ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τροποποιήσεις του Κώδικα
Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005
Άρθρο 1
1. Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) αντικαθίστανται ως εξής:
«15. «Μελετητής» ή «Πάροχος υπηρεσιών» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη
επιστημονική γνώση και το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της επαγγελματικής του έδρας δικαίωμα να
εκπονεί μελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα, της παραγράφου 2.
16.Α. «Εταιρεία μελετών» ή «γραφείο μελετών» είναι η εταιρεία που διαθέτει κατάλληλη
επιστημονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωμα να
εκπονεί μελέτες της παραγράφου 2 περίπτωση α.
Β. «Εταιρεία παροχής υπηρεσιών» είναι η εταιρεία που διαθέτει κατάλληλη επιστημονική και λοιπή
στελέχωση και έχει το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες της
παραγράφου 2 περίπτωση β »
2. Οι παράγραφοι 17 και 18 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
17. Α. «Ομάδα μελέτης» είναι τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τους διαγωνιζόμενους, με τις
τεχνικές τους προσφορές ή κατά την διενέργεια ποιοτικής επιλογής, ως υπεύθυνοι για την εκπόνηση και
υπογραφή της μελέτης. Όταν δεν υποβάλλονται τεχνικές προσφορές, ή η ποιοτική επιλογή δεν αφορά την
ομάδα μελέτης, ορίζεται με δήλωση του αναδόχου, που υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Β. «Συντονιστής της ομάδας μελέτης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με δήλωση του
διαγωνιζομένου ή κοινή δήλωση των μελών της σύμπραξης και έχει την ευθύνη του διοικητικού και
τεχνικού συντονισμού των μελών της ομάδας, για την παραγωγή σύνθετης μελέτης.
18. Α. «Κύρια μελέτη» τεχνικού έργου είναι εκείνη που αφορά άμεσα στην κατασκευή μέρους ή
όλου του έργου αυτοτελώς ή συνδυασμένα με άλλη «κύρια μελέτη».
Β. «Υποστηρικτική μελέτη» είναι εκείνη που παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την εκπόνηση ή τη
σκοπιμότητα κύριας μελέτης.
Γ. «Σύνθετη μελέτη» είναι η μελέτη που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες κυρίων
μελετών.
Δ. «Προκαταρκτική μελέτη» είναι το αρχικό στάδιο μελέτης που αναφέρεται στο λειτουργικό
σχεδιασμό τεχνικού έργου και αποκαλείται είτε με τον όρο αυτό ή άλλο αντίστοιχο στις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.»
3. Η παράγραφος 21 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Εκπρόσωπος της σύμπραξης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με κοινή δήλωση των
μελών της και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησής τους έναντι του εργοδότη και τρίτων για την εκτέλεση της
σύμβασης. Ο εκπρόσωπος της σύμπραξης και ο συντονιστής της ομάδας μελέτης μπορεί να είναι το ίδιο
πρόσωπο.»
4. Η παράγραφος 23 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«23. «Συμβατική αμοιβή» είναι α) το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ’ αποκοπή τίμημα
εκάστης των προκαταρκτικών μελετών, όταν εφαρμόζεται η διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 6, β) η
οικονομική προσφορά του αναδόχου όταν εφαρμόζονται οι διαδικασίες ανάθεσης των άρθρων 7- 9,
αναπροσαρμοσμένη κατά τον συντελεστή τκ του χρόνου υπογραφής της σύμβασης. Στο ποσό της
συμβατικής αμοιβής προστίθεται, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το αναγκαίο ποσό του κονδυλίου
απροβλέπτων δαπανών της παραγράφου 3 του άρθρου 4, εφόσον προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.»
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5. Η παράγραφος 26 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μονάδες φυσικού αντικειμένου» είναι οι χαρακτηριστικές για κάθε αντικείμενο σύμβασης
μοναδιαίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το μέγεθός του κατά κύριο
λόγο, όπως χιλιόμετρα οδού, επιμέρους αυτοτελείς δομικές κατασκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς,
ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις), τετραγωνικά μέτρα κτηρίων, αποτυπώσεων ή οι μονάδες του χρόνου
που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, αν υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού μονάδας φυσικού
αντικειμένου.
6. Η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«27. «Φάκελος του έργου» είναι το σύνολο των εγγράφων που εγκρίνονται κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 4 και περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, στα οποία στηρίζεται η
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσής της. Ο φάκελος του
έργου ενημερώνεται κατάλληλα καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου.»
7. Μετά την παράγραφο 27 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 προστίθενται παράγραφοι 28 και 29, ως
εξής:
«28 Α. «Έργο» είναι είτε το τεχνικό έργο, στην υλοποίηση του οποίου συμβάλλουν οι μελέτες ή
υπηρεσίες που ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είτε αυτό καθαυτό το αντικείμενο της σύμβασης
ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, όταν αυτή δεν αποσκοπεί στην κατασκευή τεχνικού έργου.
Β. «Βασικό σχέδιο» είναι τα κύρια δεδομένα που περιγράφουν και οριοθετούν το φυσικό
αντικείμενο του έργου με τα αυτοτελή δομικά στοιχεία του έργου, όπως, ενδεικτικά, η αρχή και το πέρας
έργου οδοποιίας, τα όρια της προς τοπογράφηση έκτασης, τα όρια των αποχετευομένων περιοχών επί της
υδραυλικής μελέτης, οι διαστάσεις των βασικών χαρακτηριστικών του έργου, η επιφάνεια των κτηρίων.
Άρθρο 2
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005 προστίθενται εδάφια τρίτο έως και έβδομο, ως
εξής:
«Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης των κατηγοριών 7 έως 12, 14, 16, 18, 22, 25 και
35, για τις οποίες απαιτείται πτυχίο μελετητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης, κάθε στάδιο της μελέτης ελέγχεται
υποχρεωτικά, πριν την έγκρισή του, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών (ελεγκτή μελέτης), ο οποίος
πιστοποιεί ότι οι κύριες κατηγορίες μελετών της σύνθετης μελέτης εκπονούνται και οι έρευνες διεξάγονται,
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Οι υπηρεσίες
ελέγχου μεμονωμένης μελέτης ή συνόλου μελετών ανατίθενται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών του νόμου
αυτού. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται να έχει ο διαγωνιζόμενος, στο στελεχικό του δυναμικό,
στέλεχος με πτυχίο Γ΄ τάξης, ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο με δωδεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη
εμπειρία στην ελεγχόμενη κατηγορία μελέτης, το οποίο και υπογράφει την Έκθεση Ελέγχου της μελέτης.
