλ κε ηα λφκηκα πξνζφληα. ηελ 

πεξίπησζε ηεο πεξ. ζη΄ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κε ηνλ αλάδνρν πνπ αλαδεηθλχεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο.» 

 

Άπθπο 10 

Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 11 - Δλζηάζεηο 

1. Δλζηάζεηο θαηά ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα 

αζθεζνχλ ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαη 

απεπζχλεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. ηελ έλζηαζε απνθαίλεηαη ε Πξντζηακέλε Αξρή, ην 

αξγφηεξν πέληε (5) πιήξεηο εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη απνξξίθζεθε. Η απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο 

θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ κε ηειενκνηνηππία (FAX) ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνπ έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  Αλ ε απνδνρή ηεο έλζηαζεο δελ 

ζπλεπάγεηαη αιιαγή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ή ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 

δεηνχκελε ηερληθή πξνζθνξά, αιιά επεξεάδεη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο θαη απαηηεί 

πξνζαξκνγή ησλ πξνζθνξψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ρνξεγείηαη αλάινγε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο, ε νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

2. ηηο αλνηρηέο δηαδηθαζίεο ηνπ λφκνπ απηνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή νη 

δηαγσληδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ πνπ εθδίδεηαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθήο επηινγήο 

(πξαθηηθφ Ι) θαη ηνπ πξαθηηθνχ εηζήγεζεο γηα αλάζεζε (πξαθηηθφ ΙΙ). Η πξνζεζκία ησλ 

ελζηάζεσλ θαηά ηνπ πξαθηηθνχ Ι είλαη νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ΙΙ 
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ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο. Η δπλαηφηεηα έλζηαζεο θαη ε 

πξνζεζκία εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ην πξαθηηθφ πξνεπηινγήο, φηαλ εθαξκφδεηαη ε 

θιεηζηή δηαδηθαζία. 

3. Καηά ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα ηελ εθπφλεζε πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ θαηά ην άξζξν 

6, θαζψο θαη φηαλ νξίδεηαη σο θξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά θαηά ηα άξζξα 7 θαη 9, ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

δηελέξγεηαο ηεο πνηνηηθήο επηινγήο (πξαθηηθφ Ι) επηδέρεηαη ηελ άζθεζε έλζηαζεο, θαηά ηα 

αληηζηνίρσο αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2. Δπίζεο ελζηάζεηο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηνπ 

πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (πξαθηηθφ ΙΙ), εληφο 

δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνηήζεψο ηνπ θαη θαηά ηνπ πξαθηηθνχ 

βαζκνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε (πξαθηηθφ ΙΙΙ), κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, εληφο πξνζεζκίαο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηνπ πξαθηηθνχ.  

4. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθέξεη ζηα πξαθηηθά ηεο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο 

έλζηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξφκελα. Γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ, νη ππνςήθηνη έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο θαθέινπο ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Ν 2690/1999, κε επηηφπηα κειέηε θαη επηιεθηηθή ιήςε θσηναληηγξάθσλ. Οη 

ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη απεπζχλνληαη ζηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Οη ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ, φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ππεξβαίλεη ηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 

2004/17 θαη 2004/18,  θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ εληζηάκελν ζηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη 

Έξγσλ, ε  νπνία απνθαζίδεη εληφο κελφο απφ ηεο θνηλνπνίεζεο, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Όηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή δελ ππεξβαίλεη ηα σο άλσ φξηα, επί ησλ ελζηάζεσλ 

γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη απνθαζίδεη ε 

Πξντζηακέλε Αξρή, εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Η απφθαζε ηεο Αξρήο Διέγρνπ 

Μειεηψλ θαη  Έξγσλ  εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε. Οη 

ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ εληζηάκελνπ, ζηνπο ζπλππνςήθηνπο πνπ 

ζίγνληαη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ππφκλεκα, εληφο επαξθνχο πξνζεζκίαο πνπ 

ζέηεη ζην πξαθηηθφ ηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζεζκίεο 

ππνβνιήο ηεο γλσκνδφηεζεο. Γελ ζεσξνχληαη ζηγφκελνη νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη επί 

ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά απνθιεηζκνχ ηνπ εληζηάκελνπ. Μέρξη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε 

Α.Δ.Μ.Δ., επί ησλ ελζηάζεσλ γλσκνδνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ αζθείηαη πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3886/2010 (ΦΔΚ Α’ 173), αιιά ε αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

5. Αλ γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηνπ πξαθηηθνχ Ι, πνπ αθνξά απνθιεηζκφ ππνςεθίνπ, ε 

Πξντζηακέλε Αξρή δηακνξθψλεη αλάινγα ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ απφθαζή ηεο. 

Δθφζνλ θξηηήξην αλάζεζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζην άλνηγκα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

παξαλφκσο απνθιεηζζέληνο θαη δηακνξθψλεη αλάινγα ην πξαθηηθφ θαη ηνλ πίλαθα 

αμηνιφγεζεο. Αλ γίλεη δεθηή έλζηαζε πνπ αθνξά ην λνκφηππν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

δηαγσληδφκελνπ, ην απνθαζίδνλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ φξγαλν 

δηακνξθψλεη κε απφθαζή ηνπ ην Πξαθηηθφ. Αλ γίλεη δεθηή έλζηαζε πνπ αθνξά ζηε 

βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ην σο άλσ φξγαλν αλαπέκπεη ην πξαθηηθφ ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο πιεκκέιεηεο ηεο 

βαζκνιφγεζεο, ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη ππφςε ε Δπηηξνπή θαη λα 

επαλαμηνινγήζεη ή λα αηηηνινγήζεη πιεξέζηεξα, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο 

απφθαζεο, ην πξαθηηθφ ηεο, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζηγφκελνπο απφ ηελ 

αλακφξθσζή ηνπ ππνςήθηνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο θαηά 
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ηεο αλακφξθσζεο. Αλ ην απνθαζίδνλ φξγαλν, επηιακβαλφκελν ηπρφλ λέαο έλζηαζεο θαηά 

ηνπ αλακνξθσζέληνο πξαθηηθνχ, θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δελ 

ζπκκνξθψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, νξηζηηθνπνηεί ηελ αμηνιφγεζε 

επαλαβαζκνινγψληαο ή αηηηνινγψληαο πιεξέζηεξα ην πξαθηηθφ. Καηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο δελ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ην λ. 3886/2010.  

6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, 

ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) θαη κεγαιχηεξν 

ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη 

ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 («παξάβνια απφ θάζε αηηία»). Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ ηνπ παξαβφινπ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο, εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε ή ηνπ αξκφδηνπ απνθαζίδνληνο 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ή δηθαζηεξίνπ, αλ γίλεη δεθηή ε εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ή ην έλδηθν 

βνήζεκα (αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, αίηεζε αλαζηνιήο, αίηεζε αθχξσζεο ή αγσγή) πνπ 

ηπρφλ αζθεζεί, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 9-11 ηνπ Ν 2717/1999, 

φπσο ηζρχνπλ.» 

 

Άπθπο 11 

1. Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«1. ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λφκνπ απηνχ, πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

10, δεκνζηεχεηαη πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.), ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο κε παλειιήληα 

θπθινθνξία θαη κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν εδξεχεη 

ε αλαζέηνπζα αξρή  ή ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο, αλ ζηελ έδξα ηνπ λνκνχ δελ εθδίδεηαη 

εκεξήζηα εθεκεξίδα. Οη δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηνπηθφ θαη λνκαξρηαθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, γίλνληαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο έδξαο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γεκνζηεχεηαη επίζεο πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, αλ θαινχληαη πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ 24 έσο 31 

θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο αλ  θαινχληαη πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ 3 θαη 

5. 

2. Όηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηαδίσλ ηεο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνλδπιίνπ ησλ 

απξνβιέπησλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4, είλαη ίζε ή αλψηεξε ηνπ νξίνπ 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, γηα ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζε 

απηήλ ή ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Eπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Η ίδηα ππνρξέσζε πθίζηαηαη θαη φηαλ ε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηα σο άλσ φξηα. Η 

αλαζέηνπζα Αξρή πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο.»  

2. Οη παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«4. Μεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο νη αλαζέηνπζεο Αξρέο δεκνζηεχνπλ 

γλσζηνπνίεζε γηα ηηο ζπκβάζεηο κειεηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 
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θαηά ην έηνο απηφ, κε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ην ππφδεηγκα ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.).  

5. Πεξίιεςε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζχκβαζεο ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη ζχκβαζεο 

αλάζεζεο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη κειέηε θαη θαηαζθεπή, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε 

ππφδεηγκα πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Αλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ηα φξηα 

εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ, νη αλαζέηνπζεο Αξρέο 

πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ Οδεγηψλ απνζηέιινπλ, κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα 

νθηψ (48) εκεξψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη δχν (2) κελψλ ζηε δεχηεξε απφ ηελ εκέξα 

ζχλαςεο ηεο ζπκβάζεσο, γλσζηνπνίεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπληάζζεηαη θαηά ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 

ηνπ Καλνληζκνχ 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. Γηα ηηο επί κέξνπο ζπκβάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπκθσλία πιαίζην δελ 

απνζηέιιεηαη πξνο δεκνζίεπζε πεξίιεςε ή πξαθηηθφ. ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηεο 

ζχκβαζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα δεκνζηεχζεηο». 

 

Άπθπο 12 

1. α. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Όηαλ εθαξκφδεηαη ε αλνηρηή δηαδηθαζία ε πξνζεζκία απηή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

ησλ πελήληα δχν (52) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο γηα δεκνζίεπζε 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζην Σ.Δ.Δ. θαη ηηο εθεκεξίδεο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ελψ κπνξεί λα ηχρνπλ εθαξκνγήο, ππφ ηηο 

εθεί πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α΄) θαη ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 59/2007 (ΦΔΚ 

64 Α΄), νπφηε ε κεησκέλε πξνζεζκία εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ινηπέο δεκνζηεχζεηο.»  

β. Σα εδάθηα ηέηαξην θαη πέκπην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3316/2005 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε πξνεθηηκψκελε ακνηβή θάησ ηνπ νξίνπ 

εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17 θαη 18, ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 12. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ δελ πξνζκεηξάηαη ε εκέξα απνζηνιήο 

ηεο πξνθήξπμεο θαη ε εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή 

πξνζθνξάο». 

2. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 13 

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο κειέηεο ηνπ λφκνπ απηνχ ή κειέηεο έξγσλ 

ηνπ Ν 3389/2005, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά,  ή ζχκβαζεο ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ηελ 

πξνεηνηκαζία, ηε δηαρείξηζε ή ηνλ έιεγρν κειέηεο, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ 
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εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλα 

ζηηο θαηά λφκν απαηηνχκελεο ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο ή γεληθέο θαηεγνξίεο ηνπ Μεηξψνπ 

Μειεηεηψλ ή ηνπ Μεηξψνπ Δηαηξεηψλ Μειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39.»  

2. Οη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«3. ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ  ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ηερληθνχ έξγνπ, 

δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο 40 θαη 41 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο.  

4. Ο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηελ εγγξαθή επαξθνχο αξηζκνχ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ θαη εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο νηθείεο θαηεγνξίεο ηνπ Μεηξψνπ θαη ηε 

δηαζθάιηζε επαξθνχο αληαγσληζκνχ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ζηνπο 

δηαγσληζκνχο ιακβάλνπλ κέξνο εγγεγξακκέλνη ζηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ Μεηξψνπ 

Μειεηψλ. ηελ νκάδα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 

πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ε ζπκκεηνρή πξνζψπνπ αλαιφγνπ εκπεηξίαο ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.»     

 

Άπθπο 14 

1. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ 

δηελεξγείηαη έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Γηα ηνλ 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί κε ζπλδξνκήο 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπο, απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 θαη γηα 

ηε δηελέξγεηα πνηνηηθήο επηινγήο, φζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 

νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Τπνβάιιεηαη επίζεο ππεχζπλε δήισζε, γηα ηελ απφδεημε φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3414/2005. Ο ππνςήθηνο πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεη πξνο 

έιεγρν, ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ηα επί κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη 

έγγξαθα, έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ε δήισζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, κέζα ζε 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, θαζψο θαη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, φηαλ ε ζχκβαζε δελ ππνβάιιεηαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηνλ επφκελν 

θαηά ζεηξά ππνςήθην ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Όηαλ ε ζχκβαζε ππνβάιιεηαη ζε 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Η ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ κπνξεί λα παξαηείλεη, δηα ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο, γηα δέθα (10) εκέξεο, ηελ πξνζεζκία, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηεο, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη επίθιεζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

αδπλακία ηήξεζεο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο. Η πξάμε απηή, θαζψο θαη ε πξάμε κε ηελ 

νπνία θξίλνληαη επαξθή θαη λνκφηππα ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά, θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ θαηαηάρζεθαλ δεχηεξνο θαη ηξίηνο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ έλζηαζε. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή.»  

2. ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 7 θαη 8, σο εμήο: 

«7. Πξηλ απνθαζίζεη ηνλ απνθιεηζκφ δηαγσληδνκέλνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη πνηνηηθήο επηινγήο, ε 

Δπηηξνπή ππνρξενχηαη, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα θαιέζεη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δηεπθξηλίζνπλ ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πνπ θαηά 
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ηελ θξίζε ηνπο απαηηνχλ δηεπθξίληζε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία.  

8. Γελ επηηξέπνληαη ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ 

θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Οη αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

εθηηκψληαη γηα ηε βαζκνιφγεζή ηεο. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πάλησο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ δειψλνληαη κε ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα δεινχκελα ζηνηρεία, ηεξψληαο ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ.» 

 

Άπθπο 15 

1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Πνηνηηθή επηινγή ππνςεθίσλ» 

2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κε θξηηήξην είηε ηε ρακειφηεξε ηηκή, είηε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δηελεξγείηαη επηινγή κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά, κε θξηηήξηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 5, 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη ηηο παξ. 2 θαη 3. Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απνδεηθλχεηαη 

κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, ηελ εκπεηξία θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη 

νη αλαζέηνπζεο αξρέο ηεξνχλ, θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ζηηο πξνθεξχμεηο 

ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Σα ζηνηρεία επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ 

θξίλεηαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, είλαη ηα αθφινπζα, 

θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ ή θαη φια κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ζηελ πξνθήξπμε:  

α) Καηάινγνο κε ηηο θπξηφηεξεο κειέηεο ή ππεξεζίεο παξφκνηαο θχζεο πνπ παξαδφζεθαλ 

θαη εγθξίζεθαλ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηξηεηίαο θαη ην πνιχ 

δεθαπεληαεηίαο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηίζεηαη, κεηαμχ ησλ σο άλσ νξίσλ, αλαιφγσο ηεο ζπρλφηεηαο αλάζεζεο αλάινγσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ κεγέζνπο, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο. Ο θαηάινγνο αλαθέξεη ηνλ 

εξγνδφηε, δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα, ην αληηθείκελν θαη ην ζπκβαηηθφ πνζφ ηεο θάζε 

ζχκβαζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ ρξφλν παξάδνζεο θαη 

έγθξηζεο ηνπ πξντφληνο ηεο ζχκβαζεο. Πξνζθνκίδνληαη επίζεο πηζηνπνηεηηθά ή θαη 

ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ν αλάδνρνο, ν ρξφλνο 

παξάδνζεο θαη έγθξηζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο θαη ε θαιή εθηέιεζή ηεο.  

β) Οη ηίηινη ζπνπδψλ θαη αλαθνξά πεξί ησλ ελ γέλεη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κειψλ 

ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

θαιή ηεο εθηέιεζε θαη έρνπλ ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θαη ηα ελ γέλεη επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα 

βεβαηψζεη ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κειέηεο.  

γ) Άιια ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα αα) δήισζε θαη ζηνηρεία γηα ην κέζν εηήζην 

εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ή ββ) Γήισζε θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηερληθφ ηνπ 

εμνπιηζκφ ή γγ) Γήισζε θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.»  

3. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3316/2005 πξνζηίζεληαη εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην, σο 

εμήο: 
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«ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ηίζεληαη φξνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ηεο δάλεηαο 

ηθαλφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ηξίην πξνο ηνλ αλάδνρν. Η κε 

ηήξεζε ησλ φξσλ ζπληζηά ιφγν γηα ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ππνςήθην.»  

4. ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 4, 5, 6 θαη 7, σο εμήο: 

«4. Όηαλ ε ζχκβαζε αθνξά εθπφλεζε κειέηεο ηερληθνχ έξγνπ, ζηελ νκάδα κειέηεο 

ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηπρίν ησλ ηάμεσλ Γ΄ ή Γ΄ ηνπ 

Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ, ή αλάινγε εκπεηξία ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

έξγνπ. Γελ θσιχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο κειέηεο ηα ζηειέρε ή ππάιιεινη 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. Σν σο άλσ πξφζσπν ζπλππνγξάθεη κε ηνλ κειεηεηή ηελ 

θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κειέηεο, ζπληάζζνληαο θαη ππνβάιινληαο εηδηθφ ηεχρνο γηα ηελ 

κεζνδνινγία θαηαζθεπήο θξίζηκσλ θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

κεηαμχ ησλ κειεηεηή θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ βεβαηψλεη ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα, 

απνθαζίδεη ε Γ/λνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

25 ειεγθηή ηεο κειέηεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαηεγνξίεο ή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κειεηψλ ησλ νπνίσλ 

βεβαηψλεηαη ε θαηαζθεπαζηκφηεηα. 

 5. Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ηνπ λφκνπ απηνχ, νη ππνςήθηνη 

ππνρξενχληαη λα απνδείμνπλ φηη δελ έρνπλ, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αλεθηέιεζην κέξνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη 

ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ αλαζέηνπζα αξρή ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1, ζε 

θάζε κία απφ ηηο θαινχκελεο κε ηελ πξνθήξπμε θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, αλψηεξν απφ ην ηεηξαπιάζην 

ησλ αλσηάησλ νξίσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ηάμεο ηνπο, φπσο θαζνξίδνληαη κε ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 39 θαη γηα ηελ Δ΄ηάμε ην εηθνζαπιάζην ηνπ θαησηάηνπ 

νξίνπ ηεο ηάμεο. Γηα ηα Γξαθεία Μειεηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ δηαζέηνπλ δπλακηθφ 

κε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο 

πηπρίνπ, ην αλεθηέιεζην φξην πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε ηηο δηαηηζέκελεο κνλάδεο 

δπλακηθνχ.  

Γηα ηηο εηαηξείεο ή ηνπο νκίινπο πνπ ζα εγγξαθνχλ ζηηο γεληθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ (35 - 

38) ηα φξηα ζα ηεζνχλ κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 39. Σα αλσηέξσ 

πνζά αλαζεσξνχληαη θαη΄ έηνο κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, νη ακνηβέο ησλ κειεηψλ ηνπ Δζληθνχ 

Κηεκαηνινγίνπ θαη ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ κεηψλνληαη θαηά 50%.  

6. Σα πηζηνπνηεηηθά γηα ην αλεθηέιεζην ηκήκα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ εθηεινχλ νη 

εθδίδνληαη, αλά θαηεγνξία κειέηεο, απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη  Έξγσλ, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Σα 

πηζηνπνηεηηθά έρνπλ ηζρχ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Ωο αλεθηέιεζην ππφινηπν 

κηαο ζχκβαζεο ζεσξείηαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο βεβαίσζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) 

αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ εθηειεζκέλνπ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν εγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ (επίζεο ρσξίο Φ.Π.Α.). ην 

αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ ππνςεθίσλ δελ ζπλππνινγίδνληαη ζπκβάζεηο αλελεξγέο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο  φηαλ ηνχην δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλελεξγή 

ζεσξείηαη κηα ζχκβαζε φηαλ έρνπλ παξέιζεη ηξία (3) ρξφληα είηε απφ ηελ ηειεπηαία 

εγθξηηηθή απφθαζε, πνπ αθνξά ππνβιεζείζα κειέηε ή ζηάδην κειέηεο είηε απφ ηελ 

ηειεπηαία εγθξηζείζα πηζηνπνίεζε. Αλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην φξην αλεθηέιεζηνπ 

ππνινίπνπ ζπκβάζεσλ, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία κε πνζνζηφ 
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ζπκκεηνρήο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην απηφ. 

7. Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ηεο παξ. 5, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ..»  

 

Άπθπο 16 

1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Τπνθαηάζηαζε ππνςεθίνπ ή κέινπο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο θαη αληηθαηάζηαζε κέινπο 

ηεο νκάδαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο» 

2. Σα εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγνχληαη. 

3. Σα εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3316/2005 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«Αλ δηαπηζησζεί κεηαβνιή ζηε ζηειέρσζε δηαγσληδνκέλνπ, ε νπνία επεξεάδεη ηελ νκάδα 

κειέηεο, ην ζηέιερνο πνπ απνρψξεζε απφ ηελ νκάδα δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε, εθηφο αλ ε κεηαβνιή απηή νθείιεηαη ζε ιφγν αλψηεξεο βίαο, νπφηε κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ». 

 

Άπθπο 17 

1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκθσλεκέλεο κεηαμχ εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη γξαθείνπ 

κειεηψλ ακνηβή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ινγαξηαζκφο, ζπλνδεπφκελνο 

απφ ηηκνιφγην ηνπ κειεηεηή ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ζπκθσλεζείζα πξνο εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο ακνηβή ηνπ. Η ακνηβή αληηζηνηρεί ζηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο, ζηελ 

νπνία εθαξκφδεηαη ε έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο. Η παξάγξαθνο απηή δελ εθαξκφδεηαη ζην 

ζχζηεκα κειέηε θαηαζθεπή.»   

2. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 18 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Με ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη πίλαθαο θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο 

ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία κειέηεο.» 

2. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Οη ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνγξάθνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ είηε απφ φια ηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο 

είηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν.» 

 

Άπθπο 19 

Σν άξζξν 21 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 21 – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

1. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ λφκνπ απηνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ 
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Πξντζηακέλε Αξρή, ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, απνηεινχκελε απφ πέληε (5) κέιε, θαηφρνπο ηίηινπ ζπνπδψλ 

αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθφηεηεο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηηο θχξηεο θαινχκελεο ζην δηαγσληζκφ θαηεγνξίεο πηπρίσλ. Καη΄εμαίξεζε 

κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη ηξηκειείο επηηξνπέο φηαλ ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη θαηά ηα άξζξα 

7, 8 θαη 9 θαη θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ή φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή 

δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα εθαξκνγήο ησλ ΠΓ 59/2007 θαη 60/2007.  

2. Έλα εθ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ νξίδεηαη σο πξφεδξνο, φπσο θαη ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ, αλήθνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο ζχκβαζεο, εθηφο αλ δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1, πξφζσπα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν Πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 3. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδνληαη θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο.  

