
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Τροποποιήσεις του Κώδικα  

Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων  

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.  

2. Ο Ν. 3316/2005, που ρυθμίζει σήμερα την ανάθεση και εκτέλεση των 

συμβάσεων μελετών και συναφών με την μελέτη και εκτέλεση έργων υπηρεσιών, 

αντικατέστησε συνολικά το Ν. 716/1977, προκειμένου να  εναρμονίσει το εθνικό νομικό 

πλαίσιο με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τις Οδηγίες 

2004/17 και 2004/18.  

  2. Με το Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 116/2008) κωδικοποιήθηκε όλη υφιστάμενη 

νομοθεσία για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων και έκτοτε άρχισε να ισχύει 

ως ενιαίο νομοθέτημα ο «Κώδικας Δημοσίων ΄Εργων» (εφεξής Ν. 3669/2008). Στο νόμο 

αυτό κωδικοποιήθηκε κυρίως η νομοθεσία του Ν 1418/1984 και του εκτελεστικού του ΠΔ 

609/1985, όπως έκτοτε τροποποιήθηκαν πολλές φορές, κυρίως με τους νόμους 2229/1994, 

2372/1996, 2576/1998, 2940/2001, 3212/2003, 3263/2004, 3481/2006, 3621/2007 και τα 

προεδρικά διατάγματα 368/1994 και 218/1999. Με τον Ν. 3669/2008 δεν καθιερώθηκε νέο 

δίκαιο, αλλά απλώς κωδικοποιήθηκε το μέχρι τότε ισχύον.  

  Οι κωδικοποιημένες κατά τον ανωτέρω τρόπο διατάξεις, ύστερα από αρκετά χρόνια 

εφαρμογής, απαιτούν ορισμένες σημαντικές ή ακόμη και ριζοσπαστικές μεταβολές, έτσι 

ώστε: 

  α. Να θεραπευθούν οι παρατηρούμενες στο όλο σύστημα παραγωγής των έργων 

αρρυθμίες,  

  β. Να εξασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η ομαλή, δηλαδή η ανεμπόδιστη και 

άρα ταχύτερη, εκτέλεση των έργων.  

  γ. Να εξαλειφθούν ενδεχόμενα αδιαφανούς επίβλεψης ή διαχείρισης των 

συμβάσεων εκτελουμένων έργων.  

  δ. Να ενσωματωθούν στο εθνικό σύστημα δικαίου συγκεκριμένες προβλέψεις του 

κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ) κ.λπ.  

      

  Το παρόν νομοσχέδιο αποτελείται από τρία κεφάλαια. Με το κεφάλαιο Α επέρχονται 

περιορισμένες τροποποιήσεις του Ν. 3316/2005 για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, με το κεφάλαιο Β επέρχονται επίσης 

σημαντικής κλίμακας τροποποιήσεις του Ν 3669/2008 που κωδικοποίησε τη νομοθεσία 

κατασκευής δημοσίων έργων, και το κεφάλαιο Γεισάγονται οι αναγκαίες για την ομαλή 

μετάβαση στο νέο νομικό καθεστώς μεταβατικές διατάξεις.  

   Ειδικότερα:         

   

  1. Με το κεφάλαιο Α 



 

  2. Με το Κεφάλαιο Β του νομοσχεδίου τροποποιούνται διατάξεις του Ν 3669/2008, 

που κωδικοποίησε το νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων, ……: 

       α)……………………… 

      β) Κατά το συμβατικό στάδιο, να καταστήσουν «διαφανείς» τους όρους της σχέσης 

του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο: ο πρώτος υποχρεούται να μεριμνά συνεχώς για την 

εξασφάλιση εκείνων των πραγματικών και νομικών συνθηκών που εγγυώνται την 

απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου και ο δεύτερος να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

να εκτελέσει αυτό μέχρι το πέρας του, χωρίς την επιδίωξη προσπόρισης οποιουδήποτε 

αθέμιτου οφέλους, με εκμετάλλευση των υφιστάμενων ακόμη εγγενών αδυναμιών της 

δημόσιας διοίκησης στην χώρα.  