Στην ομάδα παροχής των υπηρεσιών του ελεγκτή απαιτείται να μετέχει φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πτυχίου
τάξης Γ΄ ή Δ΄ του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών του άρθρου 107 του ν. 3669/2008 ή με ανάλογη
εμπειρία στην αντίστοιχη κατηγορία έργου, το οποίο βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα (τεχνική
δυνατότητα κατασκευής) κρίσιμων στοιχείων του έργου, τα οποία ορίζονται στη σύμβαση, με την υποβολή
σχετικού ειδικού τεύχους το οποίο προσαρτάται στην Έκθεση Ελέγχου της μελέτης και συνυπογράφεται από
τον ίδιο και τον ελεγκτή της μελέτης.
Για τις ως άνω περιπτώσεις ελέγχου μελετών από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών (ελεγκτή
μελέτης) δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τ.Σ.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα σημεία ελέγχου των
σταδίων της μελέτης από τον ανάδοχο και η διαδικασία του ελέγχου, μπορεί δε επίσης να καθορίζονται οι
κατηγορίες μελετών ή συγκεκριμένα στοιχεία αυτών που απαιτούν βεβαίωση κατασκευασιμότητας».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 31 του ν. 3316/2005 προστίθεται, μετά την παράγραφο 5, παράγραφος 5Α, ως εξής:
«5Α. Όταν πρόκειται να κατασκευασθούν πολύπλοκα και τεχνικώς δυσχερή έργα, ο κύριος του
έργου μπορεί, με την προκήρυξη της μελέτης, να ζητήσει τη συμμετοχή του μελετητή που θα έχει την κύρια
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ευθύνη για την εκπόνηση της μελέτης, στην εποπτεία εφαρμογής της κατά την κατασκευή. Η συμμετοχή του
μελετητή συνίσταται σε έκφραση γνώμης για την αντιμετώπιση δυσχερών τεχνικών προβλημάτων, ύστερα
από την κοινοποίηση έγγραφης πρόσκλησης του φορέα κατασκευής είτε και σε συνεχή παρουσία στο
εργοτάξιο ή όπου αλλού παρίσταται ανάγκη. Με την προκήρυξη της μελέτης ορίζονται τα προσόντα
(κατηγορίες πτυχίων και εμπειρία) των φυσικών προσώπων που θα συμμετέχουν στην εποπτεία εφαρμογής
της και η αμοιβή τους, η οποία συναρτάται με τον χρόνο απασχόλησής τους. Οι υποψήφιοι στη διαδικασία
ανάθεσης της μελέτης προσφέρουν έκπτωση επί της προεκτιμώμενης αμοιβής των υπηρεσιών της παρούσας,
η οποία περιλαμβάνεται, ως όριο δαπάνης, στο επιμετρούμενο τμήμα του τεύχους υπολογισμού της
προεκτιμώμενης αμοιβής της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 4, βαρύνει τις πιστώσεις του έργου
και αναπροσαρμόζεται κατά τον δείκτη αναθεώρησης της παραγράφου 8 του άρθρου 4, με έναρξη τον χρόνο
υποβολής προσφοράς και λήξη τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών επίβλεψης.
Όταν πρόκειται να κατασκευασθούν έργα με μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν ύστερα από τη
διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 5, ή έργα στη μελέτη των οποίων
μετέχουν πτυχία των κατηγοριών 6 και 7 της παραγράφου 2 του άρθρου 2, η συμμετοχή του αρχιτέκτονα μελετητή στην εποπτεία εφαρμογής της μελέτης του είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 4
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Επίσης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία α) βεβαιώνει ότι ο Φάκελος του έργου έχει ενημερωθεί με τα
στοιχεία της σύμβασης της μελέτης και διατάσσει την συμπλήρωση των ελλείψεων που διαπιστώνει, β)
συντάσσει Ειδικό Δελτίο Ποιότητας της μελέτης, με το οποίο διαπιστώνεται η εκπόνηση της μελέτης
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και η συμμόρφωση του μελετητή στις συμβατικές του
υποχρεώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ή του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκρίνονται υποδείγματα Ειδικών Δελτίων Ποιότητας, που χρησιμοποιούνται
υποχρεωτικά κατά την παραλαβή των μελετών.»
Άρθρο 5
Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη
διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας ή
αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, μπορεί, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του φορέα κατασκευής ή λειτουργίας του έργου, να ορίζεται ως
ειδικός εμπειρογνώμονας, για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος και για απασχόληση μέχρι
δύο μηνών, επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας, η οποία σχετίζεται με το
προς επίλυση ζήτημα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών. Η αμοιβή του,
καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του, βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ή της μελέτης και
καθορίζονται με την απόφαση ορισμού, επί τη βάσει ημερήσιας αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει το διπλάσιο της αμοιβής επιστήμονα με εμπειρία πάνω από είκοσι έτη, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο ΓΕΝ 4 του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της παραγράφου 7 του άρθρου 4.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008
Άρθρο 6
1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ».
2. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων θεσπίζεται Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων για το σύνολο των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου που εξαιρούνται, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κώδικα. Ο Κανονισμός αυτός προβλέπει την καταρχήν εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και
στα ως άνω νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει τις ειδικές, ανά εξαιρούμενο πρόσωπο, ρυθμίσεις για την
ανάθεση και εκτέλεση των έργων τους, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των εν λόγω νομικών
προσώπων. Ο ως άνω Κανονισμός εκτέλεσης έργων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου έχει
υποχρεωτική εφαρμογή και αντικαθιστά όλους τους υπάρχοντες ειδικούς κανονισμούς ανάθεσης και
εκτέλεσης έργων των νομικών αυτών προσώπων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ δυνάμει γενικών ή ειδικών
νομοθετικών διατάξεων».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή βελτίωση ή επισκευή ή
συντήρηση ή πρόδρομη εργασία, και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική
ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση. Ως έργο νοείται και η αποκατάσταση
λειτουργίας έργου που ανατέθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα».