3. Σα ππφινηπα, απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ πξφζσπα, 

νξίδνληαη, χζηεξα απφ ππφδεημε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ, φηαλ ηνχην είλαη αλαζέηνπζα 

αξρή ηεο ζχκβαζεο ή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Ν 3852/2010 

ζηελ νπνία εδξεχεη ε αλαζέηνπζα αξρή, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Γηα ηελ ππφδεημε 

δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε ζην αξκφδην Τπνπξγείν ή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 

κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην λνκφ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε 

θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχληαη ζηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. ηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ Τπνπξγείσλ εγγξάθνληαη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηερληθνί ππάιιεινη  ησλ ινηπψλ θνξέσλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε έδξα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, πνπ έρνπλ νθηαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε κειεηψλ θαη έξγσλ. Η εγγξαθή ζηνπο 

θαηαιφγνπο είλαη ππνρξεσηηθή, εθηφο αλ δηθαηνινγείηαη ε εμαίξεζε ππαιιήισλ γηα 

ζνβαξνχο ιφγνπο. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ησλ θαηαιφγσλ, ηηο αξκφδηεο γηα ηελ 

ηήξεζε ππεξεζίεο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο εθδίδνληαη, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ 

ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο, απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ ππνπξγψλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

4. Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ε αξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππεξεζία δεηά εγθαίξσο ηελ ππφδεημε ησλ κειψλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ή άιινπ 

Δπηκειεηεξίνπ θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν. Οη θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ νη 

ππάιιεινη παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σεο θιεξψζεσο πξνεγείηαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο εκέξαο 

θαη ψξαο ηεο θιήξσζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

5. ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηέρεη θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο ή άιινπ επηκειεηεξίνπ, εθφζνλ ε θχξηα θαηεγνξία ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά 

ηνπ. Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, ηα επηκειεηήξηα θνηλνπνηνχλ ζηα Τπνπξγεία 

θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο εθπξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα ηεο παξ. 1 θαη ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Οη θαηάινγνη ηζρχνπλ κέρξη ηελ αλαλέσζή ηνπο. Ο 

εθπξφζσπνο ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα 

θαη έδξα ην λνκφ πνπ εδξεχεη ε αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε, 

ιεηηνπξγία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13 έσο 15 ηνπ λ. 2690/1999. Η Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα νξίζεη ηα 

ππνδεηρζέληα θαηά ηα αλσηέξσ κέιε, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηπρφλ αηηήκαηα εμαίξεζεο 

ιφγσ θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. ηελ 
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πεξίπησζε απηή ππνδεηθλχνληαη αληηθαηαζηάηεο ησλ εμαηξεζέλησλ κειψλ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.   

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θνηλψλ δηαηάμεσλ, νη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ 

Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ. Οη ακνηβέο νξίδνληαη θαη΄απνθνπή θαη κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην χςνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο ζχκβαζεο, ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαινπκέλσλ πηπρίσλ. Οξίδεηαη επίζεο ε 

δηαδηθαζία θαη ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο, αλ παξαβηάδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη αλάινγα κε ην 

ρξφλν θαζπζηέξεζεο.» 

 

Άπθπο 20 

Μεηά ην άξζξν 22 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεηαη άξζξν 22Α, σο εμήο: 

«Άξζξν 22Α 

χκθσλν αθεξαηφηεηαο 

1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη ππνςήθηνη θαη πξνζθέξνληεο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο κε 

απφιπηα δηαθαλή, ακεξφιεπην θαη άκεκπην ηξφπν. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ηα φξγαλα φισλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, λα επηδηψθνπλ ή λα απνδέρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, 

νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα, γηα ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο 

απηήο ζπληζηά πεηζαξρηθή παξάβαζε, γηα ηελ νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ 

ππαηηίσλ, ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή απφιπζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαη’ ηδίαλ δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 

3. Απαγνξεχεηαη ζηνπο κειεηεηέο θαη ζηηο εηαηξείεο κειεηψλ, ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηηο 

θνηλνπξαμίεο πνπ κεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ή εθηεινχλ 

ηέηνηεο ζπκβάζεηο θαη ζε θάζε λφκηκν εθπξφζσπν ή πξνζηεζέληα ηνπο, λα επηδηψθνπλ ή λα 

πξνζθέξνπλ, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα, ζε 

ππαιιήινπο ή φξγαλα αλαζεηνπζψλ αξρψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δθφζνλ δηαπηζησζεί 

παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο, ην ππαίηην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θεξχζζεηαη 

έθπησην απφ φιεο ηηο ππφ εθηέιεζε ζπκβάζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

33 ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, φπσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ην ππαίηην πξφζσπν ελεξγέο ζπκβάζεηο, 

επηβάιιεηαη ζηελ ππαίηηα επηρείξεζε ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο ηξηεηνχο αλαζηνιήο ηζρχνο 

ηνπ πηπρίνπ ηεο ή, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπο απφ ηα 

Μεηξψα. Δθφζνλ ν ππαίηηνο απνηειεί κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηεθκαίξεηαη ε 

γλψζε θαη ππαηηηφηεηα θαη ησλ άιισλ κειψλ θαη επηβάιινληαη νη θαηά ηα άλσ θπξψζεηο, 

εθηφο αλ απνδείμνπλ φηη δελ είραλ γλψζε ηεο πξνζθνξάο.  

4. Ο κειεηεηήο, ή ε εηαηξεία κειεηψλ, ή ηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ 

αλαδεηθλχεηαη πξνζσξηλή αλάδνρνο πξνζθνκίδνπλ ζηελ νηθεία αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλν 

αθεξαηφηεηαο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν κειεηεηή, ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ 

ηεο, κε ην νπνίν δειψλεηαη φηη θαηά ην πξνεγεζέλ ζηάδην ηεο αλάζεζεο ηήξεζε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη, φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί 

απηέο θαη θαηά ην ζπκβαηηθφ ζηάδην θαη ηέινο φηη δεζκεχεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη ειέγρνπ, πξνβαίλνληαο ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην 

ελέξγεηεο, θαηά ηελ θξίζε θάζε αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, απνδερφκελνο φηη δηαθνξεηηθή 

ζηάζε ζπληζηά παξαβίαζε ζπκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33 
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ηνπ παξφληνο. ρέδην ηνπ ζπκθψλνπ ρνξεγείηαη καδί κε ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ. Σν ζρέδην ηνπ 

ζπκθψλνπ ππνγξάθεηαη ηαπηφρξνλα κε ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 

ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23, σο πξνζάξηεκα απηνχ. Η κε ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθψλνπ επηθέξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23.  

5. Τπφδεηγκα ηνπ ζπκθψλνπ αθεξαηφηεηαο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ». 

 

Άπθπο 21 

1. Οη παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«2. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηνπ 

εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ, κεηά ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

αλαδφρνπ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηνλ ηπρφλ απαηηνχκελν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Η ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ έρεη ζπζηαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θείκελφ ηεο, απφ απηήλ αξρίδνπλ νη 

πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. Με ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ δελ επηηξέπεηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ζπκπιεξσζνχλ νη φξνη ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Γιψζζα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ειιεληθή.  

3. Γηα ηελ ππνγξαθή θαιείηαη ν αλάδνρνο απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, 

πξηλ απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο, φηαλ έρεη ήδε πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Οη σο άλσ πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ γηα ζνβαξφ 

ιφγν, κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Αλ δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα απνθιείεηαη, 

κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ν επφκελνο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 

ππνςήθηνο, ηεξνπκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 

13 ηνπ άξζξνπ 7. Καηά ηεο απφθαζεο απνθιεηζκνχ ρσξεί έλζηαζε, ε πξνζεζκία θαη ε 

άζθεζε ηεο νπνίαο αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. Δπί ηεο έλζηαζεο 

απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νηθείνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ.  

4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ. Έδξα ηεο 

αλαδφρνπ ζχκπξαμεο, ζεσξείηαη ε έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

δειψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηνπ. 

Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζεσξνχληαη ηζρπξέο νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

Γ.Τ. ζηελ πξνεγνχκελε έδξα νη νπνίεο γίλνληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.  

2. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκείηαη ζε 5 θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή ηεο παξαιαβή, ν 

αλάδνρνο κπνξεί, κε δήισζή ηνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ 

φια ηα κέιε ηνπ, λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.» 

 

Άπθπο 22 

1. Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
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«1. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθή 

κε ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ..  

2. Οη εγγπήζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ παξέρνληαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ 

Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ – Σνκέαο Μεραληθψλ θαη Δ.Γ.Δ. (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) ή 

ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Μπνξνχλ, επίζεο, λα παξέρνληαη κε ζχζηαζε 

παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, γηα ηα νπνία ν λφκνο πξνβιέπεη ηε ρξήζε απηή. Οη 

αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη λα ειέγρνπλ ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ζπκκεηνρήο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαιήο εθηέιεζεο πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ επηζηνιψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

εληνιήο πιεξσκήο.»  

2. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαγξάθνπλ επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηα ζηνηρεία ηνπ 

αλαδφρνπ,  ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία αθνξά ε παξερφκελε εγγχεζε, ηνλ φξν ηεο 

παξαηηήζεσο ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε δηδήζεσο θαη ηελ ππφζρεζε φηη ζα θαηαβάιεη 

απξνθαζίζησο, «εληφο πέληε (5) ην πνιχ εξγαζίκσλ εκεξψλ» απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε 

ηνπ εξγνδφηε, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο 

ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε δηθαηνχρν.»  

 

Άπθπο 23 

1. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε εθπφλεζεο κειέηεο ηερληθνχ έξγνπ, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

πηπρίν κειεηεηή ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο, θάζε ζηάδην ηεο κειέηεο ειέγρεηαη ππνρξεσηηθά, 

πξηλ ηελ έγθξηζή ηεο, απφ πάξνρν ή εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ, θάηνρν πηπρίνπ 

ηνπιάρηζηνλ ηεο Γ΄ ηάμεο, ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ πνηνηηθή εθπφλεζε ηεο κειέηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ επάξθεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ νη 

νπνίεο δηελεξγήζεθαλ. Η πξφζιεςε ηνπ παξφρνπ ή ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ έιεγρν 

κεκνλσκέλεο κειέηεο ή ζπλφινπ κειεηψλ γίλεηαη κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ  ηνπ 

λφκνπ απηνχ. Η έθζεζε ειέγρνπ ηεο κειέηεο ππνγξάθεηαη απαξαίηεηα απφ ζηέιερνο κε 

πηπρίν κειεηεηή Γ΄ ηάμεο, ή απφ αιινδαπφ πξφζσπν δσδεθαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο 

ζηελ εθπφλεζε ή ηνλ έιεγρν κειεηψλ ηεο θαηεγνξίαο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν κειέηεο, δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

14, σο πξνο ηηο ηάμεηο ησλ πηπρίσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ νξίδνληαη ζεκεία ειέγρνπ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ειέγρνπ σο πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο».  

2. Η παξάγξαθνο  8 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«8. Γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο, ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ή ην αξκφδην φξγαλν ησλ άιισλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ 

εθηεινχλ ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξεί λα επηβάιιεη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ, 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο, ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη 

πνζνχ αληηζηνίρνπ ηνπ κηζζνχ ησλ έμη κελψλ, κεηά ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο 
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πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Δθφζνλ θξίλεη φηη πξέπεη λα επηβιεζεί βαξχηεξε πνηλή, παξαπέκπεη ηνλ ππαίηην ζην νηθείν 

πεηζαξρηθφ φξγαλν πνπ θξίλεη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.»  

3. Η πεξ. α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«α) Αλ ν αλάδνρνο θπζηθφ πξφζσπν ή ν κνλαδηθφο κειεηεηήο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ, 

εηαηξείαο κειεηψλ ή παξφρσλ ππεξεζηψλ αληίζηνηρα, απνβηψζεη ή δηαγξαθεί απφ ηα 

κεηξψα ή θαηαζηεί αλίθαλνο ιφγσ αζζέλεηαο ή άιιεο αληηθεηκεληθήο αηηίαο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο παξνρήο ηνπ, κπνξεί κε πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ, λα εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν κειεηεηή ή ζχκβνπιν αληίζηνηρα 

ή εηαηξεία κειεηψλ ή ζπκβνχισλ, πνπ έιαβε κέξνο ζην δηαγσληζκφ αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο  θαη θαηά ηε ζεηξά θαηάηαμεο. Δθφζνλ ππνςήθηνο πνπ πξνεγείηαη ζηε ζεηξά δελ 

απαληήζεη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε εληφο ηεο ηηζέκελεο ηαθηήο πξνζεζκίαο, θαιείηαη ν 

επφκελνο θαηά ζεηξά ππνςήθηνο. πνπ δηαζέηεη ηα λφκηκα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, αιιηψο ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα. Ο λένο αλάδνρνο ζπλερίδεη ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο θαηφπηλ ζπλνπηηθνχ ειέγρνπ ηεο Γ.Τ. γηα ηα πεξαησζέληα ηκήκαηα θαη 

εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη κφλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί. Σπρφλ ειιείςεηο ή 

θαη ειαηηψκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ, απνθαζίζηαληαη απφ ην λέν αλάδνρν θαη ε 

ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζπκςεθίδεηαη ζε ινγαξηαζκνχο πνπ νθείινληαη ζηνλ αξρηθφ 

αλάδνρν. Ο λένο αλάδνρνο (ππνθαηάζηαηνο) αλαιακβάλεη ηε ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο  κε 

ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ. 

Με ηελ απφθαζε έγθξηζεο κπνξεί λα γίλνπλ κηθξήο έθηαζεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο 

ηεο ζχκβαζεο Η εγγχεζε ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ επηζηξέθεηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 

ηελ εμέδσζε, κε πξάμε ηεο Γ.Τ.» 

 

Άπθπο 24 

1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Γ.Τ. εγθξίλεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ππέβαιε ν αλάδνρνο κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ή δεηά απφ απηφλ ηελ 

επαλππνβνιή ηνπ πξνο έγθξηζε, κε ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο γηα ηξνπνπνίεζή ηνπ. Η 

επαλππνβνιή ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα γίλεη εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο.  

Με ην ρξνλνδηάγξακκα ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φζνλ αθνξά: α) ηνπο θαζαξνχο ρξφλνπο 

ζχληαμεο ησλ κειεηψλ γηα θάζε ζηάδην θαη θαηεγνξία κειέηεο θαη β) ηα αθξηβή ζεκεία 

έλαξμεο θάζε κειεηεηηθήο δξάζεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία. Αλ 

κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο ζηαδίνπ ή θαηεγνξίαο 

κειέηεο, ρσξίο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. Η έλαξμε 

θάζε ζηαδίνπ ή θαηεγνξίαο κειέηεο γίλεηαη είηε κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα, είηε κε εληνιή 

ηεο Γ.Τ., φηαλ ην ρξνλνδηάγξακκα δελ ηεξείηαη. Αλ ν αλάδνρνο ππνρξεσζεί λα επαλππνβάιεη 

πξνο έγθξηζε κειέηε, επεηδή ε ππεξεζία έθξηλε φηη ε ππνβιεζείζα ρξεηάδεηαη ζπκπιεξψζεηο ή 

θαη δηνξζψζεηο, ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο δελ δηθαηνινγεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο. 

Αλ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δεηήζεη ηελ επαλππνβνιή κειέηεο ή ζηαδίνπ απηήο ιφγσ 

αιιαγψλ ή δηνξζψζεσλ, πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο δεηεζεί, ηφηε κε ην ίδην έγγξαθν 

νξίδεηαη θαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ επαλππνβνιή, θαηά ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε 

αξρηθή πξνζεζκία. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε 

θαηά ηεο εληνιήο ηεο ππεξεζίαο. 

2. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«Ωο νξηαθή πξνζεζκία λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλέξρεηαη ζην ήκηζπ ηνπ αξρηθνχ 

ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ρνξεγνχληαη παξαηάζεηο θαη ρσξίο αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.»  

3. ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο: 

«5. ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη πξνζεζκίεο εθηέιεζεο θαη φια ηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα ξπζκίδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε.»  

4. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ «ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%)» ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο.» 

 

Άπθπο 25 

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Αλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνθχςεη αλάγθε εθπφλεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ή παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ θαηά ην είδνο ή 

ην κέγεζνο (πνζφηεηα) δελ πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθφ ζρέδην ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, 

θαηαξηίδεηαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο θαηά ηελ παξάγξαθν 5 θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε 

κε ηνλ αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ.» 

2. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο θαη ππεξεζίεο, ν πγθξηηηθφο Πίλαθαο (.Π.) 

ζπληάζζεηαη κε ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ θαλνληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηελ 

θαηεγνξία κειέηεο ζηελ νπνία νη κειέηεο ή ππεξεζίεο εληάζζνληαη, πνιιαπιαζηαδφκελεο 

κε ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7. Δθφζνλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο ή ππεξεζίεο δελ 

εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ππνβιήζεθε πξνζθνξά, ε ακνηβή γηα ηηο λέεο 

εξγαζίεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ θαλνληζκνχ, επί ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ ζην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ηηκήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κειεηψλ ή ππεξεζηψλ ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ 

Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.).» 

  

Άπθπο 26 

1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Η θαη' απνθνπήλ ακνηβή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο θαηαβάιιεηαη ζηνπο αλαδφρνπο 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο θαη ηελ παξαιαβή ηεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 8. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ινηπψλ ζηαδίσλ, ε ακνηβή ηνπ 

θαη΄απνθνπήλ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ην πνζνζηφ ηεο 

ακνηβήο ηνπ εθάζηνηε ζηαδίνπ σο πξνο ην ζχλνιν ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ θαη 

θαηαλέκεηαη ζε πξνθαηαβνιή θαη πιεξσκέο κεηά ηελ ππνβνιή, ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή 

ηεο κειέηεο, ελψ ε ακνηβή γηα ην κέξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά εξεπλεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο θαηαβάιιεηαη θαηφπηλ επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζζεθαλ. Δηδηθφηεξα:  

α) Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ εληνιή έλαξμεο θάζε επφκελνπ ζηαδίνπ 

ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν άηνθε πξνθαηαβνιή πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε (15%) 

ηνπ θαη΄απνθνπήλ ηηκήκαηνο ηνπ ζηαδίνπ, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γηα ηελ 
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νπνία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 24.  

β) Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ κηζνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθπφλεζεο θάζε ζηαδίνπ θαη 

εθφζνλ έρεη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο εθπνλεζεί εξγαζία πνζνζηνχ 

κεγαιχηεξνπ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θαη΄απνθνπήλ ηηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο 

γηα ην ππφςε ζηάδην θαη βεβαηψλεηαη ε πνηνηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ειεγθηή 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25, θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο 

ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφςε ζηάδην, θαζψο θαη ε ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

εθηειεζζείζεο εξεπλεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο.  

γ) Μεηά ηελ ππνβνιή θάζε ζηαδίνπ αλά θαηεγνξία κειέηεο, θαηφπηλ ζπλνπηηθνχ ειέγρνπ 

ηεο πιεξφηεηαο θαη επάξθεηαο απηήο ηνλ νπνίν πξνζππνγξάθεη ν ειεγθηήο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 25, θαηαβάιιεηαη αλαθεθαιαησηηθά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο 

ακνηβήο ηνπ ζηαδίνπ, θαζψο θαη ε ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εθηειεζζείζεο εξεπλεηηθέο 

θαη ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο, θαη επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  

δ) Δθφζνλ ε κειέηε δελ έρεη εγθξηζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, 

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%).  

ε) Μεηά ηελ έγθξηζε θαη πξνζσξηλή παξαιαβή θάζε ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ αλά θαηεγνξία 

κειέηεο θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ακνηβήο ηνπ 

ζηαδίνπ, θαζψο θαη ε ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ζηαδίνπ.  

ζη) Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πνζνζηφ 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο ακνηβήο ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) κε 

θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ην επηπιένλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%).  

δ) Μεηά ηελ ηειηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο θαηαβάιιεηαη ην ππφινηπν πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) ηεο ακνηβήο ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ή επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο.  

 2. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη δηαθξηηά νη ακνηβέο 

γηα ην θαη΄απνθνπήλ ηκήκα ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εξεπλεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ θαη επηκεηξήζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Η έγθξηζε ηεο επηκέηξεζεο νινθιεξψλεηαη ζε πξνζεζκία 2 

κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Οη ινγαξηαζκνί 

δηαθξίλνπλ επίζεο ηηο ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θχξηα θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ζπκβάζεηο θαη ζπληάζζνληαη  αλαθεθαιαησηηθά, δειαδή πεξηιακβάλνπλ ηελ ακνηβή πνπ 

ζπλνιηθά νθείιεηαη κέρξη ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπο, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ 

θαηαβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη πνζά κφλν γηα 

εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (αξρηθή θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο) ή ζε 

εγθεθξηκέλνπο πγθξηηηθνχο Πίλαθεο θαη απνδεκηψζεηο ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε.» 

3. Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«7. Η θαηάζρεζε ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα εθρσξεί ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ εξγνδφηε, πνπ ζηεξίδνληαη ζε εγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο.»  

  

Άπθπο 27 

1. ην άξζξν 31 ηνπ λ. 3316/2005 πξνζηίζεηαη, κεηά ηελ παξάγξαθν 5, παξάγξαθνο 6, σο 
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εμήο: 

«6. ε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο πνιχπινθσλ θαη ηερληθψο δπζρεξψλ έξγσλ, ν θχξηνο ηνπ 

έξγνπ κπνξεί, κε ηελ πξνθήξπμε ηεο κειέηεο, λα δεηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κειεηεηή πνπ 

ζα έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ζηελ επνπηεία εθαξκνγήο ηεο 

θαηά ηελ θαηαζθεπή. Η ζπκκεηνρή ηνπ κειεηεηή ζπλίζηαηαη, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο 

αληηκεηψπηζεο ζθάικαηνο ή αζηνρίαο ηεο κειέηεο, γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθνο, είηε ζε επηζθέςεηο ζην εξγνηάμην, θαηφπηλ έγγξαθεο 

πξφζθιεζεο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δπζρεξψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, είηε θαη ζε ζπλερή παξνπζία, φηαλ ζπληξέρεη ζρεηηθή 

αλάγθε. Με ηελ πξνθήξπμε νξίδνληαη ηα πξνζφληα (θαηεγνξίεο πηπρίσλ θαη εκπεηξία) ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίβιεςε θαη ε ακνηβή ηνπο ζπλαξηάηαη κε 

ηνλ ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο κειέηεο 

πξνζθέξνπλ έθπησζε επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ε νπνία πεξηιακβάλεηαη σο φξην 

δαπάλεο, ζην επηκεηξνχκελν ηκήκα ηνπ ηεχρνπο ππνινγηζκνχ ηεο πξνεθηηκψκελεο 

ακνηβήο ηεο παξ. 3 πεξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 4, βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ θαη 

αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηνλ δείθηε αλαζεψξεζεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4, κε έλαξμε ηνλ 

ρξφλν ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ιήμε ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ επίβιεςεο.  

Η ζπκκεηνρή ηνπ αξρηηέθηνλα - κειεηεηή ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή 

ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη θαηφπηλ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 5, θαζψο θαη ησλ έξγσλ ζηελ κειέηε ησλ νπνίσλ κεηέρνπλ πηπρία ησλ 

θαηεγνξηψλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 2.»  

2. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3316/2005 αλαξηζκείηαη ζε 7. 

 

Άπθπο 28 

1. α) Μεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3316/2005 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαιείηαη ν αλάδνρνο, ν Πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη εθπξφζσπνο ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη  Έξγσλ.»  

β) Σν πέκπην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Η απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη, κεηαμχ δε ησλ ιφγσλ απνδνρήο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε έγθαηξε θαη έληερλε εθπφλεζε 

ηεο κειέηεο ή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ».  

γ) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3316 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγείηαη.  

2. Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«10. Η απφθαζε κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθπησζε θνηλνπνηείηαη απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ ηελ εμέδσζε ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ππεξεζία θαη ζηελ 

Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ  γηα ηελ επηβνιή ησλ παξεπφκελσλ θπξψζεσλ, καδί κε 

ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη κλεία ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθπησζε. Αλ ν έθπησηνο 

αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ ή εηαηξεηψλ κειεηψλ, ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία πξνζδηνξίδεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ έθπησζε κειεηεηέο ή εηαηξείεο ηεο 

ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.»  
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Άπθπο 29 

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. ε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ ή κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη 

κε δηαδεδνκέλεο εηδηθέο κέζνδνη κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, ηδίσο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ή 

αληηκεηψπηζεο θαη απνηξνπήο θηλδχλνπ, κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, 

πνπ ιακβάλεηαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα νξίδεηαη σο εηδηθφο εκπεηξνγλψκνλαο γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαη γηα απαζρφιεζε κέρξη δχν κελψλ, επηζηήκνλαο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη θήκεο θαη κεγάιεο εκπεηξίαο ζρεηηθήο κε ην πξνο επίιπζε ζέκα, 

ρσξίο λα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ. «Η ακνηβή ηνπ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ, βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ ή 

ηεο κειέηεο θαη θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηνπ, επί ηε βάζεη εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο ακνηβήο επηζηήκνλα κε 

ππεξεηθνζαεηή εκπεηξία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν ΓΔΝ 4 ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ 

Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ, πνπ εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λφκνπ, αλαζεσξνχκελε λνκίκσο.» 

2. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο εθδίδεηαη απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Πεξίιεςε ηεο απφθαζεο απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επί πνηλή αθπξφηεηαο. Η ζχκβαζε ηεο παξ. 2 κπνξεί λα ιπζεί 

νπνηεδήπνηε κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γηα ηνλ εξγνδφηε. Όηαλ νη ππεξεζίεο 

Δκπεηξνγλψκνλα αλαηίζεληαη ζε νκάδα, ε απφθαζε έγθξηζεο ηεο αλάζεζεο θαη πεξαηηέξσ 

ε ζχκβαζε θαζνξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηεο 

νκάδαο.» 

 

Άπθπο 30 

Σν άξζξν 39 ηνπ λ. 3316/2005, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 39 - Δγγξαθή ζηα Μεηξψα- Καηεγνξίεο -Πηζηνπνηεηηθά Αξκφδηα Τπεξεζία  

1. ην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Παξφρσλ Τπεξεζηψλ δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ θπζηθά 

πξφζσπα, θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο παλεπηζηεκηαθνχ 

ηνκέα ηεο Διιάδαο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηεηξαεηία απφ ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ ηνπο, έρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία απφ ηηο απαγνξεχζεηο ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ.  

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο 

ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Παξφρσλ Τπεξεζηψλ ησλ πηπρηνχρσλ αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα, εθφζνλ ην δηθαίσκα εθπφλεζεο 

κειεηψλ δεκφζησλ έξγσλ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ λφκηκσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ.  

2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Παξφρσλ Τπεξεζηψλ ηα 

πξφζσπα ηα νπνία:  

α) Δξγάδνληαη ζε αλαζέηνπζα Αξρή, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο. Σν θψιπκα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη γηα δχν (2) ρξφληα κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή 

ηνπο θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ δελ επηηξέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε κειεηεηή ή 
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εηαηξεία κειεηψλ, κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ή έξγνπ.  

«β) Δξγάδνληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε εμαίξεζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εηαηξείεο κειεηψλ, νη 

νπνίνη φκσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κειεηεηηθφ πηπρίν ηνπο θαηά ην δηάζηεκα 

ηζρχνο ηεο ζρέζεο απηήο απηνηειψο ή σο κέιε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ή γηα ηε 

ζηειέρσζε νκάδσλ κειέηεο ζε δηαγσληζκνχο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ν εξγνδφηεο ηνπο, εθηφο 

αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17. Καη΄εμαίξεζε, θπζηθά 

πξφζσπα – κειεηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο κεκνλσκέλα ή σο κέιε ζχκπξαμεο, ζε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζηειερψλνπλ ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εηαηξεία κειεηψλ,  ινγίδεηαη φηη 

δηαηεξνχλ ην αηνκηθφ ηνπο πηπρίν, κέρξη ηέινπο ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο.»  

γ) Έρνπλ αηνκηθή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή είλαη εηαίξνη πξνζσπηθήο εηαηξείαο ή 

δηαρεηξηζηέο ή εηαίξνη εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

λφκηκνη εθπξφζσπνη αλψλπκεο εηαηξείαο, γξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.).  

δ) Δίλαη γξακκέλα ζην Mεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.).  

ε) Παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζε εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζθνξάο κειέηε-θαηαζθεπή θαη ζην πιαίζην ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα ή κειέηεο πνπ έρεη ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εθηειέζεη. 

ζη) Δκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16, θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

δ) Δίλαη κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ειιεληθψλ 

Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.  

3. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ Μειεηψλ θαη Παξφρσλ Τπεξεζηψλ έρνπλ 

ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηνπο σο θχξην ζθνπφ ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη είλαη λνκίκσο εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, εθφζνλ: 

α) δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ. ή 

εμαξηεκέλα απφ πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη β) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Παξφρσλ Τπεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ:  

αα. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, ζε πεξίπησζε νκφξξπζκεο (Ο.Δ.) ή εηεξφξξπζκεο (Δ.Δ.) 

εηαηξείαο, 

ββ. νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.),  

γγ. νη πξφεδξνη θαη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη φζνη αζθνχλ ηε γεληθή δηαρείξηζε ζε 

πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.). ηνπο ζθνπνχο ησλ εηαηξεηψλ κειεηψλ δελ 

επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζπγθξνπφκελεο εμ αληηθεηκέλνπ κε ηνλ 

θχξην ζθνπφ ηνπο, φπσο ε αλάιεςε (άκεζα ή έκκεζα) δεκφζησλ έξγσλ ή πξνκεζεηψλ.  

Οη κεηνρέο αλψλπκεο εηαηξείαο κειεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσηηθά 

νλνκαζηηθέο.  

«4. Η εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Παξφρσλ Τπεξεζηψλ δηελεξγείηαη χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο θαηαηάζζεηαη ζε κία έσο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

κειεηψλ θαη έσο δχν θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, βάζεη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαη 
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ηερληθψλ γλψζεψλ ηνπ, πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ ηνπ θαη 

αλάινγα κε ην δπλακηθφ ηνπ, ήηνη ην ρξφλν πνπ παξήιζε απφ ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

θαη ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ησλ δέθα (10) ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ ηελ εμέηαζε ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο. Η απεπζείαο εγγξαθή, θαηάηαμε θαη πξναγσγή ζε ηάμεηο αλψηεξεο ηεο 

Α΄ γίλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ, κε βάζε ηελ πηζηνπνηνχκελε εκπεηξία 

ηνπ. Ωο εκπεηξία κειεηεηή λνείηαη θαηά βάζε ε απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δεπηεξεπφλησο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίβιεςε ή 

έιεγρν κειεηψλ, ελψ σο εκπεηξία γηα ηελ πξναγσγή θαη θαηάηαμε παξφρσλ ππεξεζηψλ 

λνείηαη ε ζπκκεηνρή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηερληθψλ 

έξγσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δπλακηθνχ ηνπ κειεηεηή γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Μειεηεηήο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ηεηξαεηία απφ ηελ θηήζε 

ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ, έρεη δπλακηθφ κηαο κνλάδαο. Γηα ηελ εγγξαθή ζηηο 

θαηεγνξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, απαηηείηαη εηδηθφηεξα θαη αλάινγε εκπεηξία. 

(β) Μειεηεηήο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη νθηαεηία απφ ηελ θηήζε ηνπ 

δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ απνδεδεηθλχεη αλάινγε εκπεηξία, έρεη δπλακηθφ δχν κνλάδσλ. 

(γ) Μειεηεηήο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη δσδεθαεηία απφ ηελ θηήζε 

ηνπ δηπιψκαηνο θαη απνδεδεηθλχεη αλάινγε εκπεηξία ζε επξχ θάζκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

θαηεγνξίαο κειέηεο, έρεη δπλακηθφ ηξηψλ κνλάδσλ. 

5. Γηα ηελ θαηάηαμε εηαηξείαο ζην Μεηξψν Γξαθείσλ ή Δηαηξεηψλ Μειεηψλ θαη Παξφρσλ 

Τπεξεζηψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα ησλ δπλακηθψλ ησλ κειεηεηψλ ή / θαη 

παξφρσλ ππεξεζηψλ, αλά θαηεγνξία θαη ηάμε πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εηαηξεία, ήηνη έρνπλ 

ηελ εηαηξηθή ηδηφηεηα ή απαζρνινχληαη κφληκα ζε απηήλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

θαη έρνπλ δεζκεχζεη ζηελ εηαηξεία ην πηπρίν ηνπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. ηηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο κειεηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 εγγξάθνληαη κεκνλσκέλεο εηαηξείεο ή φκηινη 

εηαηξεηψλ, κε κνξθή κφληκεο θνηλνπξαμίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 186/1992. Σα 

κέιε ησλ νκίισλ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά θαη λα αλαιακβάλνπλ 

ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο κε άιινπο 

κειεηεηέο ή εηαηξείεο κειεηψλ, φηαλ δελ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ν φκηινο ζηνλ νπνίν 

κεηέρνπλ. 

6. Γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζηα Μεηξψα εθδίδεηαη βεβαίσζε κε ηε κνξθή πηπρίνπ, 

ε νπνία αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε θαηάηαμε. Σν 

πηπρίν εθδίδεηαη θαη ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξφλν. Οη ηάμεηο ησλ πηπρίσλ θαζνξίδνληαη ζε 

πέληε, αλάινγα κε ην ειάρηζην δπλακηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, θαηά θαηεγνξία κειέηεο. Δπίζεο θαζνξίδνληαη δχν ηάμεηο γεληθψλ θαηεγνξηψλ 

κειέηεο (1
ε
 θαη 2

ε
). Οη θαηεγνξίεο πηπρίσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο, ε 

ειάρηζηε ζηειέρσζε θαη νη πξνυπνινγηζκνί κειεηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο 

νη θάηνρνη πηπρίνπ γεληθήο θαηεγνξίαο, νξίδνληαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 8. 

7. Γηα ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξψα: 

Πηπρίν Α΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε 

δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ κηαο κνλάδαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

Πηπρίν Β΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε 

δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ δχν κνλάδσλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, εθφζνλ ζε απηφ 

πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο ή πάξνρνο κε πηπρίν Β’ ηάμεο.  

Πηπρίν Γ΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε 

δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κνλάδσλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, εθφζνλ ζε απηφ 

πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο ή πάξνρνο κε πηπρίν Γ’ ηάμεο.  

Πηπρίν Γ΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε εηαηξεία κειεηψλ πνπ δηαζέηεη 
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ζηελ θαηεγνξία απηή δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ επηά κνλάδσλ, εθφζνλ ζε απηφ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ κειεηεηή ή πάξνρν κε πηπρίν Γ’ ηάμεο θαη έλαλ κε πηπρίν Β’ ηάμεο.  

Πηπρίν Δ’ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε εηαηξεία κειεηψλ ή παξφρσλ 

πνπ δηαζέηεη ζηελ θαηεγνξία απηή δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κνλάδσλ, εθφζνλ ζε 

απηφ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν κειεηεηέο ή πάξνρνη κε πηπρίν Γ’ ηάμεο θαη έλαλ 

κειεηεηή ή πάξνρν κε πηπρίν Β’ ηάμεο.» 

8. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Μεηξψσλ Μειεηεηψλ θαη 

Παξφρσλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ Μειεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ είλαη ε 

Α.Δ.Μ.Δ. ηεο παξ. 32 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Μεηξψνπ, κέρξη λα ηεζεί 

ν θνξέαο ζε ιεηηνπξγία. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη:  

α) Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ζηα κεηξψα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη.  

β) Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ειέγρνπ, αλαλέσζεο, αλαζεψξεζεο θαη αθχξσζεο ηνπ 

πηπρίνπ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, ε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ησλ πηπρίσλ φξγαλα.  

γ) Σα φξηα ακνηβψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθπφλεζεο νη εγγεγξακκέλνη ζηα 

κεηξψα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηελ ηάμε ηνπ πηπρίνπ ηνπο.  

δ) Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ζηα Μεηξψα, αλαζεψξεζεο ηνπ πηπρίνπ, δηαγξαθήο απφ 

ηα Μεηξψα θαη αθαίξεζεο ηνπ πηπρίνπ, ηα απνθαηλφκελα φξγαλα θαη ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία.  

ε) Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ θαηέρνπλ πηπρία θαηεγνξηψλ πνπ δηαζπάζζεθαλ, θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ αλεθηέιεζηνπ ηκήκαηνο 

ζπκβάζεσλ εηαηξεηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ φκηιν, θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, πξνο ην ζθνπφ απφθηεζεο πηπρίνπ γεληθήο θαηεγνξίαο κειέηεο.  

 

Άπθπο 31 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Αλ απνξξηθζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ε αίηεζε ή παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 14.» 

2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3316/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«14. Γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1, εθαξκφδνληαη 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄116), φπσο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά.» 

 

Άπθπο 32 

1. Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3316/2005 θαηαξγείηαη θαη νη παξάγξαθνη 11, 12 θαη 13 

αλαξηζκνχληαη ζε 10, 11 θαη 12. 

2. ην λ. 3316/2005 πξνζηίζεηαη άξζξν 42Α σο εμήο: 

«Άξζξν 42Α - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
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1. Η εθπφλεζε κειέηεο θαη ε παξνρή ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

δεζκεχζεσλ ησλ άξζξσλ 23 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη 34 ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ. ε 

πεξίπησζε κεηαγελέζηεξσλ επνπζησδψλ κεηαβνιψλ ησλ άλσ πξνδηαγξαθψλ, 

πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ε ζπκβαηηθή ζρέζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ κειεηψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο, 

θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ. ή 

ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε επηκειεηεξίνπ θαη πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ή θνηλή πξφηαζε ηνπ σο άλσ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ. Η θαηά ηα άλσ γλσκνδφηεζε εθδίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

ηεζζάξσλ κελψλ. ε θάζε πεξίπησζε γλσκνδνηεί επίζεο ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκίαο 

Καηαζθεπψλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Σα σο άλσ πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα κπνξεί λα πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα 

ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εηδηθήο θχζεσο θαη ιεπηνκεξεηψλ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ Σ.Δ.Δ. ή θαη ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή επηζηεκνληθνχ θνξέα. Μέρξη ηελ έθδνζε 

λέσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Γηα ην κε ππνρξεσηηθφ κέξνο ησλ άλσ πξνδηαγξαθψλ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζηε 

ζχκβαζε δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο. Με ηε ζχκβαζε ηίζεληαη νη πξνδηαγξαθέο 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο. 

3. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαηά ηε κειέηε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηα ηηκνιφγηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα εγθξίλνληαη 

πξφηππα ηεχρε πξνθήξπμεο, πξφηππνη πίλαθεο ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ινηπά 

ζηνηρεία γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ λφκνπ απηνχ. Η ρξήζε ησλ πξφηππσλ ηεπρψλ 

θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ησλ δηαγσληζκψλ είλαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο ππνρξεσηηθή γηα φιεο 

ηηο Αξρέο πνπ ππάγνληαη ζηνλ λφκν απηφ, κπνξνχλ πάλησο νη αλαζέηνπζεο Αξρέο λα 

πξνζζέηνπλ επηπιένλ φξνπο πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.» 

3. Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3316/2005, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3481/2006 (ΦΔΚ Α΄161) αλαξηζκείηαη ζε 9.»  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

Σποποποίηζη ηων διαηάξεων ηος Ν 3669/2008  

Άπθπο 33 

1. Μεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην, σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ εγθξίλεηαη 

Καλνληζκφο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

εμαηξνχληαη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

θψδηθα. Ο Καλνληζκφο απηφο πεξηέρεη εληαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ ησλ σο άλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα 

κέξηκλα γηα ηελ πξφβιεςε ηπρφλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ, θαη αληηθαζηζηά ηνπο ππάξρνληεο εηδηθνχο 

θαλνληζκνχο εθηέιεζεο έξγσλ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ. Ο σο άλσ Καλνληζκφο εθηέιεζεο 

έξγσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή». 

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Ωο έξγν λνείηαη θάζε λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε ή αλαθαίληζε ή βειηίσζε ή 

επηζθεπή ή ζπληήξεζε ή πξφδξνκε εξγαζία θαη ε νηθνλνκηθά ή ηερληθά απηνηειήο 

ιεηηνπξγία, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ απαηηεί ηερληθή γλψζε θαη 

επέκβαζε. Ωο έξγν λνείηαη θαη ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο έξγνπ πνπ αλαηέζεθε 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Κψδηθα». 

3. Μεηά ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 1Α, σο εμήο: 

«Άξζξν 1Α 

Γηαθάλεηα - Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο – χκθσλν αθεξαηφηεηαο 

 1. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα δηαδηθαζίεο νθείινπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφιπηα δηαθαλή, ακεξφιεπην θαη άκεκπην ηξφπν απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε. 

 2. Οη ππάιιεινη θαη ηα φξγαλα φισλ ησλ θνξέσλ, πνπ ππάγνληαη θαηά ην 

πξνεγνχκελν άξζξν ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κψδηθα, απαγνξεχεηαη λα 

επηδηψθνπλ ή λα απνδέρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή 

αληάιιαγκα, γηα ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο ζπληζηά πεηζαξρηθή παξάβαζε, 

γηα ηελ νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ, ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή 

απφιπζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο. 

 3. Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, νη αλάδνρνη ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, θαζψο θαη 

θάζε λφκηκνο εθπξφζσπνο ή πξνζηεζείο ηνπο, απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ή λα 

πξνζθέξνπλ, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα, ζε 

ππαιιήινπο ή φξγαλα ησλ θνξέσλ, πνπ ππάγνληαη θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Δάλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο, 

ε ππαίηηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία θεξχζζεηαη έθπησηε απφ φιεο ηηο 

εθηεινχκελεο ζπκβάζεηο ηεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Δπηπξφζζεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη ελεξγέο ζπκβάζεηο έξγνπ, επηβάιινληαη 

ζηελ ππαίηηα επηρείξεζε ή ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ ε σο άλσ 
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απαγφξεπζε παξαβηάζηεθε απφ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ ζπκκεηείρε ζε θνηλνπξαμία, 

νη θπξψζεηο ηεο ηξηεηνχο αλαζηνιήο ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην Μ.Δ.ΔΠ., ή ζε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε ππνηξνπήο, ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπο απφ ην Μ.Δ.ΔΠ., ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 

4. Η εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ αλαδεηθλχεηαη πξνζσξηλή 

αλάδνρνο πξνζθνκίδνπλ ζηελ νηθεία αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλν αθεξαηφηεηαο, 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, κε ην νπνίν 

δειψλεηαη φηη θαηά ην πξνεγεζέλ ζηάδην ηεο αλάζεζεο ηήξεζε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηβάιινπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη, φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί απηέο θαη θαηά 

ην ζπκβαηηθφ ζηάδην θαη ηέινο φηη δεζκεχεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο 

θαη ειέγρνπ, πξνβαίλνληαο ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην ελέξγεηεο, θαηά ηελ θξίζε 

θάζε αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, απνδερφκελνο φηη δηαθνξεηηθή ζηάζε ζπληζηά 

παξαβίαζε ζπκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο. 

ρέδην ηνπ ζπκθψλνπ ρνξεγείηαη καδί κε ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ. Σν ζρέδην ηνπ ζπκθψλνπ 

ππνγξάθεηαη ηαπηφρξνλα κε ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηεο ζχκβαζεο, απφ ηνλ εξγνδφηε 

θαη ηνλ αλάδνρν, σο πξνζάξηεκα απηνχ. Η κε ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ επηθέξεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο κε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30.  

5. Τπφδεηγκα ηνπ ζπκθψλνπ αθεξαηφηεηαο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ». 

 

Άπθπο 34 

 1. Ο ηίηινο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ». 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 3669/2008  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 2 

Απφθαζε θαηαζθεπήο έξγνπ - Δθηέιεζε πξφδξνκσλ εξγαζηψλ 

1. Η αξκφδηα αξρή ή ππεξεζία απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ, ηα θξηηήξηα επηινγήο απηνχ θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα. Η απφθαζε απηή κπνξεί λα ιακβάλεηαη γηα 

θάζε έξγν ή γηα είδε εξγαζηψλ ή γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

2. Η σο άλσ απφθαζε γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο ή απεπζείαο 

αλάζεζεο ηνπ έξγνπ πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ 

θαη Έξγσλ (Α.Δ.Μ.Δ.), πεξί ππάξμεσο ηεο ζρεηηθήο "σξηκφηεηαο" ηνπ έξγνπ απφ απφςεσο 

κειεηψλ, ρξεκαηνδφηεζεο, απαιινηξηψζεσλ, κεηαθηλήζεσο δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο 

Ωθέιεηαο, πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, εκπνδίσλ ιφγσ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, θαζψο θαη 

αδεηνδνηήζεσλ ρξήζεο δαλεηνζαιάκσλ θαη απνζεζηνζαιάκσλ. 

H "σξηκφηεηα" ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ηίζεληαη απφ εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκνπξάηεζε ελφο έξγνπ, ζηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη, ηέινο, ζηε 

δπλαηφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα δηακνξθψζνπλ, θαηά ηελ 
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αληίζηνηρε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, βάζηκεο θαη ξεαιηζηηθέο πξνζθνξέο, κε βάζε ηα 

ρνξεγνχκελα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζηνηρεία. 

3. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε σξηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

ηαρχηεξε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζή ηνπο, ε αξκφδηα αξρή ή ππεξεζία δχλαηαη, πξηλ απφ 

ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ θπξίσο έξγνπ, λα πξνρσξήζεη ζηε 

δεκνπξάηεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πξφδξνκσλ εξγαζηψλ ηνπ, σο απηνηεινχο έξγνπ, 

ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ην θπξίσο έξγν θαη δελ απνηειεί ηκήκα απηνχ. 