   



 

B. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

  Με τις διατάξεις των άρθρων του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπονται 

αναλυτικότερα τα ακόλουθα: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A - Τροποποίηση διατάξεων του ν.  3316/2005 

 

Επί του άρθρου 1 

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται κάποιοι από τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 

3316/2005 και προστίθενται άλλοι, οι σημαντικότεροι των οποίων αφορούν την ομάδα 

μελέτης, το φάκελο του έργου και το βασικό σχέδιο της σύμβασης. Στόχος των σχετικών 

τροποποιήσεων είναι ο αρτιότερος ορισμός σημαντικών εννοιών του νόμου, ώστε να 

καθίσταται ευχερέστερη η κατανόηση και ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.  

 

Επί του άρθρου 2 

Με το άρθρο αυτό προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 προκειμένου 

να καταστεί υποχρεωτικός ο ποιοτικός έλεγχος συγκεκριμένων κατηγοριών μελετών που 

σχετίζονται με τεχνικά έργα, από πάροχο υπηρεσιών αυξημένης εμπειρίας και τεχνικής 

ικανότητας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των μελετών και η αποφυγή 

αστοχιών κατά την εκτέλεση των έργων. Με τον ελεγκτή της μελέτης συνεργάζεται 

εφόσον απαιτείται, στέλεχος με αυξημένη εμπειρία στην κατασκευή αντιστοίχων έργων, με 

σκοπό να βεβαιώσει την κατασκευασιμότητα των μελετών. Ο έλεγχος υπογράφεται από 

στέλεχος αυξημένης (δωδεκαετούς) εμπειρίας και εκτείνεται σε όλα τα στάδια εκπόνησης 

των μελετών και η διενέργειά του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των 

λογαριασμών της σύμβασης μελέτης (άρθρο 30 παρ. 2 του νόμου).  

 

Επί του άρθρου 3 

Με το άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 5A στο άρθρο 31 του Ν. 3316/2005, 

προκειμένου να καθιερωθεί η συμμετοχή του μελετητή πολύπλοκων και τεχνικώς 

δυσχερών έργων στην εποπτεία εφαρμογής της μελέτης του, κατά την κατασκευή του 

έργου. Διευκρινίζονται επίσης  η έννοια της συμμετοχής του μελετητή και θέματα σχετικά 

με την αμοιβή του. Η συμμετοχή του αρχιτέκτονα μελετητή στην επίβλεψη του έργου είναι 

υποχρεωτική όταν η μελέτη αποτελεί συνέχεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ή όταν 

καλούνται πτυχία των κατηγοριών 6 και 7 της παρ. 2 του άρθρου 2. 

 

Επί του άρθρου 4 

Με το άρθρο αυτό προστίθενται εδάφια στην παρ. 3 του άρθρου 37 με το οποίο ορίζεται 

ότι κατά την παραλαβή των μελετών, βεβαιώνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι ο 

Φάκελος του Έργου ενημερώθηκε με τα στοιχεία της σύμβασης της μελέτης και η 

ποιότητα της μελέτης, με τη συμπλήρωση Ειδικού Δελτίου Ποιότητας, παρέχεται δε 

εξουσιοδότηση, στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ή τον κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να εγκρίνει υποδείγματα Ειδικών Δελτίων Ποιότητας, τα 

οποία θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, εφόσον εκδοθούν, κατά την παραλαβή των 

μελετών.  

 



 

Επί του άρθρου 5  

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 38, προκειμένου να διευκρινισθεί η 

περίοδος απασχόλησης των εμπειρογνωμόνων και να ρυθμισθούν θέματα της αμοιβής 

τους. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο μήνες και η αμοιβή τους δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αμοιβής που καθορίζεται με τον Κανονισμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών της παρ. 7 του άρθρου 4, για επιστήμονες με υπερεικοσαετή 

εμπειρία.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  - Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008  

 

Επί του άρθρου 6 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αναδιατυπώνεται για λόγους ακρίβειας ο τίτλος του Β΄ 

Κεφαλαίου (Τρόπος κατασκευής – Διαδικασίες Επιλογής Αναδόχου – Συστήματα 

προσφοράς) του Ν. 3669/2008  

Με την παράγραφο 2 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 1 («Πεδίο εφαρμογής - ΄Εννοιες – 

Γενικές Αρχές») παρ. 1 του Κ.Δ.Ε και χορηγείται εξουσιοδότηση για την έγκριση με 

προεδρικό διάταγμα ειδικού «Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης ΄Εργων»,  ο οποίος θα 

καταλαμβάνει στο ρυθμιστικό πεδίο του την ανάθεση και εκτέλεση των έργων όλων των 

εξαιρούμενων φορέων. Έτσι πρόκειται να εφαρμοστεί ένα ενιαίο και για τους εν λόγω 

φορείς ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ύπαρξη σε αυτό ρητών 

ειδικών διατάξεων, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων καθ’ ενός από αυτούς. 