Άρθρο 7
1. Το άρθρο 2 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Απόφαση κατασκευής έργου - Εκτέλεση πρόδρομων εργασιών
1. Η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία αποφασίζει για την ωριμότητα δημοπράτησης του έργου, τον τρόπο
κατασκευής του, τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, τα κριτήρια επιλογής αυτού και το σύστημα υποβολής
των προσφορών σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Η απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται για κάθε έργο ή για
είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν σε ορισμένη χρονική περίοδο.
H "ωριμότητα" του έργου αναφέρεται στην πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές
νομοθετικές διατάξεις για τη δημοπράτηση ενός έργου, στη νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών τευχών
δημοπράτησης και, τέλος, στη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων να
διαμορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, με βάση
τα χορηγούμενα από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια
αξιολόγησης της ωριμότητας.
2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και
απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία δύναται, πριν από την κίνηση της διαδικασίας για
τη δημοπράτηση του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη δημοπράτηση του συνόλου ή μέρους των
πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν
αποτελεί τμήμα αυτού.
Πρόδρομες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των
χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιμότητας του
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έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ή νομικού εμποδίου για την ταχεία και ομαλή εκτέλεσή του. Ως
πρόδρομες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές
εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων,
δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, οι απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές
και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου».
2. Μετά το τέλος του άρθρου 2 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Τρόπος κατασκευής
Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη:
α) Από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 του παρόντος. Η
έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου με εργοληπτική
επιχείρηση.
β) Από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας και
προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του
έργου. Η κατασκευή έργου με αυτεπιστασία επιτρέπεται μόνο όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της
σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται η
κατάτμηση έργου προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή της παρούσας διατάξεως».
Άρθρο 8
1. Η περίπτωση δ) του άρθρου 3 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) η ανοικτή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μικρού οικονομικού αντικειμένου του άρθρου 29 του
παρόντος.»
2.Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθεται περίπτωση ε), ως εξής:
«ε) Ο ανταγωνιστικός διάλογος που εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα και διεξάγεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23Α του παρόντος».
2. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθενται νέα άρθρα 3Α και 3Β, ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Συμφωνίες - πλαίσια
1. Ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να συνάπτει συμφωνίες - πλαίσια, κατά την
έννοια του άρθρου 111 παράγραφος 4 του παρόντος Κώδικα, ακόμη και για έργα που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.
2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας - πλαισίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που
αφορούν στη σύναψη μιας σύμβασης έργου. Οι επιμέρους συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο
συνάπτονται μόνο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας - πλαισίου και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 126 του παρόντος Κώδικα. Οι επιμέρους
συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία - πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποκλίνουν
ουσιωδώς από τους όρους της συμφωνίας - πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αυτή συνάπτεται με έναν
μόνο ανάδοχο. Η διάρκεια μιας συμφωνίας - πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός
αν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση του άρθρου 2 παράγραφος 1
του παρόντος Κώδικα, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαισίου.
Άρθρο 3Β
Κριτήρια επιλογής αναδόχου
1. Τα κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι:
α) όταν η σύμβαση ανατίθεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
διάφορα κριτήρια, κατά την κρίση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, τα οποία συνδέονται με
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το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, όπως η τιμή, η προθεσμία περαίωσης, ο χρόνος εγγύησης, η
ποιότητα, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση και η τεχνική συνδρομή μετά τη
σύναψη της σύμβασης, ή άλλως,
β. αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 9
Στο άρθρο 4 προστίθεται περ. η ως εξής:

«η) Η προσφορά κατ’ αποκοπή τιμής για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τμήματα
αυτού ή για αυτόνομα κατασκευαστικώς μέρη του έργου, με εγγυημένο προϋπολογισμό».
Άρθρο 10
Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12 Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Προσφορά κατ’ αποκοπή τιμής για το σύνολο του έργου ή για αυτόνομα μέρη αυτού, με εγγυημένο
προϋπολογισμό
1. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ιδίως στα τεχνικά έργα της οδοποιίας και των σιδηροδρόμων,
καθώς και σε έργα κτηριακά ή λιμενικά. Με τη διακήρυξη του έργου και με βάση τα χορηγούμενα από την
υπηρεσία πρότυπα έγγραφα, ζητείται από τους διαγωνιζόμενους, η υποβολή προσφοράς που περιλαμβάνει
κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τμήματα αυτού ή για αυτόνομα
κατασκευαστικώς μέρη του έργου. Η προσφορά συνοδεύεται από προϋπολογισμό, την ακρίβεια του οποίου
εγγυάται ρητά, κατά την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, ο προσφέρων. Ο προϋπολογισμός
αυτός περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες που θα εκτελεστούν, την ποσότητα και την τιμή μονάδος αυτών
- στην οποία περιλαμβάνονται τα υλικά, το κόστος της ανθρώπινης εργασίας και των μηχανημάτων, το
κόστος όλων των μελετών και των αναγκαίων ερευνών, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος του
εργολάβου - το συνολικό κόστος αυτών, όπως προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ποσοτήτων επί τις
τιμές μονάδος, καθώς και τη συνολική κατ’ αποκοπή τιμή, όπως αυτή προκύπτει από την άθροιση των
επιμέρους κονδυλίων. Ο αναδειχθείς ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται να ζητήσει προσαύξηση της
προσφερθείσας κατ’ αποκοπή συνολικής τιμής για κανένα λόγο, ακόμη και αν αυξήθηκαν οι
προϋπολογισθείσες τιμές μονάδος ή οι ποσότητες των εργασιών, ή προέκυψε ανάγκη εκπόνησης περαιτέρω
μελετών ή ερευνών, ή εκτέλεσης νέων εργασιών, ή ανέκυψαν συνθήκες που κατέστησαν δυσχερέστερη την
εκτέλεση του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούται να ζητήσει προσαύξηση, σε περίπτωση εργασιών πέραν των
συμβατικών, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε από μετασυμβατικές απαιτήσεις του κυρίου ή του
φορέα κατασκευής του έργου. Οι απαιτήσεις του κυρίου του έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης,
εφόσον συνεπάγονται εκτέλεση εργασιών πέραν των συμβατικών, πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ του άρθρου 125. Το ενιαίο
τίμημα εξαιρείται του ελέγχου ομαλότητας
2. Στους διαγωνιζόμενους χορηγούνται οι υπάρχουσες οριστικές μελέτες ή προκαταρκτικές μελέτες
ή προμελέτες, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο,
με βάση τα οποία οι διαγωνιζόμενοι διαμορφώνουν την προσφορά τους, εκτιμούν και συμπληρώνουν
κατάλληλα τα χορηγηθέντα από την υπηρεσία στοιχεία και καταρτίζουν τον ως άνω ρητά εγγυημένο
προϋπολογισμό, σύμφωνα με σχετικό πρότυπο έντυπο που τους χορηγείται από την υπηρεσία.»,
3. Για την εφαρμογή του παρόντος συστήματος δημοπράτησης είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή της
διαδικασίας διαβούλευσης όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος.