Πξφδξνκεο είλαη νη εξγαζίεο, νη νπνίεο, σο ζχλνιν, απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε 

ειεχζεξσλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ηνπ θπξίσο έξγνπ, ησλ ρψξσλ απφιεςεο θαη απφζεζεο 

πιηθψλ, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηεο άξζεο θάζε πξαγκαηηθνχ ή λνκηθνχ 

εκπνδίνπ γηα ηελ ηαρεία θαη νκαιή εθηέιεζή ηνπ. Ωο πξφδξνκεο εξγαζίεο λννχληαη ηδίσο 

νη απαηηνχκελεο κεηαθηλήζεηο ησλ δηθηχσλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, νη 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο, νη πξφζζεηεο γεσηξήζεηο, νη αλαγθαίεο πξνζσξηλέο 

εξγαζίεο, νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξσλ, νδψλ πξφζβαζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ, 

ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ θαη απνζεζηνζαιάκσλ, νη απαηηνχκελεο γεσηερληθέο, 

γεσινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο, ηερληθέο θαη παληφο είδνπο έξεπλεο θαη αδεηνδνηήζεηο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ή έξεπλα πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο σξηκφηεηαο 

ηνπ θπξίσο έξγνπ». 

 

Άπθπο 35 

Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 2Α σο εμήο: 

«Άξζξν 2Α 

Σξφπνο θαηαζθεπήο 

 Σα δεκφζηα έξγα θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηε ζρεηηθή εγθεθξηκέλε κειέηε: 

α) Απφ εηδηθεπκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 92 ηνπ 

παξφληνο. Η έγθξηζε δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο απνηειεί θαη έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε. 

β) Απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απηεπηζηαζία κέζσ θαηάιιειεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο θαη πξνζσπηθνχ πνπ είηε ππάξρεη είηε θαηά πεξίπησζε 

πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ». 

 

Άπθπο 36 

1.  Η πεξ. δ) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3669/2008, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«δ) ε αλνηθηή δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κηθξνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο.» 

2.  ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη πεξ. ε), σο εμήο: 

«ε) Ο αληαγσληζηηθφο δηάινγνο πνπ εθαξκφδεηαη ζε ηδηαίηεξα πνιχπινθα έξγα θαη 

δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23Α ηνπ παξφληνο». 

 

Άπθπο 37 

1. Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεληαη λέα άξζξα 3Α θαη 

3Β, σο εμήο: 

«Άξζξν 3Α 
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πκθσλίεο - πιαίζηα 

 1. Ο θχξηνο ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο - 

πιαίζηα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 111 παξ. 4 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, αθφκε θαη γηα 

έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

 2. Γηα ηε ζχλαςε κηαο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο παξφληνο 

Κψδηθα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο έξγνπ. Οη επηκέξνπο ζπκβάζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπκθσλία - πιαίζην ζπλάπηνληαη κφλν κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Οη επηκέξνπο ζπκβάζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε ζπκθσλία - πιαίζην δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα απνθιίλνπλ 

νπζησδψο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή 

ζπλάπηεηαη κε έλαλ κφλν αλάδνρν. Η δηάξθεηα κηαο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε, εθηφο αλ ζπληξέρεη εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ αηηηνινγείηαη 

εηδηθψο ζηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ηδίσο ιφγσ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ. 

Άξζξν 3Β 

Κξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ 

1. Σα θξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ είλαη: 

            α. φηαλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, δηάθνξα θξηηήξηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, φπσο ε 

ηηκή, ε πξνζεζκία πεξαίσζεο, ν ρξφλνο εγγχεζεο, ε πνηφηεηα, ε ηερληθή αμία, ηα 

αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, ε απνδνηηθφηεηα, ε εμππεξέηεζε θαη ε ηερληθή ζπλδξνκή κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο θιπ. ή άιισο, 

β. απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή. 

2. Σα έξγα εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη αμίαο γηα αλαζεψξεζε, ίζεο ή 

κεγαιχηεξεο ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπνκέλνπ νξίνπ εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, 

αλαηίζεληαη κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Δμαίξεζε 

απφ ηνλ θαλφλα απηφ ππάξρεη κφλν φηαλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ηνπ άξζξνπ 12Β ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Δμαίξεζε είλαη δπλαηή θαη κεηά απφ αληίζηνηρν 

αίηεκα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

3. Σα ινηπά έξγα θαζψο θαη ηα έξγα ζπληήξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπο, 

αλαηίζεληαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ 

είλαη δπλαηή κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο πξνο 

ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

4. Σν ρξεκαηηθφ φξην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

 

Άπθπο 38 

 1. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ε) θαη ζ), σο εμήο: 
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«ε) Η πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ θαη, ηδίσο, 

νηθνλνκηθήο έθπησζεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ρξνληθήο έθπησζεο επί ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνζαχμεζεο 

ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ». 

«ζ) Η πξνζθνξά θαη’ απνθνπή ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα επξχηεξα 

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

πξνυπνινγηζκφ». 

 2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «1. Σν ζχζηεκα πξνζθνξάο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ απαηηνχλ εηδηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ή κεζφδνπο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηερλνγλσζίεο ή άιια θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ή ζηα έξγα κε 

ηδηνκνξθίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπο ή αλ θξίλεηαη ζθφπηκνο ν 

ζπλδπαζκφο βειηίσζεο ή νινθιήξσζεο ή αλαζεψξεζεο ππάξρνπζαο κειέηεο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηελ θαηαζθεπή ή αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ». 

 

Άπθπο 39 

 1. Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 12Α, σο 

εμήο: 

«Άξζξν 12Α 

χζηεκα πξνζθνξάο κε ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ 

1. Σν ζχζηεκα ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ 

θαη, ηδίσο, νηθνλνκηθήο έθπησζεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ρξνληθήο 

έθπησζεο επί ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

θαη πξνζαχμεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ 

έξγνπ, εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε έξγα, ησλ νπνίσλ ε ηαρχηεξε πεξάησζε είλαη επηηαθηηθή 

γηα θνηλσληθνχο ή άιινπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα 

επσθειήο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζε έξγα ζηα νπνία απαηηείηαη απμεκέλνο 

ρξφλνο δνθηκαζίαο πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 2. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ιακβάλνληαη θαηαξρήλ 

ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο απηνχ. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο κπνξεί λα εγθξηζεί, απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, είηε ε ρξεζηκνπνίεζε θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξφζθνξνπ γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θξηηεξίνπ (αχμεζε θξηηεξίσλ), είηε ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

κφλν εθ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο απηνχ (κείσζε θξηηεξίσλ). Η Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Καηαζθεπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 

θαζνξίδεη επηπιένλ ηνλ ηξφπν πνπ ππνβάιινληαη νη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

πξφζζεηα θξηηήξηα ζπλαξηψληαη κε ηα ηξία παξαπάλσ θξηηήξηα (ζε πεξίπησζε αχμεζεο 

ησλ θξηηεξίσλ) ή ηα δχν ηειηθψο εθαξκνδφκελα θξηηήξηα ζπλαξηψληαη κεηαμχ ηνπο (ζε 

πεξίπησζε κείσζεο ησλ θξηηεξίσλ), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, 

πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο. 
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3. Οη δηαγσληδφκελνη, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, 

πξνζθέξνπλ έθπησζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (νηθνλνκηθή έθπησζε), 

έθπησζε επί ηεο πξνβιεπφκελεο ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ (ρξνληθή έθπησζε), κέζσ ηεο ππνβνιήο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζπληάζζεηαη κε ηε 

κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο, πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

παξφληνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα εμνπιηζκνχ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη, ηέινο, πξνζθέξνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ (πξνζαχμεζε ρξφλνπ εγγχεζεο). 

Σν ππνβαιιφκελν ρξνλνδηάγξακκα, απφ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ε νπνία 

αλαδεηθλχεηαη αλάδνρνο, ζπληζηά ην "εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ" πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 46 ηνπ παξφληνο. 

4. Η θαηάηαμε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηε δεκνπξαζία πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ ηχπν: 

U = α ∙ Uρ + β ∙ Uζ + γ ∙ Uθ 

φπνπ: 

"Uρ" θαη "Uθ", είλαη νη αξηζκνί πνπ ζπλαξηψληαη κε ηε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή έθπησζε 

αληίζηνηρα θαη "Uζ" ν αξηζκφο πνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 

Οη αξηζκνί απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

"α" είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο ρξνληθήο έθπησζεο,  

"β" είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο.  

Οη σο άλσ ζπληειεζηέο "α" θαη "β" νξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ζε εχξνο 

δηαθχκαλζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηνχ. 

"γ" είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο έθπησζεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπληειεζηέο "α" θαη "β" θαη κε δεδνκέλν φηη ην 

άζξνηζκα ησλ "α", "β" θαη "γ" ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. 

 Πξνζσξηλή αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλε ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή 

θνηλνπξαμία, ε νπνία έιαβε ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα "U"». 

  2. Μεηά ην άξζξν 12Α ηνπ Ν 3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 12 Β, σο εμήο: 

«Άξζξν 12Β 

Πξνζθνξά θαη’ απνθνπή ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα απηφλνκα κέξε 

απηνχ, κε εγγπεκέλν πξνυπνινγηζκφ 

1. Σν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ηδίσο ζηα ηερληθά έξγα ηεο νδνπνηίαο θαη ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, θαζψο θαη ζε έξγα θηηξηαθά ή ιηκεληθά. Με ηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη κε 

βάζε ηα ρνξεγνχκελα απφ ηελ ππεξεζία πξφηππα έγγξαθα, δεηείηαη απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο, ε ππνβνιή πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη θαη’ απνθνπή ηηκή γηα ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα επξχηεξα ηκήκαηα απηνχ ή γηα απηφλνκα θαηαζθεπαζηηθψο κέξε 

ηνπ έξγνπ. Η πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ πξνυπνινγηζκφ, ηελ αθξίβεηα ηνπ νπνίνπ 

εγγπάηαη ξεηά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 696 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ν πξνζθέξσλ. Ο 

πξνυπνινγηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή κνλάδνο απηψλ - ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ην θφζηνο 

ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη ησλ κεραλεκάησλ, ην θφζηνο φισλ ησλ κειεηψλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ εξεπλψλ, θαζψο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ - ην ζπλνιηθφ 
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θφζηνο απηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πνζνηήησλ επί ηηο ηηκέο 

κνλάδνο, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή θαη’ απνθνπή ηηκή, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 

άζξνηζε ησλ επηκέξνπο θνλδπιίσλ. Ο αλαδεηρζείο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη πξνζαχμεζε ηεο πξνζθεξζείζαο θαη’ απνθνπή ζπλνιηθήο ηηκήο γηα θαλέλα ιφγν, 

αθφκε θαη αλ απμήζεθαλ νη πξνυπνινγηζζείζεο ηηκέο κνλάδνο ή νη πνζφηεηεο ησλ 

εξγαζηψλ, ή πξνέθπςε αλάγθε εθπφλεζεο πεξαηηέξσ κειεηψλ ή εξεπλψλ, ή εθηέιεζεο 

λέσλ εξγαζηψλ, ή αλέθπςαλ ζπλζήθεο πνπ θαηέζηεζαλ δπζρεξέζηεξε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. Καη’ εμαίξεζε, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξνζαχμεζε, ζε πεξίπησζε εξγαζηψλ πέξαλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ, ε αλάγθε εθηέιεζεο ησλ νπνίσλ πξνέθπςε απφ κεηαζπκβαηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

2. ηνπο δηαγσληδφκελνπο ρνξεγνχληαη νη ππάξρνπζεο νξηζηηθέο κειέηεο ή 

πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ή πξνκειέηεο, νη ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηαζέζηκν ζρεηηθφ ζηνηρείν, κε βάζε ηα νπνία νη δηαγσληδφκελνη 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηηκνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ θαηάιιεια ηα 

ρνξεγεζέληα απφ ηελ ππεξεζία ζηνηρεία θαη θαηαξηίδνπλ ηνλ σο άλσ ξεηά εγγπεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ πξφηππν έληππν πνπ ηνπο ρνξεγείηαη απφ ηελ 

ππεξεζία». 

       3. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3669/2008, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

          «4. Όηαλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαθεξχμεηο αλάζεζεο 

ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ε ππνρξεσηηθή εηζαγσγή φξσλ νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 146 θαη 147, κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη ηέηνηνη φξνη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ππνπξγείνπ.» 

4. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο δεκνπξαζίαο απνζηέιιεηαη γηα 

δεκνζίεπζε ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζην Σεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε κία (1) 

εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο. Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄, ζη΄, δ΄ θαη ε΄ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ε δεκνζίεπζε γίλεηαη ζαξάληα κία (41) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη εμήληα κία (61) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο φηαλ 

εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο πεξηπηψζεσο ζ΄ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Όηαλ ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Π.Γ. 59 θαη 60/2007, εθαξκφδνληαη θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ΚΓΔ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε δεκνπξαζίαο θαη εθφζνλ ε 

επαλάιεςε γίλεηαη πξηλ πεξάζνπλ ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία, 

φιεο νη πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κεηψλνληαη ζην κηζφ.  

 5. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 3669/2008 θαηαξγείηαη. 

6. Μεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην, σο εμήο: 

 «ε πεξηπηψζεηο δεκνπξάηεζεο έξγσλ κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

άξζξνπ 12Α δελ επηηξέπνληαη πξνζθνξέο κε αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εθπηψζεηο, κε 

πξνζθεξφκελν ρξφλν πεξαίσζεο κεγαιχηεξν απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί θαη έλδεημε ηεο 

πξνεθηίκεζεο ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο απηνχ θαη, ηέινο, κε πξνζθεξφκελν ρξφλν εγγχεζεο 

κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο». 
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Άπθπο 40 

Σν άξζξν 18 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 18 

Γηαβνχιεπζε γηα ην έξγν - Σεχρνο παξαηεξήζεσλ - Σεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ  

1. Με ηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα νξίδεηαη, φηη ν θχξηνο ή ν θνξέαο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνζθαιεί ηηο θαηά ην λφκν δπλάκελεο λα ιάβνπλ κέξνο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 

παξνπζίαζε ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ θαη ζε ζρεηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο παξηζηάκελνπο, 

ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ δελ κπνξεί λα απέρεη 

ιηγφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δεκνπξαζία. 

2. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ παξνπζίαζε, θάζε ελδηαθεξφκελε 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, κπνξεί λα ππνβάιεη ηεχρνο παξαηεξήζεσλ γηα ην έξγν, ηελ 

ηερληθή κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, νηθνλνκηθά θαη ζπκβαηηθά. Με ην ηεχρνο 

παξαηεξήζεσλ ζα ζρνιηάδεηαη ε νξζφηεηα ηεο ιχζεο, ην εθηθηφ ηεο θαηαζθεπήο θαη ζα 

επηζεκαίλνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ζην ηερληθφ - νηθνλνκηθφ ή ζην ζπκβαηηθφ κέξνο. Η 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ σο άλσ παξνπζίαζε θαη 

ε ππνβνιή ηνπ ηεχρνπο παξαηεξήζεσλ είλαη πξναηξεηηθά, δελ ζπλεπάγνληαη ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ην έξγν θαη δελ ζπληζηνχλ θψιπκα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δεκνπξαζία. 

3. Η ππεξεζία αμηνινγεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηα ηεχρε 

παξαηεξήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ε πξντζηακέλε αξρή πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: 

α. Πξνρσξεί ζηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, 

εθφζνλ δηαπηζησζεί ε έιιεηςε παξαηεξήζεσλ ή εθηηκεζνχλ σο κε νξζέο νη ππνβιεζείζεο 

παξαηεξήζεηο. 

β. Δθδίδεη ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ή θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ ηεπρψλ 

παξαηεξήζεσλ απφ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε 

επνπζησδψλ ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Σν ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ 

θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζε φιεο ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. ην ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη λέεο απαηηήζεηο γηα ην έξγν, 

θαζψο θαη ξεηή πξφζθιεζε πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ή λα ζπκπιεξψζνπλ - ηξνπνπνηήζνπλ ηηο 

ηπρφλ ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο. Δθφζνλ 

θξηζεί αλαγθαίν, ζην ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή ηεο 

δεκνπξαζίαο ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν απφ 

ζαξάληα κία (41) εκέξεο απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηνπ ηεχρνπο ηξνπνπνηήζεσλ. 

γ. Αλαθαιεί ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε 

νπζησδψλ ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, 

ηα νπνία δελ δχλαηαη λα θαιπθζνχλ κε ηελ έθδνζε ηνπ ηεχρνπο ηξνπνπνηήζεσλ. Δμήο, 

πξνβαίλεη ζε λέα δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, δηνξζψλνληαο ηα ζρεηηθά ζθάικαηα θαη 

ειιείςεηο. 

4. Σν ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ ζπληζηά ηεχρνο δεκνπξάηεζεο θαη θαζίζηαηαη 

ζπκβαηηθφ ηεχρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αληίζεηα, ηα ππνβιεζέληα απφ ηηο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεχρε παξαηεξήζεσλ δελ απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηέ γηα εξκελεία ηεο ζχκβαζεο. 
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5. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη ζηε δεκνπξαζία κε πξνεπηινγή, εθφζνλ ε 

ππνβνιή ησλ ηεπρψλ παξαηεξήζεσλ δεηεζεί κε ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

6. ε έξγα πνπ ε αμία ηνπο εθηηκάηαη φηη ππεξβαίλεη ην φξην εθαξκνγήο ησλ Π.Γ. 

59/2007 θαη 60/2007, ε πξφβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή. ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ απηψλ, ν θχξηνο ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνβαίλεη ζε 

πξνθαηαξθηηθή ελεκέξσζε, δεκνζηεχνληαο ηελ πξνθήξπμε ηνπ άξζξνπ 130 παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα. ην ζεκείν 6 ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο VIIA 

πεξηιακβάλεηαη ε πιεξνθνξία πεξί δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη 

αλαγξάθεηαη ε ηζηνζειίδα ηεο Α.Δ.Μ.Δ., φπνπ δεκνζηεχνληαη νη ζρεηηθέο εκεξνκελίεο θαη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο. Η ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία είλαη πξναηξεηηθή, δελ ζπλεπάγεηαη 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ην έξγν θαη δελ ζπληζηά θψιπκα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκνπξαζία. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππεξεζία αμηνινγεί ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηα ηεχρε παξαηεξήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη 

δηακνξθψλεη θαηάιιεια ηε δηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ». 

 

Άπθπο 41 

 1. ην ηέινο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3669/2008, πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο: 

«Γηα ηελ απφδεημε κε ζπλδξνκήο αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, 

ή ηα κέιε θνηλνπξαμίαο, θαηά ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ παξφληνο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε  

δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ θαζελφο ησλ κειψλ, ζε 

πεξίπησζε ππνςήθηαο θνηλνπξαμίαο.» 

2. Σν άξζξν 21 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

1. Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ρακειφηεξε ηηκή θαη  ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηεο δεχηεξεο ηάμεο ηνπ 

Μ.Δ.ΔΠ., ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελφ ηεο. Με ηελ απφθαζε νξηζκνχ νξίδνληαη νη πξφεδξνο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

θαη αξηζκφο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ πνπ αλαπιεξψλνπλ, θαηά ηε ζεηξά πνπ 

δηνξίδνληαη, ηα ηαθηηθά κέιε πνπ ηπρφλ ιείπνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. Σα κέιε ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ κπνξεί λα νξίδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ 

δηαγσληζκψλ. ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο παξίζηαηαη θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ 

εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο παλειιήληεο εξγνιεπηηθέο 

νξγαλψζεηο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο λα κεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά ή ν πξνυπνινγηζκφο ππεξβαίλεη ην φξην ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ: 

α) Σέζζεξηο (4) ηερληθνχο ππαιιήινπο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε εηδηθφηεηεο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ. Αλ ην έξγν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

θνξέα άιινλ απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο, ην έλα απφ απηά ηα κέιε πξνέξρεηαη απφ ην 

θνξέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν. 

β) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ 

Πεηξηθεξεηαθή Δλσζε Γήκσλ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (TEE), πνπ 

ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ TEE. Όηαλ πξφθεηηαη 
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γηα έξγα κε πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ησλ νξίσλ εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 59/2007 θαη 60/2007, 

ν εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ TEE. 

δ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη, φπσο θαη ν 

αλαπιεξσηήο ην, απφ ηηο παλειιήληεο εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο, φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο εθαξκνγήο ησλ ΠΓ 59/2007 θαη 60/2007, ή θαη 

νξγαλψζεηο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. Δθφζνλ 

ππνδεηρζνχλ εθπξφζσπνη απφ πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο, ε αλαζέηνπζα αξρή ελεξγεί 

δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ απηψλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ησλ ππνδεηρζέλησλ.  

3. Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζπγθξνηείηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή 

ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Απφ ηα κέιε ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 

νξίδεηαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ηελ επηηξνπή νξίδεηαη θαη 

αξηζκφο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο πεξίπησζεο α' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ 

αλαπιεξψλνπλ θαηά ηε ζεηξά πνπ δηνξίδνληαη νπνηαδήπνηε απφ ηα ηαθηηθά απηά κέιε 

πνπ ηπρφλ ιείπνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη.  

4. Οη επηηξνπέο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη γηα έλαλ 

δηαγσληζκφ ή πεξηζζφηεξνπο ή θαη ζε εηήζηα βάζε. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη 

δηαδηθαζίεο δεκνπξαζηψλ πνπ άξρηζαλ κέζα ζην έηνο ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη 

απφ ηελ ίδηα επηηξνπή θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο. Η χπαξμε επηηξνπψλ ζε εηήζηα βάζε 

δελ απνθιείεη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή έξγσλ. ηηο 

επηηξνπέο εηήζηαο βάζεο, ην κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην θνξέα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

κπνξεί λα νξίδεηαη απφ ηελ αξρή ή ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε αληίζηνηρν 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηνπ κέινπο αληί ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή. Οη απνθάζεηο 

ζπγθξφηεζεο ησλ επηηξνπψλ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχληαη ζηα δηνξηδφκελα κέιε θαη ηηο 

ελδηαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη αλαθνηλψλνληαη κε ηνηρνθφιιεζε ζην θαηάζηεκα ηεο 

εθδνχζαο ππεξεζίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιινο ηχπνο δεκνζηφηεηαο. 

5. Γηα ηελ ππφδεημε ησλ κειψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δεηά, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ,  ηελ 

ππφδεημε ησλ εθπξνζψπσλ. Δπίζεο δεηά, ζηελ αξρή θάζε έηνπο, ηελ απνζηνιή πίλαθα 

εθπξνζψπσλ. Δθφζνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ ππνδεηρζεί 

εθπξφζσπνο, νξίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα, θαη΄επηινγή ηεο αξκφδηαο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο. Αλ δελ έρεη απνζηαιεί πίλαθαο νχηε έρεη ππνδεηρζεί εκπξφζεζκα 

εθπξφζσπνο, νξίδεηαη ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ έλα απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο παξ.  

2
α
.  

6. Με ηελ απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ κπνξεί λα νξίδνληαη θαη επηπιένλ κέιε, κε 

εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, φηαλ απαηηείηαη απφ ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ έξγνπ, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη θαηφπηλ γλψκεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ 

7. Οη επηηξνπέο δηαγσληζκνχ νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ηελ εηζήγεζε ηνπο έγθαηξα, ψζηε 

ε αξκφδηα αξρή λα απνθαζίζεη γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. 

8. Γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ δηαγσληζκνχ εθαξκφδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 15 ηνπ λ. 2690/1999. 

 

Άπθπο 42 

 1. Μεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12Α, νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, νη ρξνληθέο πξνζθνξέο θαη νη πξνζθνξέο πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 
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ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαη πάληα κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ αλαγξάθεη ηνλ 

ηίηιν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηελ επηγξαθή "πξνζθνξά γηα ην έξγν..."». 

 2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «4. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο (Σηκνιφγην πξνζθνξάο - πξνυπνινγηζκφο, έληππν 

πξνζθνξάο εθπηψζεσλ θιπ.) θαη νη ηπρφλ ρξνληθέο πξνζθνξέο θαη πξνζθνξέο 

πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ (θαηά ην άξζξν 12Α), ππνγξάθνληαη 

πάληνηε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο 

κνλνγξάθεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά θχιιν». 

 3. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη φπσο 

παξαθάησ: 

 «6. Η θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ησλ 

ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο γίλεηαη ηαπηφρξνλα. Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα 

απφ ηα ζπζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ησλ άξζξσλ 5 - 7, 9 ή 12Α, ε παξαιαβή θαη ε 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηθηή δεκνπξαζία γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ 

απζεκεξφλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. ε 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο εθ ησλ ππνινίπσλ ζπζηεκάησλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε 

δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο». 

 4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3669/2008 

θαηαξγείηαη.  

 5. Σν ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

3669/2008 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 «Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ειέγρεηαη θαη επηζηξέθεηαη ην πξσηφηππν ηεο βεβαίσζεο 

εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη αθνινπζεί ακέζσο ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ ηπρφλ ρξνληθψλ πξνζθνξψλ θαη πξνζθνξψλ πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 12Α) θαη, ηέινο, ε αλαθνίλσζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, 

ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην πξαθηηθφ. Η δηαδηθαζία πεξαηψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ 

ππνγξαθή ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο». 

 6. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «8. Ο πιήξεο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλεηαη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη δηελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, 

αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε». 

 8. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

           «Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ηξηψλ 

πξψησλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ππνςεθίσλ, αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

επηηξνπήο, ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη αλνηρηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, 

κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο φηη ην πξαθηηθφ δηαηίζεηαη γηα 

ελεκέξσζε ηνπο θαη φηη κπνξνχλ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε 

λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή. 
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Άπθπο 43 

Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ  23 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 23Α σο 

εμήο: 

«Άξζξν 23A 

Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο 

1. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ, εθφζνλ ε ππεξεζία θξίλεη φηη 

ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αλνηθηήο ή ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο δελ επηηξέπεη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο, κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ε νπνία 

δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε. 

2. ηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. 

3. Η ππεξεζία δεκνζηεχεη δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεη θαη 

γλσζηνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ απηψλ κπνξεί λα πεξηέρεηαη, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη θαη ζε παξάξηεκα ηεο 

δηαθήξπμεο ή ζε αλεμάξηεην εηδηθφ ηεχρνο. 

4. Η ππεξεζία πξνβαίλεη, κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ επειέγεζαλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ άξζξσλ 20 θαη 143 - 151 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ζε 

δηάινγν, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κέζσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιφγνπ απηνχ, κπνξεί λα ζπδεηά κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο, φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

ζχκβαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ, ε ππεξεζία εμαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε 

φισλ ησλ ππνςεθίσλ, κεξηκλψληαο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ παξνρή ηεο ίδηαο αθξηβψο 

πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Οη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, πξνηάζεηο θαη ελ 

γέλεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηεο ππεξεζίαο απφ έλα 

ππνςήθην, δελ κπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο άιινπο ππνςεθίνπο ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

 5. Η ππεξεζία έρεη ηελ επρέξεηα λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε, φηη ε δηαδηθαζία ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ δχλαηαη λα δηεμαρζεί ζε δηαδνρηθέο θάζεηο, θαηά ηξφπν ψζηε λα 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε ιχζεσλ θαηά ηε θάζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

θαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν πνπ γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Η πξνζθπγή 

ζηε δπλαηφηεηα απηή πξνυπνζέηεη ηελ αλαθνξά ηεο ζηε δηαθήξπμε ή ζην παξαπάλσ εηδηθφ 

ηεχρνο. 

 6. Η ππεξεζία ζπλερίδεη ηνλ δηάινγν έσο φηνπ κπνξέζεη λα πξνζδηνξίζεη ηε ιχζε ή 

ηηο ιχζεηο, αθνχ ζα ηηο έρεη ελ αλάγθε ζπγθξίλεη, πνπ ελδερνκέλσο αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο. Δμήο, θεξχζζεη ηε ιήμε ηνπ δηαιφγνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο, ηνπο νπνίνπο θαιεί λα ππνβάινπλ ηελ ηειηθή πξνζθνξά 

ηνπο, κε βάζε ηε ιχζε ή ηηο ιχζεηο πνπ επειέγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ. Οη 

πξνζθνξέο απηέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε ιχζε ή ηηο ιχζεηο πνπ επειέγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηαιφγνπ. 

7. Η ππεξεζία δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

λα παξάζρνπλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο ή λα ηηο ζπκπιεξψζνπλ ή 

πξνζαξκφζνπλ. Ωζηφζν, απηέο νη δηαζαθελίζεηο, δηεπθξηλίζεηο, πξνζαξκνγέο ή 

ζπκπιεξψζεηο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ή ηεο πξφζθιεζεο πξνο ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη δελ ζα πξέπεη 
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λα πξνθαινχλ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο 

νπνηνπδήπνηε πξνζθέξνληα. 

 8. Η ππεξεζία αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο, φπσο ηηο ππέβαιαλ νη πξνζθέξνληεο, κε 

βάζε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηε δηαθήξπμε ή ζην παξαπάλσ εηδηθφ 

ηεχρνο θαη επηιέγεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 3A, παξ. 1 α΄ ηνπ παξφληνο. Ύζηεξα απφ αίηεκα ηεο ππεξεζίαο, ν πξνζθέξσλ 

πνπ θξίζεθε φηη ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κπνξεί 

λα θιεζεί λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε πηπρέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή λα 

επηβεβαηψζεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ απηή πεξηέρεη ή λα ζπκπιεξψζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ππφ 

ηνλ φξν φηη απηφ δελ έρεη σο απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηνχληαη νπζηψδε ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο ή ηεο πξφζθιεζεο πξνο ππνβνιή πξνζθνξψλ ή λα πξνθαιείηαη ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ή λα εηζάγνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζθέξνληνο. 

 9. Η ππεξεζία, εθφζνλ θξίλεη φηη ην θφζηνο ζηε δηαδηθαζία αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ είλαη πςειφ, δχλαηαη λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ηελ απνλνκή βξαβείσλ ή ηελ 

θαηαβνιή κέξνπο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ζηνπο πξνζθέξνληεο». 

 

Άπθπο 44 

Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεληαη 

παξάγξαθνο 6 σο εμήο, ε δε παξάγξαθνο 6 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 7: 

«Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απηνχ ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο 

θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ σο άλσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, νη ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα». 

 

Άπθπο 45 

2. Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 26 

Αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο έξγσλ 

1. Όηαλ έλα έξγν αλαηίζεηαη κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή, θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ 

ζπζηεκάησλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ησλ άξζξσλ 5 - 7, 9 θαη 12Β, αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη 

ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία πνπ πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

 2. Όηαλ έλα έξγν αλαηίζεηαη κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ησλ άξζξσλ 

8, 10, 11 θαη 12Α, ν αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

3. Δάλ ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδεηρζέληνο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ έρεη ιήμεη 

θαη δελ ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνο ην ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξντζηακέλε αξρή απεπζχλεηαη ζηε δεχηεξε θαηά ζεηξά θαηαηάμεσο εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε, ζηελ νπνία θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ απηή ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε 

θαη νχησ θαζεμήο, ππφ ηελ επηθχιαμε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο.  
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4. Μεηά ηνλ θαηά λφκν έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο  αλάζεζεο απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην θαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ε πξντζηακέλε αξρή δεηεί απφ 

ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία πνπ αλαδείρζεθε πξνζσξηλή αλάδνρνο, 

ηάζζνληαο ηελ θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαγθαία πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ, επηθαηξνπνηεκέλα, ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην δηαγσληζκφ θαη έρεη ηπρφλ ιήμεη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, επηπιένλ δε, ζε θάζε πεξίπησζε, πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θεξχμεσο ζε 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 

θέξεη απαξαίηεηα ρξφλν έθδνζεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλ ε ηεζείζα πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε ή αλ ηα 

πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή ή αλ εμέιηπαλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

έγηλε δεθηφο ζην δηαγσληζκφ ν κεηνδφηεο, εμεηάδεηαη ε αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηελ 

ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά θαηαηάμεσο, εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία ππφ ηηο 

ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζ έσο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε αλάζεζε, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο. Η κε έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα 

ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

άκεζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαη απνηειεί ιφγν πεηζαξρηθήο 

δίσμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 θαη επφκελα ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε 

θνηλνπξαμίαο, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πθίζηαηαη ην ππαίηην κέινο ηεο. 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαη 

ζηελ πεξίπησζε δηαγσληζκνχ κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Άπθπο 46 

Σν άξζξν  28 ηνπ Ν 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Άξζξν 28 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή δηαγσληζκνχ κεηαμχ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινχκελσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

1. Η απεπζείαο αλάζεζε ή δηαγσληζκφο κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινχκελσλ 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, σο ηξφπνο επηινγήο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή δεκνζίνπ έξγνπ, απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία θαη επηηξέπεηαη: 

α) Όηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ, δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000 ΔΤΡΩ. ε έξγα ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ, κπνξεί λα 

θαζνξίδεηαη γεληθά ή θαηά θνξείο ή θαηεγνξίεο έξγσλ κεγαιχηεξν φξην θαη κέρξη ηνπ 

δηπιαζίνπ ηνπ σο άλσ πνζνχ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ. 

β) Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε έξγνπ πνπ ππάγεηαη ζην άξζξν 118 ηνπ παξφληνο. Η 

ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη σο απφξξεηε κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

2. Όηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ε αλάζεζε ρσξίο αλνηρηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία επηηξέπεηαη κφλν κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 124 θαη 125 ηνπ παξφληνο.  

  

Άπθπο 47 

 Σν άξζξν 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Άξζξν 29 

 Αλάζεζε ζπκβάζεσλ κηθξνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ  
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1. Όηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 100.000 ΔΤΡΩ, ρσξίο 

αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ,  εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2. Η πξνθήξπμε εγθξίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Αλαθνίλσζε γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο δεκνπξαζίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνηρνθνιιάηαη ζην ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

3. ην δηαγσληζκφ θαινχληαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα 

ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο ππνβάιινπλ γξαπηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Οη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ζπκκεηνρήο έρνπλ ρξφλν ηζρχνο δχν κελψλ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πξέπεη ν 

αλάδνρνο λα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα θσιχεηαη ε ππνγξαθή 

κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, αλ δελ αληηιέγεη ν αλάδνρνο. Οη δηαγσληδφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ κε ηελ ππνβνιή ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην νηθείν Μεηξψν θαη ππεχζπλεο 

δήισζεο κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ζε βάξνο ηνπο. 

Γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνηεινχκελε απφ ηξεηο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο ή 

θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αλάζεζεο 

θαηά ηνπ νπνίνπ ρσξνχλ ελζηάζεηο ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο. Δπί ησλ ελζηάζεσλ 

απνθαίλεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Τ. ν νπνίνο θαηαθπξψλεη ηε ζχκβαζε ζην κεηνδφηε. 

Μεηά ηελ θαηαθχξσζε θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο 

θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

4. Καηά ηα ινηπά γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

 

Άπθπο 48 

 1. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3669/2008 θαηαξγείηαη. 

2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ε θάζε δηαθήξπμε έξγνπ πνπ εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ άξζξσλ 5 - 7, 

12Α θαη 12Β ηνπ παξφληνο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά έλα φξην πνζνζηνχ έθπησζεο, πάλσ απφ 

ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη, επηπιένλ ηεο εγγχεζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο σο εμήο: γηα ηηο πξψηεο 

δέθα εθαηνζηηαίεο κνλάδεο έθπησζεο κεηά ην σο άλσ φξην, κηζή (0,5) εθαηνζηηαία κνλάδα 

εγγχεζεο γηα θάζε κνλάδα έθπησζεο. Γηα ηηο επφκελεο δέθα εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

έθπησζεο, κία (1) κνλάδα γηα θάζε κνλάδα έθπησζεο. Σέινο, γηα ηηο επφκελεο κνλάδεο 

έθπησζεο, κηάκηζε (1,5) κνλάδα εγγχεζεο γηα θάζε κνλάδα έθπησζεο έσο φηνπ 

ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθφ πνζνζηφ πξφζζεηεο εγγχεζεο ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, φπσο απηφο νξίδεηαη πην πάλσ. 

Γηα ηα έξγα πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο νδνπνηίαο, νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ, 

ιηκεληθψλ θαη πξαζίλνπ ην αλσηέξσ πνζνζηφ έθπησζεο νξίδεηαη γεληθά ζε δψδεθα ηνηο 

εθαηφ (12%). Γηα ηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο δεχηεξεο ηάμεο 

ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. πνπ εθηεινχληαη ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη γηα ηηο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έδξα ζην λνκφ φπνπ νη πεξηνρέο απηέο ππάγνληαη, ην φξην 

θαζνξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. 

ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν 

πξφζζεηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ην έξγν ηίζεηαη ππφ ηελ επηηήξεζε ηεο Αξρήο 
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Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ  (Α.Δ.Μ.Δ.) θαη δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί πξαγκαηηθά ή 

πιαζκαηηθά ρσξίο ηε δηελέξγεηα ελφο ηνπιάρηζηνλ ειέγρνπ». 

3. Σν πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 

3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

          «3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη 

κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκφζησλ Έξγσλ, ην φξην πνζνζηνχ έθπησζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη εληαία αλά θαηεγνξία θαη είδνο έξγνπ 

ή λα κεηαβάιιεηαη γηα φζεο πεξηπηψζεηο έρεη ήδε θαζνξηζηεί». 

4. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη φπσο 

παξαθάησ: 

«4. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12Α απαηηείηαη, πέξαλ 

ηεο πξφζζεηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε παξνρή απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη εηδηθψλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο, αθελφο γηα ηελ πξνζθεξφκελε ρξνληθή 

έθπησζε (εηδηθή εγγχεζε ρξνληθήο έθπησζεο) θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ πξνζθεξφκελε 

πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ (εηδηθή εγγχεζε πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο). Η ππνρξέσζε απηή ηνπ αλαδφρνπ κλεκνλεχεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

            α) Σν χςνο ηεο εηδηθήο εγγχεζεο ρξνληθήο έθπησζεο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηζνχηαη κε: 

(0,03 + α ∙ ερ) ∙ Π 

φπνπ: 

"Π" είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο. 

"ερ" είλαη ε ρξνληθή έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

"α" είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο ρξνληθήο έθπησζεο, πνπ νξίζηεθε ζηε δηαθήξπμε 

ηνπ έξγνπ. 

β) Σν χςνο ηεο εηδηθήο εγγχεζεο πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηζνχηαη κε: 

(0,05 + 0,20 ∙ β ∙ εζ) ∙ Π 

φπνπ: 

"Π" είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο. 

"εζ" είλαη ε πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

"β" είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, πνπ νξίζηεθε 

ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ». 

 5. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Αλ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, δελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο, πέξαλ ηεο θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, απνδεκίσζή ηνπ γηα ηηο ζεηηθέο δεκίεο κεηά ηελ ππνβνιή έγγξαθεο φριεζεο, 

κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε πξνο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ 

ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ». 

6. Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«10. Αλ απνθαζηζζεί, απφ ηνλ θχξην ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κείσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηνπ πξνο θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ 

πνζνχ, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 κεηψλνληαη αλαιφγσο κε ηε 
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κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. Η κείσζε ησλ εγγπήζεσλ απνθαζίδεηαη απφ ηε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο θαη πηζηνπνίεζεο εξγαζηψλ πνπ αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 

επηζηξέθεηαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο, πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ηπρφλ πξφζζεηεο εγγχεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο. ηε ζπλέρεηα θάζε θνξά πνπ απμάλνληαη νη εθηειεζζείζεο 

θαη πηζηνπνηεζείζεο εξγαζίεο θαηά δέθα (10) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, επηζηξέθεηαη, θαηά ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία, αλάινγν πνζνζηφ ηεο ηπρφλ πξφζζεηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ παξφληνο, ελψ κε ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ επηζηξέθεηαη ην 

ζχλνιφ ηεο. 

Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 πεξηνξίδνληαη ζην ζαξάληα ηνηο εθαηφ 

(40%), ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Σν ζχλνιν 

ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

Η εηδηθή εγγχεζε "ρξνληθήο έθπησζεο" ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

επηζηξέθεηαη κφλν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Η εηδηθή εγγχεζε 

"πξνζαχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο" ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ επηζηξέθεηαη κφλν κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ». 

 7. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεληαη παξάγξαθνο 11, σο εμήο: 

«Σα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχληαη 

λα πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο φισλ ησλ αλσηέξσ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο. 

Με ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία 

εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο, 

νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηε 

γλεζηφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα». 

 

Άπθπο 49 

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «2. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνχο απηψλ γηα ην 

έξγν ή ηκήκαηά ηνπ ή είδε εξγαζηψλ, ηερληθνχο ππαιιήινπο, θαηά πξνηίκεζε έρνληεο ηελ 

θαηάιιειε εηδηθφηεηα, αλάινγα κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηεη, ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ». 

2. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ νξίδεηαη ην 

χςνο πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ, άλσ ηνπ νπνίνπ, ζηελ νκάδα επίβιεςήο ηνπο κεηέρεη 

απαξαίηεηα θαη ν κειεηεηήο ηνπ έξγνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη θαηεγνξίεο 

εηδηθψλ έξγσλ, ζηηο νπνίεο ν κειεηεηήο κεηέρεη απαξαίηεηα ζηελ νκάδα επίβιεςεο, 

αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Σέινο, ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα θαη ηδίσο, ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο ηπρφλ ακνηβήο ηνπ κειεηεηή θαη ε 
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δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ δελ έρεη ήδε αλαηεζεί ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3316/2005, φπσο ηζρχεη». 

3. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«8. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ζπληάζζεη θαη ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

ηηο εθζέζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ 

ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο θαη κε ηελ εκθάληζε απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ήδε 

έιαβαλ ρψξα ή είλαη ζε εμέιημε θαη εθηίκεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ην αλ ζην 

επφκελν ηξίκελν πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε πξντζηακέλε 

αξρή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ή ηε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο». 

 

Άπθπο 50 

1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: 

«Ο αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ 

πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, 

επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ». 

2. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 15, σο εμήο: 

«15. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

θάζε ηξίκελν λα ζπληάζζεη θαη λα ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, κέζσ ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζπλνπηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, αλαιφγνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο. Οη εθζέζεηο απηέο δελ ζεσξνχληαη σο 

αηηήκαηα ηνπ αλαδφρνπ, νχηε σο παξαηηήζεηο απφ δηθαηψκαηά ηνπ θαη νη απαληήζεηο επ’ 

απηψλ δελ ζπληζηνχλ βιαπηηθέο πξάμεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 

ηνπ παξφληνο Κψδηθα». 

3. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

           «1. Η επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα (Πξντζηακέλε Αξρή, 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) κε ηνλ αλάδνρν ζπληειείηαη είηε α) κε ηειενκνηνηππία, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν 2672/1998, είηε β) κε φξγαλν ηεο ππεξεζίαο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην φξγαλν, είηε γ) κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, θαηφπηλ παξαγγειίαο 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, είηε πιεξεμνπζίνπ λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηεο.»  

4. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ κειεηψλ, ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαιχηεξε δηνίθεζε θαη επίβιεςε θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη ν 

κειεηεηήο, ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο λα αζθαιίδνπλ ηε 

κειέηε, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα, θαηά 

παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, νξίδνληαη ηα έξγα, νη κειέηεο θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε, νη αζθαιηδφκελνη θίλδπλνη, ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο, ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ 
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αζθαιίζκαηνο, ηα ειάρηζηα φξηα αζθαιίζηηθψλ θαιχςεσλ, νη απνδεθηέο εμαηξέζεηο θαη νη 

κέγηζηεο απαιιαγέο, ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο αζθάιηζεο θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα». 

 

Άπθπο 51 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ εηδηθά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 12Α 

ηνπ παξφληνο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ». 

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία εληφο επηά 

(7) εκεξψλ, κε κέξηκλα ηνπ ππνγξάθνληνο νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο». 

3. ην άξζξν 47 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 

«Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε 

εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

100, νχηε αλψηεξε ησλ 500 ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Η εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γ/λνπζα 

Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ 

αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. Δθφζνλ, παξά ηελ επηβνιή ξήηξαο ν 

αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ηήξεζε, ην εκεξνιφγην ηεξείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ 

έξγνπ».     

 

Άπθπο 52 

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«6. Τπνρξεσηηθά θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πεξίνδν έλαξμεο 

ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο θαηάιιειεο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο». 

2. Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 12Α, 

ζην ππνβαιιφκελν απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ρξνλνδηάγξακκα πεξηιακβάλνληαη 

ππνρξεσηηθά, ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε δηαθξηηά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή ζε 

κέξνο απηψλ θαη θαζνξίδνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο». 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα 

επηπιένλ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζν πξνο ην έλα δεχηεξν (
1
/2) απηήο 

θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία)». 
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4. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«Η ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε, φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπο. ε 

πεξίπησζε έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηά ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ 

επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπφκελεο απφ 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο πεηζαξρηθέο πνηλέο». 

 

Άπθπο 53 

1. Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν αλαηίζεηαη κε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 

12Α, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

θαζνξίδνληαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ην νπνίν 

ηζνχηαη κε ην γηλφκελν "α ∙ ερ", αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηξία ηνηο εθαηφ 

(3%), φπνπ:  

"ερ" είλαη ε ρξνληθή έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ  θαη 

"α" είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο ρξνληθήο έθπησζεο, πνπ νξίζηεθε ζηε 

δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ». 

2. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Όηαλ ν ρξφλνο απνπεξάησζεο ελφο έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, κπνξεί κε ηε ζχκβαζε 

λα πεξηνξηζηνχλ νη ρξφλνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ 

ξεηξψλ κέρξη ην κηζφ, κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο πνηληθήο ξήηξαο, 

δηαηεξνπκέλνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πνηληθήο ξήηξαο. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

έξγν αλαηίζεηαη κε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12Α, νη αλσηέξσ ρξφλνη γηα ηελ 

επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ κεηψλνληαη ζην κηζφ θαη ηξηπιαζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηεο 

εκεξεζίαο πνηληθήο ξήηξαο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη 

γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά 

πνζνζηφ ελλέα ηνηο εθαηφ (9%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.». 