Με την παράγραφο 3 γίνεται προσθήκη στην παράγραφο 3 του ίδιου παραπάνω άρθρου 1 

(«Πεδίο εφαρμογής - ΄Εννοιες – Γενικές Αρχές») και    επαναπροσδιορίζεται η έννοια του 

«έργου» και διευκρινίζεται ότι ως αυτοτελές «έργο» νοείται τόσο το σύνολο των 

«πρόδρομων εργασιών», όσο και η αποκατάσταση λειτουργίας του, αρκεί η εκτέλεσή του 

να ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 

 

Επί του άρθρου 7 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 2 («Γενικές διατάξεις») 

του Ν. 3669/2008 έτσι ώστε με το νέο άρθρο («Απόφαση κατασκευής έργου – Εκτέλεση 

πρόδρομων εργασιών»  να θεσμοθετηθεί ως προϋπόθεση δημοπράτησης ενός έργου η 

«ωριμότητα» αυτού. Η ωριμότητα του έργου αναφέρεται στην πλήρωση των 

προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις για τη δημοπράτηση ενός 

έργου, στη νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών τευχών δημοπράτησης και, τέλος, στη 

δυνατότητα των ενδιαφερόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων να διαμορφώσουν, κατά την 

αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, με βάση τα 

χορηγούμενα από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία. Με την ίδια παράγραφο εισάγεται για 

πρώτη φορά, η έννοια των «πρόδρομων» εργασιών, η εκτέλεση των οποίων 

χαρακτηρίζεται και πάλι ως αυτοτελές «έργο». Είναι πρόδηλο ότι η εκτέλεση εργολαβιών 

«προδρόμων» εργασιών, θα συμβάλλει στην «ωριμότητα» των «κύριων» έργων, αυτών 

δηλαδή που θα ακολουθούν, ενώ θα εξασφαλίζει την ομαλή και ανεμπόδιστη εξέλιξή τους.  

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθεται, για λόγους αρτιότερης νομοτεχνικής 

διατύπωσης του Β΄ Κεφαλαίου, το άρθρο 2Α, που επαναλαμβάνει τις περιπτώσεις α΄ και β΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 2 («Γενικές διατάξεις»)  του Ν. 3669/2008, περιορίζοντας 

όμως και μάλιστα σημαντικά, τις περιπτώσεις εφαρμογής της αυτεπιστασίας, ως τρόπου 

κατασκευής δημοσίων έργων.  

 

Επί του άρθρου 8 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εισάγονται στο άρθρο 3 («Τρόποι επιλογής 

εργοληπτικής επιχείρησης») του Κ.Δ.Ε η ανοικτή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μικρού 

οικονομικού αντικειμένου του άρθρου 15 του παρόντος και ο «ανταγωνιστικός διάλογος», 

διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και οι ρυθμίσεις 

ευθυγραμμίζονται προς τις σχετικές ρυθμίσεις  της Οδηγίας.  



 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθενται άρθρα 3Α (Συμφωνίες πλαίσια) και 

3Β (Κριτήρια επιλογής αναδόχου), πρώτον, για να εισαχθεί και για μικρά έργα 

(προϋπολογισμού κάτω του κατωφλίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου) η δυνατότητα 

του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής να συνάπτει «συμφωνίες - πλαίσια» και 

δεύτερον για να αποκατασταθεί η κοινοτική νομιμότητα και να αρθεί η παράλειψη του Ν. 

3669/2008 να προβλέψει ρητά ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και αυτό της «πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς». 

 

Επί των άρθρων 9 και 10 

Προστίθενται μετά το άρθρο 12 (Εκτέλεση δημοσίων έργων με το σύστημα της 

αντιπαροχής) του Κ.Δ.Ε δύο νέα άρθρα (12Α και 12Β)  

  Με τις παρ. 1 και 2 εισάγονται για πρώτη φορά στο εθνικό δίκαιο δύο 

ριζοσπαστικά συστήματα υποβολής προσφορών: Το πρώτο αφορά την προσφορά που 

περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων και ιδίως έκπτωση στο κόστος, στον 

χρόνο περαίωσης και (αρνητική) στην εγγύηση του έργου και το δεύτερο την προσφορά 

κατ’ αποκοπή τιμής με εγγυημένο τον προϋπολογισμό του έργου. Σημειώνεται ότι για την 

λειτουργία του πρώτου συστήματος προβλέπεται η έκδοση αποφάσεως του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επειδή η εισαγωγή των υπόψη δύο συστημάτων 

επηρεάζει και άλλα άρθρα του Ν. 3669/2008  γίνονται και σ’ αυτά οι ανάλογες 

παρεμβάσεις.  