Μετά το τέλος του άρθρου 12 Α ανωτέρω προστίθεται νέο άρθρο 12 Β, ως εξής:
«Άρθρο 12Β
Σύστημα προσφοράς με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων
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1. Το σύστημα της προσφοράς που περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων και, ιδίως,
οικονομικής έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χρονικής έκπτωσης επί του προβλεπόμενου
στα τεύχη δημοπράτησης χρόνου περαίωσης του έργου και προσαύξησης του προβλεπόμενου στα τεύχη
δημοπράτησης χρόνου εγγύησης του έργου, εφαρμόζεται κυρίως σε έργα, των οποίων η ταχύτερη περάτωση
είναι επιτακτική για κοινωνικούς ή άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή κρίνεται ως ιδιαίτερα
επωφελής για τον κύριο του έργου, καθώς και σε έργα στα οποία απαιτείται αυξημένος χρόνος δοκιμασίας
πριν από την οριστική παραλαβή τους.
2. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνονται καταρχήν υπόψη τα κριτήρια
της οικονομικής προσφοράς, του προσφερόμενου χρόνου περαίωσης του έργου και του προσφερόμενου
χρόνου εγγύησης αυτού. Κατόπιν αιτήματος του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής μπορεί να
εγκριθεί, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είτε η χρησιμοποίηση και οποιουδήποτε
άλλου πρόσφορου για τη συγκεκριμένη περίπτωση κριτηρίου (αύξηση κριτηρίων), είτε η χρησιμοποίηση
ενός μόνο εκ των κριτηρίων του προσφερόμενου χρόνου περαίωσης του έργου ή του προσφερόμενου
χρόνου εγγύησης αυτού (μείωση κριτηρίων). Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών τη; Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου και καθορίζει επιπλέον τον τρόπο που
υποβάλλονται οι προσφορές των ενδιαφερομένων, πέραν των όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο,
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα πρόσθετα κριτήρια συναρτώνται με τα τρία παραπάνω κριτήρια (σε
περίπτωση αύξησης των κριτηρίων) ή τα δύο τελικώς εφαρμοζόμενα κριτήρια συναρτώνται μεταξύ τους (σε
περίπτωση μείωσης των κριτηρίων), προκειμένου να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των όσων
ορίζονται στην παράγραφο 4.
3. Οι διαγωνιζόμενοι, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται στη διακήρυξη, προσφέρουν
έκπτωση επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (οικονομική έκπτωση), έκπτωση επί της προβλεπόμενης
στα τεύχη δημοπράτησης προθεσμίας περαιώσεως του έργου (χρονική έκπτωση), μέσω της υποβολής
χρονοδιαγράμματος που περιλαμβάνει τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48, και, τέλος, προσφέρουν προσαύξηση του προβλεπόμενου στα
τεύχη δημοπράτησης χρόνου εγγύησης του έργου (προσαύξηση χρόνου εγγύησης).
4. Η κατάταξη των υποβαλλόμενων στη δημοπρασία προσφορών γίνεται σύμφωνα με τη
συνάρτηση:
U = α ∙ Uχ + β ∙ Uσ + γ ∙ Uκ
όπου:
"Uχ" και "Uκ", είναι οι αριθμοί που συναρτώνται με τη χρονική και οικονομική έκπτωση αντίστοιχα και
"Uσ" ο αριθμός που συναρτάται με την προσαύξηση του χρόνου εγγύησης. Οι αριθμοί αυτοί
προσδιορίζονται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης,
"β" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης.
Οι ως άνω συντελεστές "α" και "β" ορίζονται από τη διακήρυξη του έργου σε εύρος διακύμανσης που
καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανάλογα με
την κατηγορία και τον προϋπολογισμό αυτού.
"γ" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής έκπτωσης, που προσδιορίζεται από τη διακήρυξη του
έργου σε σχέση με τους συντελεστές "α" και "β" και με δεδομένο ότι το άθροισμα των "α", "β" και "γ"
ισούται με τη μονάδα.
Προσωρινή ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνη η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, η οποία έλαβε
το μεγαλύτερο άθροισμα "U"».

Άρθρο 11
Το άρθρο 18 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 18
Διαβούλευση για το έργο - Τεύχος παρατηρήσεων - Τεύχος τροποποιήσεων
1. Με τη διακήρυξη του έργου μπορεί να ορίζεται, ότι ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου
προσκαλεί τις κατά το νόμο δυνάμενες να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό εργοληπτικές
επιχειρήσεις, προκειμένου να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση
με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να
απέχει λιγότερο από τριάντα ημέρες από τη δημοπρασία.
2. Εντός δέκα ημερών από την παρουσίαση του έργου, κάθε ενδιαφερόμενη εργοληπτική
επιχείρηση, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά, με το οποίο σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της
κατασκευής και επισημαίνονται τα υπάρχοντα κατά τη εκτίμησή τους σφάλματα στο τεχνικό - οικονομικό ή
στο συμβατικό μέρος. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην παρουσίαση και
η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την ανάληψη υποχρέωσης
υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. Όταν
εφαρμόζεται το σύστημα του άρθρου 12Β, η διαδικασία διαβούλευσης των προηγούμενων παραγράφων
επαναλαμβάνεται, μία ακόμα φορά, όχι ενωρίτερα από τις 10 ημέρες, στον ίδιο τόπο και σε συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα.
3. Η υπηρεσία αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που
υποβλήθηκαν. Αναλόγως της εκτιμώμενης ορθότητας των παρατηρήσεων και του ουσιώδους ή μη των
εντοπισθέντων σφαλμάτων, η Προϊσταμένη Αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Προχωρεί στη δημοπρασία του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, αν δεν
υποβληθούν παρατηρήσεις ή οι υποβληθείσες εκτιμηθούν ως μη ορθές.
β) Εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων της διακήρυξης ή των τευχών δημοπράτησης, εντός πέντε ημερών
από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τελικών τευχών παρατηρήσεων από τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, αν διαπιστωθούν επουσιώδη σφάλματα ή ελλείψεις στα τεύχη δημοπράτησης. Στο τεύχος
τροποποιήσεων περιλαμβάνονται οι νέες απαιτήσεις για το έργο, καθώς και ρητή πρόσκληση προς τις
ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να
συμπληρώσουν - τροποποιήσουν τις προσφορές που ενδεχομένως υπέβαλαν σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις
και κοινοποιείται με απόδειξη σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν τα τεύχη δημοπράτησης,
τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να αναβάλλεται η
διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη της αρχικής ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να απέχει
λιγότερο από σαράντα μία ημέρες από την ως άνω κοινοποίηση του τεύχους τροποποιήσεων.
γ. Ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθούν ουσιώδη σφάλματα ή ελλείψεις
στα τεύχη δημοπράτησης, για την αποκατάσταση των οποίων δεν αρκεί η έκδοση τεύχους τροποποιήσεων,
κατά την προηγούμενη περίπτωση β΄ και προβαίνει σε νέα δημοπράτηση του έργου, ύστερα από τη
διόρθωση των σφαλμάτων και ελλείψεων.
4. Το εκδοθέν τεύχος τροποποιήσεων περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης και καθίσταται
συμβατικό τεύχος μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν δεν
αποτελούν συμβατικά στοιχεία του έργου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτέ για ερμηνεία της
σύμβασης.
5. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον η υποβολή των
τευχών παρατηρήσεων ζητηθεί με την πρόσκληση υποβολής προσφορών.
6, Μετά το πέρας της διαδικασίας δημοπράτησης, η υπηρεσία αποστέλλει σε κάθε αρμόδια
ελεγκτική αρχή ή φορέα και τα ως άνω υποβληθέντα τεύχη παρατηρήσεων, προκειμένου αυτή να τα λάβει
υπόψη της κατά τον έλεγχο της δημοπράτησης του έργου.
7. Η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι υποχρεωτική σε έργα των οποίων ο
προϋπολογισμός, εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει τα όρια εφαρμογήςτης κοινοτικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και ιδίως των Οδηγιών της Ε.Ε. και των νομοθετικών διατάξεων που
τις ενσωματώνουν στο ελληνικό Δίκαιο, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις των έργων αυτών,
ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου προβαίνει σε προκαταρκτική ενημέρωση, με την δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος VIIA, κατά το άρθρο 130 παράγραφος
1. Η πληροφορία για τη διενέργεια της διαδικασίας διαβούλευσης περιλαμβάνεται στην προκήρυξη και
Νομοθετικές ρυθμίσεις βελτιώσεων 3316 & 3669 ΤΕΛΙΚΌ 8/10/2015

8

αναγράφεται η ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής, στην οποία αναφέρονται οι ημερομηνίες και οι λοιπές
λεπτομέρειες της διαδικασίας διαβούλευσης.
Άρθρο 12
Το άρθρο 21 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21 – Επιτροπή Διαγωνισμού
1. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή και ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να
συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή
διαγωνισμού αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που ορίζονται
από τον προϊστάμενό της, μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Με την απόφαση ορισμού ορίζονται οι πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και αριθμός αναπληρωματικών μελών
που αναπληρώνουν, κατά τη σειρά που διορίζονται, τα τακτικά μέλη που λείπουν, απουσιάζουν ή
κωλύονται. Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων
διαγωνισμών. Στις εργασίες της επιτροπής παρίσταται, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού,
εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές οργανώσεις.
2. Όταν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο της προηγούμενης παραγράφου ή όταν κριτήριο
ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η επιτροπή διαγωνισμού
αποτελείται από:
α) Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, κατόχους τίτλου σπουδών
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητες που προσιδιάζουν στις
κατηγορίες εργασιών του έργου, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων
όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση
διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
β) Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή
Ένωση των Δήμων της Περιφέρειας της αναθέτουσας αρχής.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται μαζί με
τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE. Όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο
προϋπολογισμός, εκτός Φ.Π.Α και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των π.δ.
59/2007 και 60/2007, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ορίζονται από τη Διοικούσα
Επιτροπή του, ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται απ΄αυτή.
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται, μαζί με τον
αναπληρωτή του, είτε από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων
ο προϋπολογισμός, εκτός Φ.Π.Α και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των π.δ.
59/2007 και 60/2007, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά είτε από οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον
υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.
3. Η επιτροπή διαγωνισμού της παραγράφου 2, συγκροτείται από την προϊσταμένη αρχή του
φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 ορίζεται ο πρόεδρος της
επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών της
περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται
οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 καθώς και στις περιπτώσεις ανάθεσης με τα συστήματα
προσφορών των άρθρων 8, 10 και 11, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση διαγωνισμού, στον οποίο
πρόκειται να διενεργηθεί αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, πλην του
Προέδρου αυτής και του αναπληρωτή του που προέρχονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό,
ορίζονται από την προϊσταμένη αρχή του φορέα κατασκευής του έργου, κατόπιν επιλογής με δημόσια
κλήρωση. Της κληρώσεως αυτής προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης και της ημέρας
και ώρας της κλήρωσης στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται μεταξύ των προσώπων που έχουν την κατοικία τους στην Περιφέρεια
όπου εδρεύει ο φορέας κατασκευής του έργου, διαθέτουν τα προσόντα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.),
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το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ εγγράφονται
τεχνικοί υπάλληλοι όλων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίοι έχουν
οκταετή τουλάχιστον εμπειρία στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων. Η εγγραφή στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και
η εκτέλεση των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι υποχρεωτικές για τους ως άνω
υπαλλήλους, εκτός εάν δικαιολογείται η εξαίρεσή τους για σοβαρούς λόγους. Άρνηση εκτέλεσης των
ανωτέρω καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία
κατάρτισης και τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ., η αρμόδια για την τήρησή του υπηρεσία, η διαδικασία διενέργειας
των κληρώσεων των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, ο χρόνος έναρξης της επιλογής των μελών δια
κληρώσεως, λαμβανομένου υπόψη του απαιτούμενου χρόνου κατάρτισης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και των
διαδικασιών της κλήρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι
επιτροπές διαγωνισμού συγκροτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, χωρίς να προηγείται η
διαδικασία της κλήρωσης.
5. Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία
ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου
Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη
παράγραφο. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις
αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι
εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση, ύστερα από έγκαιρη
δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους προσώπων, που διαθέτουν
τα προσόντα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2. Οι ως άνω κατάλογοι τηρούνται με ευθύνη τους των
παραπάνω φορέων. Η προϊσταμένη αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα
εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση
αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης
παραγράφου.
7. Εφόσον οι επιτροπές της παραγράφου 1 συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες
δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή. Η
ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού συγκεκριμένου
έργου ή έργων. Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιμοποίησης του
έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό
και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών
διαγωνισμού κοινοποιούνται στα διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και ανακοινώνονται
με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της εκδούσας υπηρεσίας.
8. Οι επιτροπές διαγωνισμού υποβάλλουν έγκαιρα τα πρακτικά και τις γνωμοδοτήσεις τους,
λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
9. Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών διαγωνισμού εφαρμόζονται
συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999.
Άρθρο 13
Μετά το τέλος του άρθρου 23 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 23Α ως εξής:
«Άρθρο 23A
Ανταγωνιστικός διάλογος
1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, εφόσον η υπηρεσία κρίνει ότι η χρησιμοποίηση
της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει
στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα
ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη.
2. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται
αποκλειστικά με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
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3. Η υπηρεσία δημοσιεύει διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία προσδιορίζει και γνωστοποιεί τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Ο προσδιορισμός των αναγκών και απαιτήσεων αυτών μπορεί να περιέχεται
και σε παράρτημα της διακήρυξης ή σε ανεξάρτητο ειδικό τεύχος.
4. Η υπηρεσία προβαίνει, με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της
διακήρυξης και των άρθρων 20 και 143 - 151, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο
προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της.
Αντικείμενο του διαλόγου αυτού μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του
διαλόγου, η υπηρεσία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, μεριμνώντας, μεταξύ άλλων,
να μην παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν
ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με άλλους. Οι προτεινόμενες λύσεις, προτάσεις και εν γένει εμπιστευτικές
πληροφορίες, που περιέρχονται σε γνώση της υπηρεσίας από ένα υποψήφιο, δεν μπορούν να
γνωστοποιηθούν στους άλλους υποψηφίους χωρίς τη συγκατάθεσή του.
5. Με τη διακήρυξη ή το παραπάνω ανεξάρτητο ειδικό τεύχος μπορεί να προβλέπεται, ότι η
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, κατά τρόπο ώστε να μειώνεται ο
αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης.
6. Η υπηρεσία συνεχίζει τον διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική
αξιολόγηση, τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της. Αφού κηρύξει τη λήξη
του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά
τους, με βάση τη λύση ή τις λύσεις που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές
αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη
λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν.
7. Η υπηρεσία μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν
διευκρινήσεις σχετικά με τις προσφορές τους ή να τις συμπληρώσουν ή προσαρμόσουν. Ωστόσο, αυτές οι
διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών και δεν
πρέπει να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε
προσφέροντα.
8. Η υπηρεσία αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, με βάση τα κριτήρια
ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη διακήρυξη ή στο παραπάνω ανεξάρτητο ειδικό τεύχος και επιλέγει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3Β, παράγραφος 1 α΄. Ύστερα
από αίτημα της υπηρεσίας, ο προσφέρων που κρίθηκε ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μπορεί να κληθεί να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με πτυχές της προσφοράς του ή να
επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει ή να συμπληρώσει την προσφορά του, υπό τον όρο ότι αυτό
δεν έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς
υποβολή προσφορών ή να προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να εισάγονται διακρίσεις σε βάρος
οποιουδήποτε άλλου προσφέροντα.
9. Η υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι το κόστος συμμετοχής στη διαδικασία του ανταγωνιστικού
διαλόγου είναι υψηλό, μπορεί να προβλέψει στη διακήρυξη την απονομή βραβείων ή την καταβολή μέρους
του σχετικού κόστους στους προσφέροντες».
Άρθρο 14
Το άρθρο 29 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Ανάθεση συμβάσεων μικρού οικονομικού αντικειμένου
1. Όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ανακοίνωση
για την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας αναρτάται στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού και τοιχοκολλείται στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό
και παραμένει μέχρι την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των τευχών
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του διαγωνισμού. Για την ημερομηνία και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης και τοιχοκόλλησης εκδίδεται
βεβαίωση αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε. και της αναθέτουσας αρχής.
3. Στο διαγωνισμό καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τα νόμιμα προσόντα
συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλουν γραπτές οικονομικές προσφορές. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
έχουν χρόνο ισχύος δύο μηνών και μέσα στην προθεσμία αυτή πρέπει ο ανάδοχος να κληθεί για την
υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να κωλύεται η υπογραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, αν αυτός
δεν αντιλέγει. Στο φάκελο προσφοράς των υποψηφίων περιέχεται α) βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Μητρώο, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου νομικού προσώπου για τον νόμιμο εκπρόσωπό του και ότι
δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού σε βάρος τους, λόγω πτώχευσης ή τελεσίδικης καταδίκης σε αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά, γ) εγγύηση συμμετοχής και δ) οικονομική προσφορά. Τη
διαδικασία του διαγωνισμού διεξάγει τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από υπαλλήλους
της υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής, η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ανάθεσης του έργου στον υποψήφιο που κρίθηκε παραδεκτός
και πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή και το κοινοποιεί στους διαγωνιζόμενους με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2672/1998. Κατά του πρακτικού μπορεί να ασκηθούν ενστάσεις, σε
προθεσμία πέντε ημερών, επί των οποίων αποφαίνεται ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο
οποίος κατακυρώνει τη σύμβαση στο μειοδότη. Μετά την κατακύρωση καλείται ο ανάδοχος για την
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν, για την ανάθεση της σύμβασης, α) οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 9, 15
έως 17, 20, 22, 24 και 27 του ν. 3669/2008, ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις παραγράφους 2
και 3 και β) οι γενικές διατάξεις του ν. 3669/2008 για την εκτέλεση των συμβάσεων.