3. Σν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«Η πξφζζεηε θαηαβνιή ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη 

κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ, θαηά ρξνληθή κνλάδα ηαρχηεξεο 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ θξίζηκνπ ηκήκαηνο, φπσο θαη θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφζζεηεο θαηαβνιήο. Η 

πξφζζεηε θαηαβνιή ζεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθφ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ, κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α.». 

 

Άπθπο 54 

1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία 

ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα 
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επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν 

ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ 

ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ». 

2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ην ηέινο θάζε κήλα ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε 

ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η επηκέηξεζε 

πεξηιακβάλεη, γηα θάζε εξγαζία, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο, κε έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ 

άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ 

πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη’ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη 

δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ 

πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 3. Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία 

επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία γηα έιεγρν, ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ 

ηξηκήλνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ, κε ηελ έλδεημε "φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ 

αλάδνρν". 

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη 

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ε νπνία νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ 

ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν 

θαη ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη 

ζηνλ αλάδνρν ηηο ειεγκέλεο θαη ηπρφλ δηνξζσκέλεο επηκεηξήζεηο. Η θνηλνπνίεζε απηή 

ζεσξείηαη πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ παξφληνο θαη ν αλάδνρνο, εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα 

αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο. 

Δάλ νη ππνβιεζείζεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ 

αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζή ηνπο, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία επηζηξέθεη ηηο 

επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν εληφο ηεο σο άλσ ηξίκελεο πξνζεζκίαο θαη ηνλ θαιεί γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη 

απαξαίηεηα απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα. Ο αλάδνρνο, κέζα ζε έλα κήλα, ππνρξενχηαη λα 

επαλππνβάιεη ηηο επηκεηξήζεηο, ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε 

ηελ πξφζθιεζε. Η πξναλαθεξφκελε ηξίκελε πξνζεζκία ειέγρνπ ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία αξρίδεη εθ λένπ απφ ηελ σο άλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

Δάλ νη επηκεηξήζεηο δελ επηζηξαθνχλ, εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα 

ζπκπιήξσζε, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο, ηφηε ζεσξνχληαη απηνδίθαηα 

εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε 

επφκελν ινγαξηαζκφ. 

Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή 

απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο 

θαη ην αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα είλαη επηζηξεπηέν, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο». 

3. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ε πνζνηηθή ηνπο επαιήζεπζε δελ ζα είλαη 

δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ 

άιιεο θαη δελ ζα είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια 
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παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

παξφληνο θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή 

δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν 

δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ 

επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ». 

 4. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Γηα ηηο επί κέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, 

θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ 

απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο». 

5. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν 

αίηεκά ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ απηφ δελ έρεη 

απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75Α ηνπ 

παξφληνο ή ζε άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ή εθφζνλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη 

απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, 

κφλν γηα νςηγελείο αηηίεο κπνξεί ν αλάδνρνο λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο». 

 

Άπθπο 55 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο 

επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ». 

2. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«8. Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη θαη 

ηνπο δηνξζψλεη, αλ είλαη αλάγθε, κέζα ζε έλα (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη 

ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, 

ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή 

αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη 

επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ 

αλάδνρν. Ο έιεγρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην 

νπνίν ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, 

βεβαηψλνληαο έηζη, φηη νη πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα 

επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 

γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο ινγαξηαζκφο, κεηά ηνλ 

έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη έηζη εγθεθξηκέλνο απνηειεί ηελ 

πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. Λνγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε ρσξίο έιεγρν, 

ιφγσ παξέιεπζεο ηεο σο άλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο, ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη εγθξίλεηαη 

ζην επφκελν δηάζηεκα θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζε 

επφκελν ινγαξηαζκφ. Η έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη 

δπλαηή θαη ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληα. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα 

ζπληαρζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ 
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αλάδνρν εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηεη 

αλαιφγσο ζε βάξνο ηνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή. ε πεξίπησζε αζθήζεσο ελζηάζεσο, ε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε απνθάζεσο επ’ 

απηήο». 

3. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Με ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο 

θαη φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

πιελ ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο, νη νπνίεο 

εθδίδνληαη κεηά απφ δηνηθεηηθή, ζπκβηβαζηηθή ή δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ». 

 

Άπθπο 56  

1.  ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο: 

«Οη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ή 

πνπ έπξεπε λα εθηειεζηνχλ κέζα ζην ηξίκελν πνπ ζεσξείηαη ρξφλνο εθθίλεζεο θαη ζην 

ακέζσο επφκελν εκεξνινγηαθφ ηξίκελν. Καη’ εμαίξεζε, ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν εθθίλεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, κε ζπλνιηθφ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο δεκνπξαηνχκελνπ 

ή αλαηηζέκελνπ έξγνπ κέρξη ην αλψηεξν φξην ηεο δεχηεξεο ηάμεο εξγνιεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

παξφληνο. ην αλσηέξσ φξην δελ πεξηιακβάλεηαη ε αλαζεψξεζε θαη ν Φ.Π.Α.». 

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ηηο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνπλ νη πεξηπηψζεηο 

γ΄, δ΄ θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ή πνπ ην αληάιιαγκα ζπλνκνινγείηαη ζε μέλν 

λφκηζκα, θαζνξίδεηαη κε ηε δηαθήξπμε αλαζεψξεζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ίδηνο ή δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηζρχνληα ηξφπν 

αλαζεψξεζεο». 

3. ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 3669/2008, κεηά ηηο ιέμεηο «επείγνπζεο 

πξφζζεηεο εξγαζίεο», πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «πνπ αθνξνχλ ζην έξγν,». 

 

Άπθπο 57 

1. ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3669/2008, νη ιέμεηο 

«Κάζε ζχκβαζε επφκελε», αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «Κάζε ζρέδην ζχκβαζεο 

κεηαγελέζηεξεο». 

2. Μεηά ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Γηα ηα έξγα ζπληήξεζεο, ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη ("επί έιαζζνλ δαπάλε") 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρσξίο ηεο ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ». 

3. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. ε θάζε πεξίπησζε, νη εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο κπνξεί λα κεησζνχλ ρσξίο 

θακία απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζε έθηαζε πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα δεχηεξν 
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(
1
/2) ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. ε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο κείσζεο ησλ εξγαζηψλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ παξφληνο. 

Όια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο 

ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα απξφβιεπηα θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά αλαζεψξεζε 

ηηκψλ, κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε». 

4. Μεηά ην ηέινο ην νγδφνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «ηελ πεξίπησζε ησλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ πεξίπησζε γ΄, ε έθπησζε 

εθαξκφδεηαη κφλν επί ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο». 

5. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεληαη 

εδάθηα σο εμήο: 

«Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζρέδην ΑΠΔ, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ηελ ππεξεζία ε ζχληαμή ηνπ. Η έγθξηζε ηνπ ΑΠΔ νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζηελ πξντζηακέλε αξρή. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή ηεθκαίξεηαη 

ε απφξξηςή ηνπ. 

ε πεξίπησζε ΑΠΔ πνπ πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, ε έγθξηζή ηνπ 

ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

απαηηνχκελεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη πξνζρέδην ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο κε πιήξε θαη αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε θαη λα ην ππνβάιεη 

ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία, εθφζνλ ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, κεξηκλά 

γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ζπκπιεξσκαηηθήο πίζησζεο». 

 

Άπθπο 58 

1. Μεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Δθφζνλ πξνβιέπεηαη αζθάιηζε ηνπ έξγνπ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ε ηπρφλ 

νθεηιφκελε απνδεκίσζε θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη 

δελ θαηαβάιιεηαη άιιε απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ». 

2. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3669/2008, κεηά ηηο ιέμεηο 

«δηεπζχλνπζα ππεξεζία», πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζηελ 

νπνία αζθάιηζε ην έξγν,». 

3. ηελ ηειεπηαία ζεηξά ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3669/2008, κεηά 

ηε ιέμε «εηδνπνηεί», πξνζηίζεηαη ε ιέμε «ακειιεηί». 

4. Σν πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 

απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ εγθξίλεη κε 

ηξνπνπνίεζε ή φρη ην πξσηφθνιιν θαη απνθαζίδεη επί ηεο ηπρφλ ελζηάζεσο». 

 

Άπθπο 59 

1. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 3, σο εμήο, ε δε παξάγξαθνο 3 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 4: 
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«3. Η επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ, ε 

πινπνίεζε ησλ ρεδίσλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ζε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Δπηζεψξεζεο – Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO/IEC 17021 γηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001, ISO/IEC Guide 66 (ISO/IEC 17021), γηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαηά ISO 14001 θαη EN 45012 (ISO/IEC 17021), γηα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά OHSAS 18001 θαη ΔΛΟΣ 1801. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη ηα 

φξηα ησλ ακνηβψλ γηα ηηο σο άλσ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κέζα ζηα φξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ».  

2. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 5, σο εμήο: 

«5. Καζνξίδεηαη πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν 

δηαηίζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Κ.Δ.Γ.Δ., ηα 

Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη δηαπηζηεπκέλνπο, θαηά ηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θνξείο Δπηζεψξεζεο – Πηζηνπνίεζεο, πέξαλ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Π.Δ., ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη 

θιηκαθσηά ην πνζνζηφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα αλαθνξηθά κε 

ηνπο αλσηέξνπο ειέγρνπο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ 

ειέγρσλ, νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη, ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο». 

3. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη φπσο παξαθάησ: 

«Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεη αλ είλαη νπζηψδε, 

επηθίλδπλα ή κε νπζηψδε θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο». 

 

Άπθπο 60 

1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

πεξίπησζε ζη΄, σο εμήο: 

«ζη) Γηαπηζησζεί φηη παξαβίαζε ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

1Α ηνπ παξφληνο». 

2. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Η πεξίπησζε γ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη 

ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 

48 ηνπ παξφληνο». 

3. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/2008, πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο: 

«Καη΄εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ε έθπησζε 

θεξχζζεηαη άκεζα, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε αθξφαζε, θαηφπηλ θιήζεο ε νπνία επηδίδεηαη 

πξν πέληε (5) εκεξψλ, κε απφθαζε ηεο Γ.Τ., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλάδνρνο ππνπίπηεη, 

απνδεδεηγκέλα, ζε έλα απφ ηα αδηθήκαηα ή ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ 

ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν αλαδείρζεθε 

αλάδνρνο, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 7-13». 
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4. α. Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 

 «Η ηπρφλ άζθεζε αηηήζεσο ζεξαπείαο δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.»  

β. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«Μφιηο νξηζηηθνπνηεζεί ε έθπησζε, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο 

απφθαζεο επί ηεο ελζηάζεσο, ε πξντζηακέλε αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο 

ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

 

Άπθπο 61 

1. Μεηά ην ηέινο ηνπ ζηνηρείνπ α. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αζθείηαη κε γξαπηή αίηεζή 

ηνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαπάλσ ηξηκήλνπ, δηαθνξεηηθά απνζβήλεηαη». 

2. Μεηά ην ηέινο ηνπ ζηνηρείνπ β. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αζθείηαη κε γξαπηή αίηεζή 

ηνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαπάλσ ηξηκήλνπ ή δηκήλνπ, δηαθνξεηηθά απνζβήλεηαη». 

3. Μεηά ην ηέινο ηνπ ζηνηρείνπ γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αζθείηαη κε γξαπηή αίηεζή 

ηνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην νξηαθφ ζεκείν, 

δηαθνξεηηθά απνζβήλεηαη». 

4. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3669/2008 νη ιέμεηο «ηα ηξία ηέηαξηα 

(3/4)» αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «ην έλα δεχηεξν (
1
/2)». 

5. ην ζηνηρείν γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3669/2008 νη ιέμεηο 

«έλα ηέηαξην (1/4)» αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «έλα δεχηεξν (
1
/2)». 

6. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Η ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ 

(εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηελ ππνθαηάζηαζε πξνηείλεηαη ππνρξεσηηθά ν επφκελνο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 

δηαγσληδφκελνο, ζην δηαγσληζκφ θαηά ηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζχκβαζε, εθηφο αλ αξλεζεί 

εγγξάθσο ή παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο, νπφηε πξνηείλεηαη ν επφκελνο θαηά ζεηξά κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη νχησ 

θαζεμήο. Η ππνθαηάζηαζε εγθξίλεηαη αλ δηαπηζησζεί φηη ε πξνηεηλφκελε σο 

ππνθαηάζηαηε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε παξέρεη ηα απαξαίηεηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

ερέγγπα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο λένο αλάδνρνο (ππνθαηάζηαηνο) αλαιακβάλεη ηε 

ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ. Με ηελ απφθαζε έγθξηζεο κπνξεί λα γίλνπλ κηθξήο έθηαζεο 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ηεο ζχκβαζεο.  
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Δθφζνλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαπηζηψζεη φηη έρεη ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ 

ρσξίο έγθξηζε θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ. Γελ ζεσξείηαη ππνθαηάζηαζε ε, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ππεξγνιαβηθή 

αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.» 

 

Άπθπο 62 

1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν 

επηβιέπσλ αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ 

πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη 

εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ην ρξφλν 

πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Δάλ ε βεβαίσζε δελ 

εθδνζεί κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα 

ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο θαη 

επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπφκελεο 

ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Σελ έθδνζε ηεο 

βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη 

πεξαηψζεη ηα έξγα. Η βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή 

ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ». 

2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε ππνγξαθήο "κε επηθχιαμε" ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε 

παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ 

ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο». 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «4. Η επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη 

θαηά ην δπλαηφλ ηελ επηκέηξεζε, κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην 

πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο ηπρφλ δηνξζψλνληαη απφ ηνπο 

ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, κε δεζκεπφκελε απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ 

επηκεηξεηηθνχ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ ηπρφλ 

έρνπλ εθηειεζζεί κε ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ». 

 4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ εηδηθά νξίδνληαη ζην άξζξν 12Α ηνπ παξφληνο, ν 

ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη 

ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 58 παξάγξαθνο 1 θαη 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

παξφληνο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη 

γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο». 

5. ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3669/2008, νη ιέμεηο 

«ηξηάληα (30)» αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «εμήληα (60)». 
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Άπθπο 63 

Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 75Α σο 

εμήο: 

«Άξζξν 75Α 

Απφζβεζε δηθαησκάησλ αλαδφρνπ 

 Τπφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ κηθξφηεξσλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα 

Κψδηθα, ηα εθ ηεο ζπκβάζεσο ελ γέλεη δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ απνζβέλνληαη θαη 

νπνηαδήπνηε εμ απηψλ αμίσζε παξαγξάθεηαη, εάλ απηά δελ αζθεζνχλ, δηα ζρεηηθήο 

αηηήζεσο ηνπ πξνο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηεο γελεζηνπξγνχ ηνπο αηηίαο». 

 

Άπθπο 64 

1. Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη άξζξν 76Α σο εμήο: 

«Άξζξν 76Α 

πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

 1. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο, θαηά ηα άξζξα 871 θαη 

872 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ ηνπ. Η αίηεζε απεπζχλεηαη ζηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ θαη ε επίδνζή ηεο γίλεηαη πάληνηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. 

 2. Η αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αζθείηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 77 ηνπ παξφληνο Κψδηθα πξνζθπγήο ή αγσγήο. Η δηαδηθαζία ηεο ζπκβηβαζηηθήο 

επίιπζεο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο. Αλ ε αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δελ γίλεη απνδεθηή ή δελ ππνγξαθεί ε 

αληίζηνηρε ζχκβαζε εληφο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη 

απνξξηθζεί. Η ζχκβαζε ζπκβηβαζκνχ ππνγξάθεηαη πάληνηε πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπδήηεζε 

ηεο πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην αξκφδην δηθαζηήξην. 

 3. Η αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δελ κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν δηαθνξέο 

πνπ αθνξνχλ ζε αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ, ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ ή παξάιεηςε 

ζπληήξεζεο (άξζξν 60 ηνπ παξφληνο Κψδηθα), έθπησζε (άξζξν 61) θαη δηαθνπή εξγαζηψλ 

ή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 62). 

 4. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαβηβάδεη ακέζσο ηελ αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ζηελ 

Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ (Α.Δ.Μ.Δ.), ε νπνία, κεηά απφ αθξφαζε ησλ δχν 

πιεπξψλ, δηαηππψλεη θαη απνζηέιιεη πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε, 

εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αηηήζεσο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ 

απνθαζίζεη ηειηθά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζπκβηβαζκνχ, αθνινπζεί ππνρξεσηηθψο ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., χζηεξα απφ γλψκε ηνπ λνκηθνχ ηνπ ζπκβνχινπ ή ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

5. Η άζθεζε ηεο αηηήζεσο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσο 

επί ηεο ηπρφλ εθθξεκνχζαο αηηήζεσο ζεξαπείαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, κέρξη ηελ 

απφξξηςε ηεο αηηήζεσο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ζπκβηβαζκνχ». 
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 2. Μεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

3669/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «Η πξνζεζκία απηή αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 - 31 

Απγνχζηνπ». 

 

Άπθπο 65 

 1. Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «10. Γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο Α1-2εο ηάμεο, ε θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο θαη 

ηηο ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ηζρχεη γηα κία πεληαεηία (ηαθηηθή αλαζεψξεζε). Αλ δελ ππνβιεζεί 

αίηεζε ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο, κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

πεληαεηίαο, ην πηπρίν θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο αλελεξγφ. 

Γηα ηηο Α.Δ., Δ.Π.Δ., Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηηο πξνζσπηθέο 

επηρεηξήζεηο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ε θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ηζρχεη 

γηα κία ηξηεηία (ηαθηηθή αλαζεψξεζε)». 

2. Η παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «11. Αλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ε νπνία είλαη Α.Δ., Δ.Π.Δ., Πξνζσπηθή (Ο.Δ. ή 

Δ.Δ.) ή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, δελ ππνβάιεη αίηεζε ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο, κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο, απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο ή εμαεηίαο, θαηά πεξίπησζε, 

ηεθκαίξεηαη φηη ειιείπνπλ νη πξνυπνζέζεηο παξακνλήο ηεο ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο πνπ 

έρεη θαηαηαρζεί θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μ.Δ.ΔΠ. Γηα ηε δηαγξαθή απηή εθδίδεηαη 

δηαπηζησηηθή πξάμε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πάξνδν ηεο εμεθνληαήκεξεο πξνζεζκίαο. 

Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο επαλαθαηαηάζζνληαη κε ηαθηηθή αλαζεψξεζε, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο θαη κεηά ηελ πάξνδν εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ πηπρίνπ 

ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη δηαγξαθή». 

3. ην πέκπην εδάθην ηεο πεξίπησζεο v. ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3669/2008, νη ιέμεηο «ε θάζε πεξίπησζε» αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο 

«ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία αηηείηαη ηελ εγγξαθή ηεο ζηελ 3
ε
 ηάμε,». 

4. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «7. ε πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., ν πληειεζηήο Καηάηαμεο Γ θαζεκίαο απφ απηέο ιακβάλεηαη 

αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ σο : 

α) Γηα ηελ πξψηε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ πληειεζηή Καηάηαμεο απηήο. 

β) Γηα ηελ δεχηεξε, ζην αλσηέξσ άζξνηζκα πξνζηίζεηαη ην νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) ηνπ πληειεζηή θαηάηαμεο Γ απηήο. 

γ) Γηα ηελ ηξίηε, ζην αλσηέξσ άζξνηζκα πξνζηίζεηαη ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) 

ηνπ πληειεζηή Καηάηαμεο Γ πνπ απηήο. 

δ) Γηα ηελ ηέηαξηε, ζην αλσηέξσ άζξνηζκα πξνζηίζεηαη ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ 

(40%) ηνπ πληειεζηήο Καηάηαμεο Γ απηήο. 

ε) Γηα ηηο πέξαλ ηεο έβδνκεο δελ πξνζηίζεηαη πεξαηηέξσ πληειεζηήο Καηάηαμεο 

Γ. 

Η ζεηξά ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πληειεζηή Καηάηαμεο Γ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο. 
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Γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία εγγξάθεηαη ζηελ 3ε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. δελ κπνξεί λα 

ιεθζεί ππφςε ν πληειεζηήο Καηάηαμεο Γ απηήο πξηλ ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηελ 

εγγξαθή ηεο». 

5. Η πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «β) Γηαζέηεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα, ή αθίλεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε αμία ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα νθηψ (73.368) 

επξψ». 

6. Οη πεξηπηψζεηο i, ii θαη iii ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 «i. ηελ ηέηαξηε ηάμε, γηα ηε βαζηθή θαηεγνξία έξγσλ απαηηείηαη ζηειέρσζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο, ελφο (1) ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο 

θαη ελφο (1) ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Β΄ βαζκίδαο. Γηα θάζε πξφζζεηε θαηεγνξία έξγσλ, κέρξη θαη 

ηελ ηέηαξηε, απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) ηερληθνχ 

Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο θαη ελφο (1) ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Β΄ βαζκίδαο. Γηα θάζε επηπιένλ 

θαηεγνξία απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ελφο ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο. 

ii. ηελ πέκπηε ηάμε, γηα ηε βαζηθή θαηεγνξία έξγσλ απαηηείηαη ζηειέρσζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο, ελφο ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο θαη 

ελφο ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Β΄ βαζκίδαο. Γηα θάζε πξφζζεηε θαηεγνξία έξγσλ, κέρξη ηελ 

ηέηαξηε, απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ΄ 

βαζκίδαο θαη ελφο ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Β΄ βαζκίδαο. Γηα θάζε επηπιένλ θαηεγνξία απαηηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ελφο ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο. 

iii. ηελ έθηε ηάμε, γηα ηε βαζηθή θαηεγνξία έξγσλ απαηηείηαη ζηειέρσζε 

ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο, ηεζζάξσλ (4) ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. 

Γ΄ βαζκίδαο θαη δχν (2) ηερληθψλ Μ.Δ.Κ Β΄ βαζκίδαο. Γηα θάζε πξφζζεηε θαηεγνξία 

έξγσλ, κέρξη θαη ηελ ηέηαξηε, απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο, ελφο (1) ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο θαη ελφο (1) ηερληθνχ 

Μ.Δ.Κ Β΄ βαζκίδαο. Γηα ηηο επηπιένλ θαηεγνξίεο απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε 

ελφο ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο αλά θαηεγνξία». 