 

Επί του άρθρου 11 

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 18 («Τεύχος παρατηρήσεων») του Κ.Δ.Ε του 

Ν 3669/2008 και εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της «διαβούλευσης» της αναθέτουσας 

αρχής με τους ενδιαφερομένους, ήτοι τους κατά νόμο δυνάμενους να συμμετέχουν στον 

οικείο διαγωνισμό. Η διαβούλευση αφορά τους όρους της Διακήρυξης και των τευχών του 

διαγωνισμού και αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των όρων διεξαγωγής των διαγωνισμών. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της διαβούλευσης διαφέρει αυτής του «ανταγωνιστικού 

διαλόγου», εκτός άλλων (και) διότι στην πρώτη περίπτωση, η παράλειψη του 

ενδιαφερόμενου είτε να συμμετάσχει στη διαβούλευση είτε να υποβάλει τεύχος 

παρατηρήσεων δεν συνιστά κώλυμα συμμετοχής του στην περαιτέρω διαδικασία, ενώ στη 

δεύτερη διαδικασία του «ανταγωνιστικού διαλόγου» δικαίωμα συμμετοχής στην 

περαιτέρω διαδικασία έχει μόνο όποιος έλαβε μέρος στο διάλογο. 

 

 

Επί του άρθρου 12 

Με άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 21 («Επιτροπή Διαγωνισμού») του Κ.Δ.Ε, 

προκειμένου να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα (δεν υφίστανται πλέον έργα 

«νομαρχιακού επιπέδου», καταργήθηκαν οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων με το 

Ν 3852/2010 και αντικαταστάθηκαν με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κ.ο.κ.).  

Επίσης θεσπίζεται, κατ’ αντιστοιχία με την ανάδειξη των μελών των Επιτροπών 

Διαγωνισμού στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών (άρθρο 21 του 

Ν.3316/2005, όπως τροποποιείται με το άρθρο 19 του παρόντος νομοσχεδίου, η κλήρωση 

των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, στις περιπτώσεις που διεξάγεται αξιολόγηση 

τεχνικών προσφορών και είναι αυξημένος ο κίνδυνος υποκειμενικής κρίσης και ανάδειξης 

του αναδόχου με αδιαφανή κριτήρια. Η κλήρωση διεξάγεται με δημόσιο και διαφανή 

τρόπο, από ειδικούς καταλόγους (Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού) που 



 

τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

Επί του άρθρου 13 

Με το άρθρο αυτό προστίθεται στον Ν. 3669/2008 το άρθρο 23Α  («Ανταγωνιστικός 

διάλογος»)  με το οποίο εισάγεται στο εθνικό δίκαιο η διαδικασία του «ανταγωνιστικού 

διαλόγου», που προβλέπεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Οι βασικές ρυθμίσεις του 

άρθρου ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Οδηγίας. 

 

Επί του άρθρου 14 

Με το άρθρο αυτό αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 29 («Πρόχειρος διαγωνισμός – 

Προφορική Δημοπρασία») του Κ.Δ.Ε που αναφέρονται στην διαδικασία ανάθεσης 

σύμβασης με πρόχειρους διαγωνισμούς, όταν το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των 

45.000 ευρώ, επειδή έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις καταστρατήγησης των 

σχετικών διατάξεων, με κατάτμηση των συμβάσεων. 

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται μια διαφανής και ανοιχτή διαδικασία για την 

ανάθεση συμβάσεων μικρού αντικειμένου, μέχρι 100.000 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 

ΦΠΑ), η οποία αποτελεί κανονικό διαγωνισμό αλλά με απλοποιημένες διατάξεις, ώστε να 

μην υπάρχει υπόνοια για ευνοιοκρατικές αναθέσεις. Οι παρεμβάσεις σχετίζονται με 

απλοποιημένες προκηρύξεις, αδάπανη δημοσιότητα, μέσω ιστοσελίδων, μικρές 

προθεσμίες, απλοποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής και έλεγχο της διαδικασίας από 

την Διευθύνουσα  Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών 

ισχύουν οι κείμενες γενικά διατάξεις.  