Άρθρο 15
Η παράγραφος 8 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και ανά τρίμηνο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
συντάσσει και διαβιβάζει στην Προϊσταμένη Αρχή εκθέσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που
συνοδεύονται από όλα τα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης και με τις οποίες την ενημερώνει για την πορεία
του έργου και ιδίως για τα ανακύπτοντα σημαντικά προβλήματα κατασκευής, σφάλματα των προμετρήσεων,
απρόβλεπτες περιστάσεις, που έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και την πιθανότητα εμφάνισης, στο επόμενο
τρίμηνο, της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, το προεκτιμώμενο κατά προσέγγιση κόστος
αυτών και τη νομική δυνατότητα να ανατεθούν στον ανάδοχο ως συμπληρωματικές εργασίες. Με βάση τις
εκθέσεις, η Προϊσταμένη Αρχή σχεδιάζει την εξέλιξη του έργου και ιδίως τη συνέχισή του με τις αναγκαίες
προσαρμογές ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο των
ανωτέρω εκθέσεων, τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά δεδομένα τεκμηρίωσης και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 16
1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο ανάδοχος υπέχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών που
προκαλούνται σε οποιονδήποτε, από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων».
2. Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 15, ως εξής:
«15. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει υποχρεωτικά
στην Προϊσταμένη Αρχή, μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκθέσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
ανάλογες με τις εκθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36, οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα σχετικά
δεδομένα τεκμηρίωσης. Οι εκθέσεις αυτές δεν αποτελούν αιτήσεις του αναδόχου, ούτε δηλώσεις παραίτησης
από δικαιώματά του και οι απαντήσεις των υπηρεσιών επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76».
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Άρθρο 17
Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα, όπως η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με τον ανάδοχο, γίνεται: α) με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
2672/1998 (Α΄ 290), β) με όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή γ) με δικαστικό
επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας είτε του Προϊσταμένου της, είτε του πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου
της.»
Άρθρο 18
Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την πληρότητα των μελετών που εκπονούνται, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη
διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, ο μελετητής, ο ανάδοχος και ο τεχνικός
σύμβουλος, υποχρεούνται να ασφαλίζουν τη μελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού
συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, καθώς και για περιπτώσεις ζημιών από ανωτέρα βία.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ορίζονται τα έργα, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που
υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης
της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσματος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών
καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης
ασφάλισης και κάθε σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, τα έργα των
οποίων ο προϋπολογισμός, χωρίς το Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης».
Άρθρο 19
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε επτά ημέρες, με
μέριμνα του οργάνου της επίβλεψης που το υπογράφει και αντίγραφό του διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη Αρχή, για να μπορεί η τελευταία να ελέγχει εγκαίρως
τη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου εκ μέρους του αναδόχου και της επίβλεψης».
2. Στο άρθρο 47 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.Αν ο ανάδοχος παραλείπει την καθημερινή τήρηση ημερολογίου του έργου, ο επιβλέπων
ειδοποιεί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική έγγραφη
προειδοποίηση για την επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις
(1/%ο) επί της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100, ούτε
ανώτερη των 500 ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης. Αν ο ανάδοχος παραλείψει να συμμορφωθεί, του
επιβάλλεται, για όσο χρόνο παρέλειψε την υποχρέωσή του, με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η
ποινική ρήτρα του προηγούμενου εδαφίου, αρχής γενομένης από την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της
κοινοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται στην περίπτωση αυτή
και για όσο χρόνο ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του, σε τήρηση του ημερολογίου μέσω του
επιβλέποντος.
Η ως άνω επιβαλλόμενη ειδική ποινική ρήτρα, δεν μπορεί να επιβληθεί αθροιστικά για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του 15% του συμβατικού χρόνου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά
τους δύο μήνες. Εφόσον η ειδική ποινική ρήτρα, απαιτείται να επιβληθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο»
Άρθρο 20
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για τη διαπίστωση της ικανοποιητικής εξέλιξης της εργολαβίας, στα συμβατικά τεύχη
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και για την περίοδο αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης,
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ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης, κατάλληλες ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών και σε κάθε
περίπτωση όχι αργότερα από την πάροδο τριών μηνών από τη λήξη τους. Αν η απόφαση εκδοθεί μετά τη
λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του φορέα
κατασκευής του έργου, εφόσον κριθούν υπαίτια, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 40».
Άρθρο 21
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 56 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«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. Ο ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση αυτή υποβάλλει προς
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετικό σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με προμετρήσεις, ο οποίος
συντάσσεται και εγκρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 57».
Άρθρο 22
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε σχέδιο σύμβασης μεταγενέστερης της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των
εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του
προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας
σύμβασης.»
2. Μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Για τα έργα συντήρησης, η δαπάνη που εξοικονομείται ("επί έλασσον δαπάνη") μπορεί να
χρησιμοποιείται και χωρίς τη συνδρομή των παραπάνω, υπό στοιχεία β΄ και γ΄ προϋποθέσεων».
3. Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,
ύστερα από εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η απόφαση έγκρισης του Πίνακα εκδίδεται μέσα σε ένα
τρίμηνο από την υποβολή του στην Προϊσταμένη Αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή
τεκμαίρεται ως η απόρριψή του. Αν ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει
συμπληρωματική σύμβαση, για την οποία απαιτείται η έγκριση πρόσθετης πίστωσης, η απόφαση έγκρισης
του Πίνακα εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο, από την ημερομηνία έγκρισης της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, η διευθύνουσα υπηρεσία υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή προσχέδιο της
συμπληρωματικής σύμβασης, με πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση. Η Προϊσταμένη Αρχή μεριμνά για την
έγκριση της συμπληρωματικής πίστωσης, αν εκτιμά ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1».
Άρθρο 23
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται η ασφάλιση του έργου, η οφειλόμενη αποζημίωση
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν καταβάλλεται άλλη αποζημίωση από τον
κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου».
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Άρθρο 24
Μετά το άρθρο 76 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρθρο 76Α ως εξής:
«Άρθρο 76Α
Συμβιβαστική επίλυση διαφορών
1. Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προς τον κύριο του έργου αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης των
διαφορών του, κατά τα άρθρα 871 και 872 του Αστικού Κώδικα. Η αίτηση δεν επιτρέπεται να έχει ως
αντικείμενο διαφορές που αφορούν σε ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώματα του έργου ή παράλειψη
συντήρησης (άρθρο 60), έκπτωση (άρθρο 61) και διακοπή εργασιών ή διάλυση της σύμβασης (άρθρο 62).