7. Σν ζηνηρείν ε) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3669/2008 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 «ε) Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ηνπο 

ζηελ 3ε ηάμε, ή αλαζεψξεζεο ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηελ 3ε έσο 7ε ηάμε, ειέγρνληαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην άξζξν 100 παξ. 8 πεξίπησζε 

ε΄ εδάθην ηέηαξην ηνπ παξφληνο. Η κε θάιπςε ελφο εθ ησλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο 

ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο εηαηξείαο απφ ηε κέγηζηε ηάμε θαηάηαμήο ηεο, θαηά κία 

ηάμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε επαλεμεηάδεηαη κε βάζε ηηο νξηζηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα δχλαηαη λα 

πξνζθνκίζεη πξνζσξηλέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ηφηε δελ θαιχπηεη έλαλ απφ ηνπο 

δείθηεο βησζηκφηεηαο, ε επηρείξεζε ππνβαζκίδεηαη επίζεο απφ ηε κέγηζηε ηάμε θαηάηαμήο 

ηεο, θαηά κία αθφκε ηάμε θ.ν.θ. έσο φηνπ αλαζεσξεζεί εθ λένπ. Γηα θαηάηαμε ζηηο εηδηθέο 

ηάμεηο Α1, Α2 θαη ζηηο ηάμεηο 1ε θαη 2ε δελ απαηηείηαη ε θάιπςε ησλ δεηθηψλ 

βησζηκφηεηαο. 

Οη δείθηεο βησζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θάησζη ζρέζεηο νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ πξηλ απφ ηελ 

αλαζεψξεζε έηνπο, γηα ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ έρεη ζπληαρζεί ηζνινγηζκφο, ή ηελ πξνζσξηλή 
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νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηήο, πνπ βεβαηψλεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη δεκνζηεχεηαη 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο σο : 

i. "χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ" (Ι.Κ.), φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην ζθέινο ηνπ 

Παζεηηθνχ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Οθεηιφκελνπ Κεθαιαίνπ, πξνο ην "χλνιν 

Τπνρξεψζεσλ" (.Τ.). Ωο χλνιν Τπνρξεψζεσλ νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, κε εμαίξεζε 

ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηηο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην, φπσο 

απηέο πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ησλ ππεξεζηψλ 

φπνπ εθαξκφδεηαη ν παξψλ λφκνο) θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή. 

Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο γηα ηελ 

νπνία έρνπλ ππνβιεζεί νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη βάζεη ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη ε 

θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ii. "Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ" (Κ.Δ.), φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην ζθέινο ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ, πξνο ηηο "Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο" (Β.Τ.), φπσο απηέο αλαγξάθνληαη 

ζην ζθέινο ηνπ Παζεηηθνχ. 

Οη δείθηεο βησζηκφηεηαο, γηα επηρεηξήζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηάμεηο ηξίηε, 

ηέηαξηε, πέκπηε, έθηε θαη έβδνκε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνη ηνπ 0,8 κ, δειαδή 

Ι.Κ./.Τ.>0,8 θαη Κ.Δ./Β.Τ.>0,8. 

ε πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ Μ.Δ.ΔΠ., νη δείθηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ θνξέα εμάγνληαη απφ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνο ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.» 

8. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 «9. Η ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. κπνξεί λα ελεξγήζεη νπνηεδήπνηε έθηαθηε 

αλαζεψξεζε, αλ δηαθξηβσζνχλ λεφηεξα δπζκελή ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

νκαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δηαγξάθνληάο ηελ απφ νξηζκέλεο ή απ’ 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ή ππνβηβάδνληάο ηελ απφ ηελ ηάμε εγγξαθήο ηεο». 

9. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 11 σο εμήο: 

 «11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη 

θαη εμεηδηθεχεηαη θάζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

97 έσο 100 ηνπ παξφληνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.». 

 10. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 101 

Γηαγξαθή απφ ην Μ.Δ.ΔΠ.» 

 11. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 3669/2008 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο, ε δε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαξηζκείηαη ζε 

παξάγξαθν 4. 

 «3. Δθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα, δηαπηζησζεί ε πξνζθφκηζε πιαζηήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε, ηφηε ην αξκφδην φξγαλν πνπ δηαπίζησζε ηελ πιαζηφηεηα ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. Η 

Τπεξεζία ππνβάιιεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ εηζήγεζε ζηελ επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ., γηα ηελ 
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ηξηεηή αλαζηνιή ηεο εγγξαθήο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε ππνηξνπήο, ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο 

απφ ην Μ.Δ.ΔΠ. Η επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. θαιεί εγγξάθσο ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ 

πξνζθφκηζε ηελ πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηεο. Η 

πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

επηηξνπήο. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ε σο άλσ πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζε φια ηα κέιε 

ηεο θνηλνπξαμίαο. Δμήο, ε επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζηελ ππαίηηα επηρείξεζε ή ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, 

εθφζνλ ε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή πξνζθνκίζηεθε απφ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ 

ζπκκεηείρε ζε θνηλνπξαμία. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηελ απφθαζε θαη ηε γλσζηνπνίεζή 

ηεο ζηελ επηρείξεζε ή ζηηο επηρεηξήζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

96 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 

Οη ίδηεο θπξψζεηο θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία επηβάιινληαη θαη ζηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε ή ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηή ηπρφλ ζπκκεηείρε, εθφζνλ 

δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1Α ηνπ 

παξφληνο». 

12. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξνχλ λα 

επαλαθαζνξίδνληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη νη θαηεγνξίεο έξγσλ, ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνχρνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

πηπρηνχρσλ ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξψελ αλψηεξσλ ηερληθψλ 

ζρνιψλ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη λα 

ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο γλσκνδνηνχλ, ζε εηδηθή θνηλή ηνπο 

ζπλεδξίαζε, νη Δπηηξνπέο Μ.Δ.Κ. θαη Μ.Δ.ΔΠ., χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ., γηα ηελ εγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ ππνρξεσηηθά ζε κία 

ηνπιάρηζηνλ, ηελ πιένλ ζρεηηθή θαηεγνξία έξγσλ ή εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, πξνηείλνληαο 

θαη ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαηάηαμεο (ρξνληθφ δηάζηεκα θαη χςνο εκπεηξίαο γηα ηελ 

εγγξαθή θαη εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα)». 

 

Άπθπο 66 

Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 9, σο εμήο: 

«9. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 12Β ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα, φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ άξζξν πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα 

παξαηείλνληαη κέρξη είθνζη (20) επηπιένλ εκέξεο». 

 

Άπθπο 67 

 Σν θεθάιαην ΙΗ΄ ηνπ λ. 3669/2008, απνηεινχκελν απφ ηα άξζξα 169 έσο 175, 

θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 68 

1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο 

εμήο: 

«Ωο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λννχληαη ην δεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα 
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δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 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. ε επηζεψξεζε ππφθεηληαη θαη νη ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπ Ν 3389/2005, ηηο νπνίεο αλαζέηνπλ νη σο άλσ 

θνξείο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ έξγσλ, επηθπιαζζνκέλσλ ηπρφλ αληίζεησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ηζρχνληνο θαηά πεξίπησζε θπξσηηθνχ λφκνπ. Γελ δηελεξγνχληαη επηζεσξήζεηο ζε έξγα πνπ 

επηζεσξνχληαη ή έρνπλ επηζεσξεζεί απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ.»  

2. Μεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη άξζξν 177Α, σο 

εμήο: 

«Άξζξν 177Α 

Ηιεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ 

«ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη  Έξγσλ (Α.Δ.Μ.Δ.) 

δεκνζηεχνληαη νη πξάμεηο, απνθάζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Α.Δ.Μ.Δ.., θαζνξίδνληαη 

φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνρψξνπ, ηα έξγα ζηα νπνία 

εθαξκφδεηαη ε ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε, ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχνληαη, ηνλ 

ηξφπν ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηνλ ηξφπν 

δεκνζίεπζήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα». 

3. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

ζχκβαζεο κειέηεο ή έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε νξγαλσηηθή κνλάδα, Γηεχζπλζε ή Δηδηθή 

Τπεξεζία Γεκφζησλ 'Δξγσλ (ΔΤΓΔ), ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνπκέλσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ππνπξγείνπ.» 

 

Άπθπο 69 

1. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4694/1930 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε αξρηθή ή ε εθ ησλ πζηέξσλ εθρψξεζε, ελ φισ ή 

ελ κέξεη, ηνπ πιεξσηένπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο 

ππνβαιιφκελνπο θαη εγθξηλφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ινγαξηαζκνχο, πξνθεηκέλνπ πεξί νθεηιήο ηνπ εξγνιάβνπ γηα παξνρή πιηθψλ πξνο 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή πεξί νθεηιήο ζε εξγάηεο ή ππαιιήινπο απηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ππφ ησλ 

εξγνιάβσλ εθρψξεζε ηνπ σο άλσ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ζε αλαγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδεο ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 

2. Η πεξ. γ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1577/1985, πνπ πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2831/2000 (ΦΔΚ Α΄140) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«γ) Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ξπζκίδεηαη ε ηήξεζε Μεηξψνπ πληειεζηψλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ, ζην νπνίν 

εγγξάθνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηδησηηθψλ έξγσλ. Με ην 
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π.δ. θαζνξίδεηαη ε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή άιιν 

λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ηεξεί ην ελ ιφγσ Μεηξψν, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, ηα φξγαλα πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ θαη πξνβιέπνληαη νη 

θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εγγξαθνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Με ην π.δ. 

κπνξεί λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο 

ξπζκίδνληαη επηκέξνπο ηερληθά δεηήκαηα.»    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

Ίδπςζη Απσήρ Δλέγσος Μελεηών και  Έπγων 

 

Άπθπο 70 

1. πληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ππφ ηελ επσλπκία «Αξρή 

Διέγρνπ Μειεηψλ θαη Έξγσλ» (Α.Δ.Μ.Δ.), κε έδξα ηελ Αζήλα θαη πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα. 

2. Η Α.Δ.Μ.Δ. απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ππφθεηηαη 

ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

 

Άπθπο 71 

κοπόρ 

1. Η Α.Δ.Μ.Δ. έρεη σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν, θαηά ην πξνζπκβαηηθφ θαη ζπκβαηηθφ 

ζηάδην, ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ εθηέιεζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ησλ ηερληθψλ πνπ ζηειερψλνπλ 

ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, ησλ κειεηεηψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

ηερληθήο θχζεσο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ηήξεζε ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο  ε  Α.Δ.Μ.Δ. κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε 

νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ, ζπλάπηνληαο, καδί ηνπ, κε 

νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν, ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή λα 

ηνπ αλαζέηεη θαζήθνληα ζπκβνχινπ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο.  

 

Άπθπο 72 

ύνθεζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. Η Α.Δ.Μ.Δ. δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) 

κέιε, ηα νπνία επηιέγνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Έλα εθ ησλ επηιεγέλησλ κειψλ νξίδεηαη ηαπηφρξνλα σο Πξφεδξνο, 

έλα σο Αληηπξφεδξνο θαη δχν (2) κέιε, πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ 

Πάηξα, ηνπνζεηνχληαη σο Πξντζηάκελνη ησλ αληίζηνηρσλ  Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ. 

Δηδηθά θαηά ηελ πξψηε ζεηεία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηιέγνληαη απφ ηε 

«Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο», κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14, ζηνηρ. 

δ΄ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη κε πιεηνςεθία ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηεο. 

2. Γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. επηιέγνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο κε αθαδεκατθή, 

επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ ή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη, κεηά ηελ επηινγή ηνπο, κε 

πεληαεηή ζεηεία, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπνζεηνχληαη θαη 

ηα κέιε πνπ πξνΐζηαληαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ. Η ζεηεία ησλ ίδησλ πξνζψπσλ - 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, γηα κία (1) κφλν θνξά θαη κε 
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ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη 

απηνδηθαίσο κέρξη ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ. 

4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, παχζεο, θσιχκαηνο ή έθπησζεο κέινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηνξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ 

κέινπο πνπ εμέιηπε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ηεξήζεθε θαη γηα ηνλ αληηθαζηζηάκελν. 

Γελ επηηξέπεηαη λα νξηζζεί εθ λένπ Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πξφζσπν πνπ έρεη εθπέζεη απφ νπνηαδήπνηε εθ ησλ ηδηνηήησλ απηψλ. 

5. Γηα λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ.Μ.Δ., θαηά ηελ πξψηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηξία (3) κέιε πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ 

«Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο» δηνξίδνληαη γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ θαη δχν (2) 

κέιε γηα ζεηεία ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη πάληνηε γηα πιήξε ζεηεία. Αλ αλαλεσζεί ε ζεηεία ησλ κειψλ, πνπ 

θαηά ηα αλσηέξσ δηνξίζηεθαλ γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία, ε αλαλέσζε ρσξεί γηα πιήξε 

ζεηεία πέληε (5) εηψλ. 

 

Άπθπο 73 

Λειηοςπγία ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Α.Δ.Μ.Δ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθψο ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) θνξέο ην κήλα θαη εθηάθησο, φπνηε ρξεηαζηεί, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. 

ηελ πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Όηαλ ν Πξφεδξνο ιείπεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Ο Πξφεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπγθαιέζεη εθηάθησο ζπλεδξίαζε, αλ ην δεηήζνπλ ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

2. Δάλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν Πξφεδξνο, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ 

αζθνχληαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εθφζνλ 

παξίζηαληαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απαξαηηήησο ν Πξφεδξνο ή ν 

Αληηπξφεδξνο απηνχ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη, 

ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ πξνεδξεχνληνο 

Αληηπξνέδξνπ. Ο Πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνγξάθεη καδί κε ην 

γξακκαηέα ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ., ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. Ο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ επηιακβάλεηαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία ηεξνχληαη ζε 

αξηζκεκέλα θχιια βηβιηνδεηεκέλα ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ηεξεί επξεηήξην 

φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη κε εληνιή 

ηνπ Πξνέδξνπ ηηο πξνζθιήζεηο ζηα κέιε απηνχ, επηκειείηαη ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ. θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζή ηνπο, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν. 

3. Καηά ηε ζπδήηεζε εηδηθψλ ζεκάησλ, ν Πξφεδξνο κπνξεί λα θαιεί, γηα λα 

παξαζηνχλ θαη λα πάξνπλ ην ιφγν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ, ην Ννκηθφ χκβνπιν ή δηθεγφξνπο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., ή ηξίηνπο, φπσο εθπξνζψπνπο ηνπ Γεκνζίνπ, μέλσλ Αξρψλ, 

θνξέσλ ή επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

4. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ 

επηθχξσζή ηνπο απφ απηφ. ε θάζε ζπλεδξίαζε επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο 
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πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην απνθαζίδεη ηελ άκεζε επηθχξσζή ηνπο. 

5. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Κάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ. ξπζκίδεηαη κε ηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ 

παξφληνο. 

 

Άπθπο 74 

Απμοδιόηηηερ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Α.Δ.Μ.Δ.. είλαη αξκφδην γηα θάζε δήηεκα δηνίθεζεο, 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο  Α.Δ.Μ.Δ. πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, θαζψο θαη 

γηα θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εχξπζκε, νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη αζθεί φιεο ηηο πξνο ηνχην απαηηνχκελεο αξκνδηφηεηεο. Δηδηθφηεξα: 

α. Δθπξνζσπεί ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη έλαληη θάζε ηξίηνπ ηελ Α.Δ.Μ.Δ.. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ. ζηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Ννκηθφ 

χκβνπιν ή δηθεγφξν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ή θαη ζε ππάιιειν ηεο  Α.Δ.Μ.Δ.. 

β. Αζθεί δηνίθεζε επί ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο  Α.Δ.Μ.Δ. 

γ. πγθξνηεί ην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηεο Α.Δ.Μ.Δ.., ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνλ «Οξγαληζκφ» ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. 

δ. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζή 

ηνπ. 

ε. Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ πεξηνπζία ηεο  Α.Δ.Μ.Δ. θαη κεξηκλά γηα ηε 

δηάζεζε ησλ ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

ζη. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νκάδεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη γηα ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο. 

δ. Απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή επηδίσμε νηαζδήπνηε 

αμηψζεσο ππέξ ή θαηά ηεο Α.Δ.Μ.Δ. ζε θάζε δηθαζηήξην αλεμαξηήησο βαζκνχ θαη 

δηθαηνδνζίαο. 

ε. Απνθαζίδεη ηε ζχζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα κηθξνδαπάλεο, ην χςνο απηήο, 

ηηο πηζηψζεηο εηο βάξνο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε πιεξσκή δαπαλψλ απφ απηή σο θαη ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ππφινγνπ δηαρεηξηζηή ηεο. 

ζ. Δγθξίλεη θάζε είδνπο δαπάλε, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζε έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζνξίδνληαο 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ. 

η. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κηζζψζεσλ ή ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο απηψλ, ηε 

ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

ζχκβαζε, ηελ θήξπμε απηψλ έθπησησλ, ηελ θαηάπησζε ή κε ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ θαη ηελ 

θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
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ηα. Απνθαίλεηαη επί ελζηάζεσλ θαηά πάζεο θχζεσο απνθάζεσλ νξγάλσλ ηεο  

Α.Δ.Μ.Δ.. 

ηβ. Δίλαη δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. 

ηγ. Απνθαζίδεη γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν ή 

άιια κέιε ηνπ. 

 

Άπθπο 75 

Απμοδιόηηηερ ηος Πποέδπος 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

α. Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. θαη ζπληνλίδεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο. Ο ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ αζθείηαη απφ ηνπο 

Πξντζηακέλνπο απηψλ. 

β. πληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εθπφλεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

γ. Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. θαη ηελ ππνβνιή ηνπο γηα έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

δ. Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Άπθπο 76 

Δγγςήζειρ - Κωλύμαηα 

1. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

θαη δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηειεί ππνρξεσηηθά ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

επηρεηξεκαηηθή ή κε, ε νπνία δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Γελ ζπληζηά αζπκβίβαζην γηα ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηα ινηπά κέιε, ε άζθεζε θαζεθφλησλ 

κέινπο Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζε Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κε 

θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή ε άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. 

3. Ο Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απαγνξεχεηαη λα είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηέο, 

ππάιιεινη, ηερληθνί, λνκηθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή κειεηεηέο ζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, 

ζε επηρείξεζε ή γξαθείν κειεηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή θνξέα πνπ 

αλαπηχζζεη επαγγεικαηηθή, επηζηεκνληθή ή ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο αλάιεςεο θαη εθηέιεζεο ή εθπφλεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ ή άιισλ ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 4. Ο Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνβάιινπλ 

θαη’ έηνο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3213/2003 (ΦΔΚ Α΄ 309) «δήισζε 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο». 

5. Ο Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαληαη 

λα παπζνχλ, κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο δηφξηζε, κφλν γηα αδπλακία άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ιφγσ θσιχκαηνο, λφζνπ ή αλαπεξίαο, ή γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ αθνξά 

ζηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο ε απνθάιπςε εκπηζηεπηηθψλ ζεκάησλ, 
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γηα ηα νπνία έιαβαλ γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ή ε θαηάρξεζε ηεο 

ζέζεο ηνπο γηα ίδηνλ φθεινο. 

6. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία 

απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα επί ηέζζεξηο (4) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ή επί νθηψ (8) 

ζπλεδξηάζεηο εληφο δσδεθακήλνπ, δχλαληαη λα παπζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο, κε απφθαζε 

ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο δηφξηζε. 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., θαζνξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε 

φζα ηζρχνπλ γηα ηηο απνδνρέο ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ. 

 

Άπθπο 77 

Πόποι - Πποϋπολογιζμόρ 

1.  Οη πφξνη ηεο Α.Δ.Μ.Δ. είλαη ηδίσο: 

 α. Σα έζνδα απφ πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζην Γεληθφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

β. Σα έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο ηπρφλ αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ηνπ. 

γ. Σα έζνδα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» ηέιε 

εγγξαθήο, δηαηήξεζεο θαη αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο ζηα ηεξνχκελα απφ ηελ  Α.Δ.Μ.Δ. 

επαγγεικαηηθά «Μεηξψα», ηα ηέιε ζπδήηεζεο ησλ «πξνζθπγψλ» θαη αηηήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη πξνο απφθαλζε ζηελ Α.Δ.Μ.Δ., ηα ηέιε γλσκνδφηεζεο ζε δηαδηθαζίεο 

ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Δ.Μ.Δ.. 

δ. Σα έζνδα απφ θάζε άιινπ είδνπο ηέιε, πξφζηηκα θαη ινηπέο ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο, ηα 

νπνία απνδίδνληαη ζηελ Α.Δ.Μ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ε. Σα έζνδα απφ ηελ έλαληη ηηκήκαηνο δηάζεζε επηζηεκνληθψλ πξντφλησλ ηνπ απφ έξεπλεο, 

κειέηεο, εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο. 

ζη. Σα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο, δσξεέο θαη ινηπέο εηζθνξέο απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 

θνξείο. 

δ. Σα έζνδα απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 

 2. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ θάζε απνγξαθήο, ξπζκίδνληαη ζηνλ 

«Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο», κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ θάζε θνξά 

ηζρχνπλ γηα ην ινγηζηηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 

Άπθπο 78 

Απμοδιόηηηερ 

1. Η Α.Δ.Μ.Δ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, ην 

λ. 3669/2008 θαη ην λ. 3316/2005, φπσο νη λφκνη απηνί ηξνπνπνηνχληαη θαη ηζρχνπλ θάζε 

θνξά. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη 

κεηά απφ γλψκε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε απηφλ θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο 

ηνλ ζθνπφ ηνπ αξκνδηφηεηεο θαη λα νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη νη ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ απηψλ. 
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3. Έλδηθα βνεζήκαηα θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. κπνξεί λα αζθεί θαη ν 

Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

Άπθπο 79 

ςμβάζειρ πος ςπάγονηαι ζηον έλεγσο ηηρ Α.Δ.Μ.Δ. 

 1. Οη ζπκβάζεηο πνπ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ παξφληνο ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο Α.Δ.Μ.Δ., είλαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ 

λ. 3669/2008 θαη ηνπ εληαίνπ Καλνληζκνχ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ λφκνπ, 

θαζψο θαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη αλάζεζεο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λ. 

3316/2005, φπσο ηα λνκνζεηήκαηα απηά ηξνπνπνηνχληαη θαη ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη σο 

άλσ ζπκβάζεηο ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Α.Δ.Μ.Δ.., εθφζνλ έρνπλ πξνυπνινγηζκφ 

κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ησλ π.δ. 59/2007 θαη 60/2007 ή ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

ηπρφλ ζα ηα αληηθαηαζηήζνπλ, φπσο ηα φξηα απηά εθάζηνηε αλαζεσξνχληαη. 

 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη 

κεηά απφ γλψκε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην ζπλνιηθφ ή κεξηθφ έιεγρφ ηνπ 

θαη ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ.  

 

Άπθπο 80 

Έλεγσορ ηος πποζςμβαηικού ζηαδίος ηων ςπαγόμενων ζςμβάζεων 

1. O πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ε Α.Δ.Μ.Δ. ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ θαη κειεηψλ αθνξά θαηαξρήλ ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο «σξηκφηεηαο» πξνο 

δεκνπξάηεζε θάζε ζχκβαζεο, φπσο ε έλλνηα ηεο «σξηκφηεηαο» νξίδεηαη ζην λ. 3669/2008 

θαη ζην λ. 3316/2005. 