 

Επί του άρθρου 15 

Με το άρθρο αυτό επέρχεται τροποποίηση στο άρθρο 36 (Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη 

– Υπερημερία κυρίου του έργου) του ν. 3669/2008. και καθιερώνεται η υποχρέωση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας να περιλαμβάνει, στις τριμηνιαίες εκθέσεις της για την πρόοδο 

του έργου προς την Προϊσταμένη Αρχή, αναφορά σχετικά αφενός με τον εντοπισμό 

σφαλμάτων της προμέτρησης και αφετέρου με «απρόβλεπτες περιστάσεις» που είτε 

εμφανίστηκαν ήδη, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες ενδεχομένως συνεπάγονται 

την ανάγκη εκτέλεσης «συμπληρωματικών» εργασιών. Η υποχρέωση καθιερώνεται 

προκειμένου να μην αιφνιδιάζεται η Προϊσταμένη Αρχή από ανατροπή, για τους λόγους 

αυτούς, της εν γένει «οικονομίας» του έργου και για να μπορεί εγκαίρως να παρεμβαίνει 

προς αντιμετώπιση της κατάστασης.  

  

Επί του άρθρου 16 

Με το άρθρο αυτό επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 37 (Γενικές υποχρεώσεις του 

αναδόχου) του Κ.Δ.Ε 

Με την παρ. 1 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 7 του άρθρου 37, με το οποίο καθίσταται 

σαφές ότι αν ο ανάδοχος παραβεί τις από τη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 

3669/2008 καθοριζόμενες υποχρεώσεις του και ως εκ της στάσεώς του αυτής προκύψει σε 

οιονδήποτε τρίτον ζημία, αυτός ο ίδιος ευθύνεται για την αποκατάστασή της. 

Με την παρ. 2 προστίθεται παρ. 15 στο ίδιο άρθρο, με το οποίο επιβάλλεται στον ανάδοχο 

η υποχρέωση να συντάσσει ανά τρίμηνο και να υποβάλλει στην προϊσταμένη αρχή 



 

συνοπτικές εκθέσεις για την πρόοδο του έργου. Οι εκθέσεις αυτές έχουν καθαρά 

ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν αιτήματα, ούτε και μπορούν να ερμηνευθούν 

ως παραιτήσεις από δικαιώματά του, ενώ οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν μπορούν να 

θεωρηθούν βλαπτικές πράξεις και αφορμή για την εκδήλωση διαφωνίας. 

 

Επί του άρθρου 17 

Με το άρθρο αυτό αναδιατυπώνεται η παρ. 1 του άρθρου 44, για  να περιλάβει και την 

τηλεομοιοτυπία ως μέσο επικοινωνίας με τον ανάδοχο.  

 

Επί του άρθρου 18 

Με το άρθρο αυτό αναδιατυπώνεται η παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008, ώστε να 

οριοθετηθεί το περιεχόμενο της ασφαλίσεως που υποχρεούνται να κάνουν τα υπαγόμενα 

σε ασφαλιστική υποχρέωση πρόσωπα («κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των 

περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία»). Επιπλέον δίδεται η εξουσιοδότηση για την 

έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. 

   

Επί του άρθρου 19 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 47 

(«Ημερολόγιο του έργου») του ν. 3669/2008 και η υποχρέωση του αναδόχου και του 

επιβλέποντα για παράδοση του αντιγράφου του ημερήσιου φύλλου του ημερολογίου του 

έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία τίθεται υπό συγκεκριμένη προθεσμία, έτσι ώστε να 

ελέγχεται από τη δεύτερη η ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και υπογραφή του. 

Με την  παράγραφο 2 καθορίζεται η σχετική ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον 

ανάδοχο. 

   

Επί του άρθρου 20 

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 48 («Προθεσμίες») του ν. 

3669/2008, που αφορά τις προθεσμίες εκτέλεσης του έργου. 

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, για τη διαπίστωση της ικανοποιητικής εξέλιξης της 

εργολαβίας, στα συμβατικά τεύχη θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και για την περίοδο αμέσως 

μετά την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης κατάλληλες τμηματικές προθεσμίες, δηλαδή 

προσιδιάζουσες στο μέγεθος και στις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης προθεσμίας  και 

μετά την λήξη της αμέσως προηγουμένης, το αργότερο όμως μέσα σε ένα τρίμηνο και 

θεσμοθετείται σχετικό πειθαρχικό παράπτωμα των υπαλλήλων, εάν δεν ασκήσουν 

εμπροθέσμως την αρμοδιότητά τους αυτή.     

 

Επί του άρθρου 21 

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται διάταξη του άρθρου 56 («Επείγουσες πρόσθετες 

εργασίες») του ν. 3669/2008 Αν διαπιστωθεί αιτιολογημένα η ανάγκη να εκτελεσθούν 

επείγουσες πρόσθετες εργασίες που αφορούν στο έργο, μπορεί η Προϊσταμένη Αρχή να εγκρίνει 

την εκτέλεσή τους και πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.. 

 



 

Επί του άρθρου 22 

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 57 («Αυξομειώσεις εργασιών – 

Νέες εργασίες») του ν. 3669/2008 

Με την παράγραφο 1 βελτιώνεται νομοτεχνικά η διατύπωση του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 

Με την παράγραφο 2 εξαιρούνται τα έργα «συντήρησης», λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους 

και του εξ ορισμού «απροόπτου» χαρακτήρα της ανάγκης εκτέλεσης εξωσυμβατικών 

εργασιών, της εφαρμογής κάποιων εκ των αυστηρών προϋποθέσεων του νόμου 

(περιπτώσεις β και γ του άρθρου 57 παρ.4 του Κώδικα) για την χρηματοδότησή τους από 

κονδύλια καταργουμένων συμβατικών εργασιών («επί έλασσον δαπάνη»). 

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 57 και καθιερώνεται η 

υποχρέωση αφενός του αναδόχου να υποβάλει σχέδιο «Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών», εφόσον του ζητηθεί και αφετέρου της Προϊσταμένης Αρχής να εγκρίνει αυτό 

εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή του ή από την έγκριση της σχετικής 

πίστωσης. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται την πλασματική απόρριψη  

του «Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα». 

 

Επί του άρθρου 23 

Με το άρθρο 68 τροποποιείται διάταξη του άρθρου 58 («Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση 

αποζημιώσεων») του ν. 3669/2008. Ορίζεται ότι αν το έργο είναι ασφαλισμένο, το κόστος 

της αποκατάστασης των βλαβών λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας βαρύνει αποκλειστικώς 

την ασφαλιστική εταιρία. 

 

 

Επί του άρθρου 24 

Με το άρθρο αυτό προστίθεται μετά το άρθρο 76 («Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας») 

στον Κ.Δ.Ε  άρθρο 76Α, με το οποίο μπορούν πλέον οι διαφορές μεταξύ αναδόχων και 

κυρίων των έργων να επιλύονται συμβιβαστικά, υπό την έννοια των άρθρων 871 και 872 

του Αστικού Κώδικα, αρκεί αυτές να μην αφορούν σε ακαταλληλότητα υλικών, 

ελαττώματα του έργου ή παράλειψη συντήρησής του, έκπτωση και διακοπή ή διάλυση της 

εργολαβίας. Ο συμβιβασμός καταρτίζεται από τον εκάστοτε κύριο του έργου μόνο ύστερα 

από γνωμοδότηση είτε του Νομικού του Συμβούλου είτε, αν πρόκειται για το Δημόσιο, του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

 

Επί του άρθρου 25 

Με το άρθρο αυτό γίνεται παρέμβαση στο άρθρο 79 («Εκτέλεση εργασιών με 

αυτεπιστασία») και ρυθμίζονται ζητήματα εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία, ώστε η όλη 

διαχείριση των έργων να καθίσταται διαφανής και να εκτελείται με συγκεκριμένους 

διαδικαστικούς κανόνες. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  - Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις 

 

Επί του άρθρου 26 

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας παραγωγής μελετών και δημοσίων 

έργων.  

 

Επί του άρθρου 27  

Στο υπόψη άρθρο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες για την ομαλή εφαρμογή του νόμου 

μεταβατικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, στις κρισιμότερες μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται 

τα εξής: 

  

Επί του άρθρου 28.  

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις. 

 

Επί του άρθρου 29 

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου. 

να ...../……/2013 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