2. Ο πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο, ηφζν ζηηο ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

φζν θαη ζηηο ινηπέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, αθνξά πεξαηηέξσ 

θαη: 

α. ηελ απφθαλζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ.., εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, επί ησλ ππνβαιιφκελσλ 

«πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ» ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ λ. 3669/2008 θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173) 

β. ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ.., κεηά απφ ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, πξνθεηκέλνπ ε νηθεία αλαζέηνπζα αξρή λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ αλάδνρν πνπ επηιέρζεθε θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ή απεπζείαο, φπνηε απηφ επηηξέπεηαη. Η ζπλαίλεζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ. ρνξεγείηαη πξηλ ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ, ή αλ ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ σο άλσ έιεγρν, πξηλ ηελ θαηά λφκν ζχλαςή 

ηεο. 

 

Άπθπο 81 

Έλεγσορ ηος ζςμβαηικού ζηαδίος ηων ςπαγόμενων ζςμβάζεων 

Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ε Α.Δ.Μ.Δ. θαηά ην ζπκβαηηθφ ζηάδην ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ αθνξά:  

α. ηελ έθδνζε ησλ βεβαηψζεσλ πεξί ηνπ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ ησλ ζπκβάζεσλ. 

β. ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε επηζεψξεζε ησλ εθηεινχκελσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε φζα 
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νξίδνληαη ζηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο».  

γ. ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δηνηθεηηθψλ ή 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ζηνπο αλαδφρνπο ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ. Μεηά ηελ επηβνιή 

νηθνλνκηθψλ πνηλψλ, ε Α.Δ.Μ.Δ. ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο θαη 

ηνπο απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) γηα βεβαίσζε θαη 

είζπξαμε. 

δ. ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. ζηηο Δπηηξνπέο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο 

ησλ έξγσλ. 

ε. ηε ζχληαμε αλαθνξψλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, γηα 

ηελ θίλεζε δηαδηθαζίαο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ππαιιήισλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

 

Άπθπο 82 

Έλεγσορ επγοληπηών, ηεσνικών ζηελεσών, μελεηηηών και παπόσων ςπηπεζιών 

1. Η Α.Δ.Μ.Δ. αζθεί ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο έιεγρν επί ησλ εξγνιεπηψλ, ηερληθψλ ζηειερψλ, κειεηεηψλ θαη παξφρσλ 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηεξψληαο ηα αθφινπζα «Μεηξψα» θαη ρνξεγψληαο ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά: 

α. Σν Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3669/2008. 

β. Σν Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 3669/2008. 

γ. Σν Μεηξψν Μειεηεηψλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3316/2005. 

 2. Η ηήξεζε ησλ «Μεηξψσλ» ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο». Με ηνλ 

Καλνληζκφ απηφ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, εμ αξρήο ή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ «Μεηξψσλ» απηψλ κε νπνηνδήπνηε αληίζηνηρν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ. 

 

Άπθπο 83 

Γημιοςπγία και ηήπηζη ηλεκηπονικών βάζεων δεδομένων 

Η Α.Δ.Μ.Δ. νξγαλψλεη, ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, 

ζρεηηθψλ κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζθνπφ ηνπ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο».  

  

Άπθπο 84 

Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ και Γιασείπιζηρ 

1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κεηά απφ γλψκε ηεο Α.Δ.Μ.Δ. θαη ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζεζπίδεηαη ν «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» απηνχ. 

Με ηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» θαζνξίδνληαη φια ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ., ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ηνλ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2. Με ηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο» ξπζκίδνληαη ηδίσο, ε 
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εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Α.Δ.Μ.Δ.., ν ηξφπνο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ε 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ε ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηεο 

κνξθήο ησλ εηζεγήζεσλ, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ εηζάγνληαη ζε απηφλ, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο 

ησλ πφξσλ ηνπ, ε δεκηνπξγία Σκεκάησλ ή εηδηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο απηψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη 

ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο, ε ζπλεξγαζία θαη ν 

ζπληνληζκφο ηεο Α.Δ.Μ.Δ. κε ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ ππαγφκελσλ ζηνλ έιεγρφ ηνπ ζπκβάζεσλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνζαξκνγήο ησλ θνξέσλ απηψλ ζηηο νδεγίεο ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ., θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Άπθπο 85 

Οπγάνωζη 

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., ζεζπίδεηαη ν «Οξγαληζκφο» 

απηήο. 

Με ηνλ «Οξγαληζκφ» ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 

2503/1997 (ΦΔΚ Α΄ 107), ζπληζηψληαη νη ζέζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θαη ησλ 

δηθεγφξσλ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. 

 

Άπθπο 86 

Πποζωπικό 

1. Με ηνλ «Οξγαληζκφ» ηεο Α.Δ.Μ.Δ. νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαλέκνληαη 

ζε θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ππεξεζηαθέο ηνπ κνλάδεο. Οη ζέζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ εθάζηνηε εηήζην θαη πεληαεηή πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ.   

2. Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζιακβάλεηαη εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ινηπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα πξνζφληα 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ «Οξγαληζκφ», θαζψο θαη δηθεγφξνη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

Οη ζέζεηο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη κε δηνξηζκφ, 

θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., ζηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α΄). 

Οη ζέζεηο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη κε δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, χζηεξα απφ πξνθήξπμε 

ηεο Α.Δ.Μ.Δ.. 

Οη ζέζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θαη ησλ δηθεγφξσλ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

θαιχπηνληαη, είηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 1649/1986 (ΦΔΚ Α΄ 149) θαη νη 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο έκκηζζεο εληνιήο δηέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε κε 

αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ήδε 
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απαζρνινπκέλνπο ζην δεκφζην ηνκέα δηθεγφξνπο κε έκκηζζε εληνιή. 

3. Σν επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο  Α.Δ.Μ.Δ. είλαη κφληκν ή 

πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ δηέπεηαη θαηά πεξίπησζε, απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ «Κψδηθα Καηαζηάζεσο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (λ. 2683/1999, ΦΔΚ 

Α΄ 19), σο πξνο ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαη ηνπ «Κψδηθα Πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 

ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α» (π.δ. 410/1988, ΦΔΚ Α΄ 191), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. 

4. Γηα ηελ θάιπςε νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. είλαη δπλαηή ε 

δηελέξγεηα κεηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο, θαζψο θαη 

απνζπάζεσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. ή ινηπψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009. Η απφζπαζε ελεξγείηαη κε 

απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ. 

Η απφζπαζε ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ δηαξθεί γηα ηξία (3) έηε θαη κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα δχν (2) αθφκε ηξηεηίεο. Απνζπαζκέλνο ζηελ Α.Δ.Μ.Δ. ππάιιεινο, κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζηελ Τπεξεζία ηνπ θαη ζηε ζέζε πνπ 

θαηείρε πξηλ απφ ηελ απφζπαζε. Η ζεηεία ηνπ ζηελ Α.Δ.Μ.Δ.. ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή 

ππεξεζία γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ δηαθφπηεηαη ε βαζκνινγηθή 

θαη κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε. Αλ ε ζέζε πνπ θαηείρε ή ζηελ νπνία έρεη εμειηρζεί δελ είλαη 

θελή ή έρεη θαηαξγεζεί, επαλέξρεηαη ζε νκνηφβαζκε πξνζσξηλή ζέζε ηνπ θιάδνπ ηνπ, πνπ 

ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη κε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Η κηζζνδνζία ησλ απνζπαζκέλσλ, ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα θαη νη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνο ηα αληίζηνηρα Σακεία θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 

βαξχλνπλ ηηο Τπεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο απνζπάζηεθαλ, ε δε Α.Δ.Μ.Δ. 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εληφο κελφο ηα αληίζηνηρα πνζά ζηελ Τπεξεζία ηνπ 

απνζπψκελνπ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Α.Δ.Μ.Δ., θαζνξίδεηαη «εηδηθφ επίδνκα» γηα 

ην απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ, έηζη ψζηε ν κηζζφο ηνπ λα εμηζψλεηαη κε ηνλ κηζζφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ ηεο Α.Δ.Μ.Δ., θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ κηζζνδνζίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με ίδηα απφθαζε θαη δηαδηθαζία θαζνξίδνληαη ηα ηπρφλ ινηπά 

επηδφκαηα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο, ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε θαη απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο. 

5. Με ηνλ «Οξγαληζκφ» πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ ζα επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Α.Δ.Μ.Δ., θαζψο θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα είλαη αξκφδην 

γηα ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άπθπο 87 

Ρςθμίζειρ για ηο Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδορ 

1. Η εηδηθή εηζθνξά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 2168/1952 πνπ 

επηβιήζεθε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), ππέξ ηεο ηβηηαληδείνπ Γεκφζηαο 

ρνιήο Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ, θαηαξγείηαη. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 867/1971 (ΦΔΚ 79 

Α) έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε. 

2. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.1926 (ΦΔΚ 430 Α) 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1486/1984 (ΦΔΚ 161 Α/184) πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο  2α, σο εμήο: 

«2.α. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ πνπ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) ζπγθξνηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, φπσο 

απηφο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε 

είθνζη πέληε (25) ζπκβνχισλ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, ε ζεηεία ησλ νπνίσλ 

ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ. Οη ζχκβνπινη απηνί είλαη αλαιπηηθά 

15 Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, 5 Πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ θαη 5 

Πηπρηνχρνη ινηπψλ Αλψηαησλ ρνιψλ (Ννκηθνί ή Πνιηηηθνί Δπηζηήκνλεο) θαη ε κεληαία 

απνδεκίσζε ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη  ην κηζζφ αληίζηνηρνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ δεθαεηνχο πξνυπεξεζίαο , θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηελ 

απφθαζε πξφζιεςεο». 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.26 (ΦΔΚ 430 Α), 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.  Δηδηθφηεξα γηα ηηο απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ 10.5.1946 Ν.Γ. πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 28/1946 (ΦΔΚ 224 Α), ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαηά ηα ινηπά 

θαη δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3205/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3833/2010. 

4. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.Γ. 3026/1954, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 723/1977, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«Η άζθεζε αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ κπνξεί επίζεο λα γίλεη θαη ζην Γξαθείν 

Γηθαζηηθνχ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. Ο αξηζκφο ησλ αζθνχκελσλ δελ 

δχλαηαη λα ππεξβεί ηνπο ηέζζεξεο (4) θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ελεξγείηαη κε πξάμε 

ππνγξαθφκελε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο, ν νπνίνο ρνξεγεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ άζθεζή ηνπο». 

5. ην άξζξν 87 ηνπ Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ 50Α) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο: 

«5. Οκνίσο επηηξέπεηαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ 

ηνπ παξέρεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη απφ θνηλνχ 

κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, πνπ δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα ή ζε Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, κε ζθνπνχο ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ ηήξεζε κεηξψσλ ηφζν γηα ηα κέιε ηνπ, φζν θαη 

κε κέιε, πνπ 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, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαβάζκηζε ςεθηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο, ηελ ππνζηήξημε θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ειέγρσλ, 
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αδεηνδνηήζεσλ, κεραληζκψλ πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ 

ζχληαμε θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ, ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ δηαζχλδεζε 

ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ παξαγσγή. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

εηαηξεηψλ εθθξάδεηαη θαη’ ηζνκνηξία, ελψ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη νη ινηπνί σο άλσ 

κέηνρνη εθπξνζσπνχληαη αληίζηνηρα ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη θαη’ αλαινγία απφ δηαζέζηκα  ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Οη εηαηξείεο 

ππάγνληαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ επνπηεχνληα 

ην ΣΔΔ Τπνπξγφ, ν νπνίνο θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θάζε αλψλπκεο εηαηξείαο, 

θαζνξίδνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνλ 

επνπηεχνληα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ππνπξγφ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σερληθνχ επηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ.» 

 

Άπθπο 88 

            1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί λα 

θαιχπηνληαη θελέο ζέζεηο ζηα νξγαλνγξάκκαηα δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, κε απφζπαζε ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ή πξνζσξηλή δηάζεζε ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

θαηά παξέθθιηζε απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, ξήηξα, φξν ζπιινγηθήο ή 

αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ζπκθσλίαο. ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, κπνξεί λα νξίδεηαη ε απνινγηζηηθή, αλά 

κήλα, θαηαβνιή απφ ην θνξέα ππνδνρήο ζην θνξέα πξνέιεπζεο ησλ απνδνρψλ θαη ησλ  

αζθαιηζηηθψλ ή ινηπψλ εηζθνξψλ ησλ απνζπαζκέλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. 

2. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζνξίδνπλ, θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ θαη νη απνθάζεηο ηνπο εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο θαζνξίδεη θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ππνβάιινπλ 

αίηεζε ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδνληαη, θαζνξίδνληαο θαη ην θνξέα, ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ 

λα απνζπαζηνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο πξνο 

πιήξσζε ζέζεηο ή νη αηηήζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα ηηο θαιχςνπλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά ν 

Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ ή ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηδίσο ησλ πξνζφλησλ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ αηηνχλησλ. 

Σν απνζπψκελν πξνζσπηθφ ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη ησλ ινηπψλ 

πξφζζεησλ ακνηβψλ πνπ ηνπ θαηαβάιινληαλ απφ ην θνξέα πξνέιεπζεο, ζε θάζε δε 

πεξίπησζε νη απνδνρέο ηνπ δελ ππνιείπνληαη ησλ αληηζηνίρσλ ηνπ θνξέα ππνδνρήο.  

3. Η δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο ή πξνζσξηλήο δηάζεζεο είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα 

παξαηαζεί ηζφρξνλα γηα δχν αθφκε θνξέο. Μεηά ηε ιήμε ηεο, ν ππάιιεινο επαλέξρεηαη 

απηνδηθαίσο ζηελ ππεξεζία ηνπ ζηε ζέζε πνπ θαηείρε πξηλ απφ ηελ απφζπαζε. Ο ρξφλνο 

απφζπαζεο ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία ζην θνξέα πξνέιεπζεο γηα φιεο ηηο λφκηκεο 

ζπλέπεηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ δηαθφπηεηαη ε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπ 

εμέιημε. Αλ ε ζέζε πνπ θαηείρε ή ζηελ νπνία έρεη εμειηρζεί δελ είλαη θελή ή έρεη 
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θαηαξγεζεί, επαλέξρεηαη ζε νκνηφβαζκε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηνπ, πνπ ζπληζηάηαη 

απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη κε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

4. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 παξ. 2
α
 ηνπ λ. 

2430/1996, 21 παξ. 2 ηνπ λ. 3212/2003 θαη 5 παξ. 3 ηνπ λ. 2229/1994, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, βαξχλνπλ εθεμήο ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

 

Άπθπο 89 

Πολεοδομικέρ πςθμίζειρ 

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3010/2002 (ΦΔΚ Α΄91) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. /2011 (ΦΔΚ Α΄), γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ζηαζκψλ: η) ησλ γξακκψλ ηνπ Μεηξφ Αζήλαο θαη ησλ επεθηάζεψλ ηνπο θαη 

ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ θαη ΣΡΑΜ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη ησλ 

γξακκψλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ ΜΔΣΡΟ Θεζζαινλίθεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Αηηηθφ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ii) ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο 

ATTΙKO ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη iii) ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ 

(Δ.Π..Δ.) ηνπ Ν. /2011, κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Ο.Α..Α. θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο 

(Ο.Ρ..Α.) γηα ηα έξγα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ή ηνπ .Α..Θ. θαη ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο (Ο.Ρ.ΘΔ.) γηα ηα έξγα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαη' εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 1892/ 1990 (ΦΔΚ 101 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, 

κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ρψξνη γηα ηελ θαηαζθεπή Ακαμνζηαζίσλ ηνπ Μεηξφ θαη ηαζκψλ 

Μεηεπηβίβαζεο θαη Υψξσλ ηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ησλ αλαγθαίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζβάζεσλ.»  

 2. ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3010/2002 νη ιέμεηο «Οηθνλνκίαο 

θαη», κεηαμχ ησλ ιέμεσλ «Τπνπξγνχ» θαη «Οηθνλνκηθψλ» δηαγξάθνληαη.  

3. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3010/2001 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«ηα Ακαμνζηάζηα ηνπ Μεηξφ κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη ππφγεηνη ή θαη ππέξγεηνη 

ρψξνη κε ηηο θαησηέξσ ρξήζεηο: 

vii) Υψξνο ελαπφζεζεο ζπξκψλ, 

viii) Δπηζθεπαζηηθή βάζε, 

ix)        ηέγαζε γξαθείσλ θαη βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Μεηξφ.» 

4. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3010/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαη' 

εμαίξεζε απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, θαζνξίδνληαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Ο.Ρ..Α., γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ή ηνπ Ο.Ρ.ΘΔ. γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο απφ ηηο 

παξαπάλσ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί 

δφκεζεο.» 

 5. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3010/2002 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη 

εηαηξείεο ηεο παξ. 1 πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο ή 

ζπλεθκεηάιιεπζεο ησλ ηαζκψλ Μεηεπηβίβαζεο θαη ησλ Υψξσλ ηάζκεπζεο.» 

 6. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3010/2002, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«ε πεξίπησζε πνπ νη ηαζκνί Μεηεπηβίβαζεο, νη Υψξνη ηάζκεπζεο θαη ηα Ακαμνζηάζηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ φξσλ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ, ή εθφζνλ αθνξνχλ κφλν ηηο ρξήζεηο (i) έσο (iv) θαη (vii) έσο θαη  

(ix) ηεο παξ. 3, νη απαηηνχκελεο άδεηεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ έβδνκνπ ηνπ Ν. 1955/1991 (ΦΔΚ 112 Α΄), κεηά απφ έγθξηζε 

θπθινθνξηαθήο κειέηεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ.» 

7. Όιεο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

νπνηνπδήπνηε έξγνπ αλαηίζεηαη πξνο εθηέιεζε ή εθηειείηαη απφ ηελ εηαηξεία «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. 

            8. Ο φξνο ε-68 ηνπ άξζξνπ φγδννπ ηνπ λ. 2338/1995 (ΦΔΚ Α΄ 202)       

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ επηβαηψλ, επηζθεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα 

είλαη επίγεηνη, ππέξγεηνη ή ππφγεηνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο πην εμειηγκέλεο 

ηερληθέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ νδεγψλ, ρξεζηψλ θαη ησλ 

γχξσ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο».  

9. ην ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ λ. 3555/2007 (ΦΔΚ Α΄81) 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Μειέηεο εθαξκνγήο ηαζκψλ Δμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ (.Δ.Α.), Κέληξσλ Γηνίθεζεο 

Απηνθηλεηνδξφκσλ (Κ.Γ.Α.) θαη ηαζκψλ Γηνδίσλ (.Γ.), πνπ εγθξίζεθαλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 2300/1995, ζεσξνχληαη σο επέρνπζεο ζέζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ βάζεη απηψλ ζεσξνχληαη λφκηκεο απφ θάζε άπνςε». 

10. ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2971/2001 (ΦΔΚ Α 285) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο 

εμήο: 

«3. Η κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 27 δελ εκπνδίδεη ηε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο παξ. 1.» 

 

 

     



 

 

 

 87 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ 

Άπθπο 90 

Μεηαβαηικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ 

1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α΄ θαη Β΄ ηνπ λφκνπ απηνχ αλαθέξνληαη ην 

Τπνπξγείν θαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, λννχληαη 

αληίζηνηρα ην Τπνπξγείν θαη ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πιελ αλ 

νξίδεηαη άιισο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

2. Σα πηπρία κειεηεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρχνπλ γηα θαηεγνξίεο κειεηψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21 θαη 27, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο λέεο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηαίξεζή ηνπο, κε ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο. Καηά ηελ αλαλέσζε ή πξναγσγή ηνπο θξίλεηαη 

ε δηαηήξεζή ηνπο ζε φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο λέεο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ 

εγγεγξακκέλσλ. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/2005 

θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αλαλέσζε θαη ελ γέλεη εμέιημε ησλ παιαηψλ πηπρίσλ 

ζηηο σο άλσ θαηεγνξίεο. 

3. Η έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ζηηο θαηεγνξίεο 34, 35 θαη 36 ζα θαζνξηζζεί κε ην ΠΓ 

ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/2005.  

4. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 256/1998 ΦΔΚ 190 Α') εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξηο φηνπ 

εθδνζεί απφθαζε ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3316/2005, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 

έσο 47 ηνπ λφκνπ απηνχ, έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο δηαγσληζκνχο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3669/2008, νη νπνίνη ζα πξνθεξπρζνχλ κε δηαθεξχμεηο πνπ ζα 

δεκνζηεπζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα 

ζπλαθζνχλ ζπλεπεία ησλ δηαγσληζκψλ απηψλ. Ωο δεκνζίεπζε λνείηαη ε απνζηνιή ηεο 

πεξίιεςεο πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή, ζε 

δηαγσληζκνχο θάησ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε πξψηε δεκνζίεπζε 

ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ζπκβάζεηο 

πνπ ζα ζπλαθζνχλ χζηεξα απφ δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ή δηαγσληζκνχ κεηαμχ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ. 

6. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη ζε έξγα πνπ δεκνπξαηνχληαη ή 

αλαηίζεληαη απεπζείαο κεηά απφ ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 11 αλάιεςε ηεο άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο Διέγρνπ Μειεηψλ θαη  Έξγσλ. 

7. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 ηνπ άξζξνπ 54, θαζψο θαη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

παξφληνο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εθηεινχκελεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ζπκβάζεηο έξγνπ. 

8. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη θαη ζηηο 

εθηεινχκελεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπκβάζεηο έξγνπ, εάλ δελ έρεη 

εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ. 

9. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 εθαξκφδεηαη θαη ζε εθθξεκείο, θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο πξνο ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ζα ππνβιεζνχλ πξνο ηνλ θχξην ηνπ 
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έξγνπ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη φηη ε 

ζχκβαζε ζπκβηβαζκνχ ζα ππνγξαθεί πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζθπγψλ ή 

αγσγψλ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ. 

10. Μέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ νινθιεξψλνληαη νη 

δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Μ.Δ. 

11. Μέζα ζε δέθα (10) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδίδνληαη φιεο 

νη πξνβιεπφκελεο απφ απηφλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Α.Δ.Μ.Δ., θαζψο θαη γηα ηελ πξφζιεςε, κεηάηαμε ή απφζπαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο αλάιεςεο θαη άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ.. νξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία εθδίδεηαη ην 

αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 

θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

12. Απφ ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εκεξνκελία αλάιεςεο θαη άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Α.Δ.Μ.Δ., θάζε αξκνδηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηά ην άξζξν 9 ηνπ 

παξφληνο αξκνδηφηεηεο ηεο Α.Δ.Μ.Δ. θαη αζθείηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ή απφ άιια φξγαλα ηνπ Γεκνζίνπ ή άιισλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ, αλήθεη ζηελ Α.Δ.Μ.Δ. θαη αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ απηήλ. 

Απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ είλαη 

αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ 

νξίδνληαη απφ απηφλ. Καηαξγείηαη επίζεο θάζε εηδηθή επηηξνπή ή φξγαλν, κνλνκειέο ή 

ζπιινγηθφ, ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθψο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν εκπίπηνπλ ζηνλ ζθνπφ θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Α.Δ.Μ.Δ. 

 

Άπθπο 91 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο. 

 

 

  

 