2. Η αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών
μηνών από την άσκηση της προσφυγής ή αγωγής που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 77 και
επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία πέντε μηνών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης και αν δεν υπογραφεί η σύμβαση συμβιβασμού μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Σύμβαση συμβιβασμού δεν υπογράφεται μετά την πρώτη
συζήτηση της προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.
3. Με ΚΥΑ των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών συστήνονται μία η περισσότερες Επιτροπές Επίλυσης
Συμβιβαστικών Διαφορών σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Κάθε Επιτροπή Επίλυσης
Συμβιβαστικών Διαφορών είναι πενταμελής και συγκροτείται με την ακόλουθη σύνθεση: Γενικός
Διευθυντής – μηχανικός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρος και μέλη δύο
νομικοί της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δυο μηχανικοί, με βαθμό τουλάχιστον διευθυντή, του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ως άνω απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές
τους.
4. Ο κύριος του έργου διαβιβάζει αμέσως την αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης στην Επιτροπή
Επίλυσης Συμβιβαστικών Διαφορών η οποία, ύστερα από ακρόαση των δύο πλευρών, διατυπώνει και
αποστέλλει προς τον κύριο του έργου γνωμοδότηση για την αποδοχή ή μη της αίτησης και στην πρώτη
περίπτωση, για το ακριβές περιεχόμενο ή και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης συμβιβασμού, μέσα σε
τρεις μήνες από την παραλαβή της αίτησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση είτε
του νομικού συμβούλου του κυρίου του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις είτε του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 στοιχείο ζ΄, 6, 7 και 22 του ν. 3086/2002
(Α΄ 324), όταν η νομική του υπηρεσία διεξάγεται μέσω αυτού. Αν αποφασιστεί τελικά η σύναψη της
σύμβασης συμβιβασμού, ακολουθείται υποχρεωτικά η γνωμοδότηση της Επιτροπής Επίλυσης
Συμβιβαστικών Διαφορών.
5. Η άσκηση αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης της παραγράφου 1 αναστέλλει την προθεσμία
έκδοσης απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως θεραπείας του άρθρου 76, μέχρι τη ρητή ή σιωπηρή
απόρριψη της αίτησης ή την υπογραφή της σύμβασης συμβιβασμού».
Άρθρο 25
Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία, στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης β΄ του άρθρου 2Α, αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από εισήγηση της
διευθύνουσας υπηρεσίας. Για τη λήψη της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η
διάρθρωση των υπηρεσιών, το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός και
γενικά η οικονομία της κατασκευής. Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού, η απόφαση αμέσως
μετά την έκδοσή της δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και αποστέλλεται από αυτόν στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) για δημοσίευση και στη δική του ιστοσελίδα. Αν ο κύριος του έργου
αποτελεί Ο.Τ.Α πρώτου ή δεύτερου βαθμού, η πιο πάνω απόφαση αποστέλλεται υποχρεωτικά για έλεγχο
νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 225 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87). Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και άλλους
υπαλλήλους ως βοηθούς του αν απαιτείται. Με μέριμνα της υπηρεσίας συντάσσεται και εγκρίνεται
χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής, καθώς και προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών,
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προγραμματίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού,
καθώς και ο αριθμός και το είδος των απαραίτητων για την κατασκευή μηχανημάτων και η διάρκεια
απασχόλησής τους στο έργο.»

Νομοθετικές ρυθμίσεις βελτιώσεων 3316 & 3669 ΤΕΛΙΚΌ 8/10/2015

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 26
Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και υπηρεσιών τεχνικής φύσεως
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, της οποίας τα
μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εννέα, για τη σύνταξη νέου Κώδικα Δημόσιων Έργων. Ο Κώδικας
θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη μελέτη,
την κατασκευή, τις υπηρεσίες τεχνικής φύσεως και τη συντήρηση των δημόσιων έργων.
2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμένους σε θέματα δημοσίων έργων ή μελετών. Ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, με την οποία και τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως
τρεις υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα
γραμματέα της επιτροπής. Με την απόφαση αυτή μπορεί επίσης να οριστούν ως ειδικοί εισηγητές έως τρεις
υπάλληλοι του παραπάνω Υπουργείου κατηγορίας ΠΕ.
3. Κατά τη σύνταξη του Κώδικα επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες
για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς,
καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής, η προσαρμογή διατάξεων
προς το ισχύον Σύνταγμα, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν
απλουστεύσεως ή άρσεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ή συσχετισμού προς παρεμφερείς διατάξεις, ο
καθορισμός των αρμόδιων οργάνων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και
αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση
νομοθετημάτων, η μεταγλώττιση του κειμένου στη δημοτική και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την
ενότητα της ρυθμίσεως. Ο Κώδικας επιτρέπεται να περιέχει εξουσιοδοτήσεις για τη μεταγενέστερη
τροποποίηση συγκεκριμένων τμημάτων αυτού με προεδρικό διάταγμα ή άλλη κανονιστική πράξη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ύστερα από εισήγηση της
οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση
συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών μελετών και
ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή ν.π.δ.δ, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη.
5. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούμενες παραγράφους θα υποβληθεί στην Ολομέλεια
της Βουλής προς κύρωση με τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του ν. 3316/2005, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του
νόμου αυτού, έχουν εφαρμογή στους διαγωνισμούς των αναθετουσών αρχών της παραγράφου 9 του άρθρου
11 του νόμου αυτού, οι οποίοι θα προκηρυχθούν με βάση τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων τα οποία θα
εγκριθούν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου
42 Α του ν. 3316/2005.
2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα αρμόδια όργανα της
αναθέτουσας αρχής μπορούν να εγκρίνουν την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων, η οποία έληξε πριν
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του
παρόντος νόμου δεν έχει λυθεί η σύμβαση. Η έγκριση της παράτασης γίνεται με τους όρους των
παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και δεν επιτρέπεται να παραβιάζει γεννημένα
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δικαιώματα του αναδόχου.
Και άλλες μετά από έλεγχο.

Άρθρο 28
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις του ν. 3316/2005:
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις του ν. 3669/2008:
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4177/2013 και το
άρθρο 64 του ν.4155/2013 (έλεγχος).
Και άλλες μετά από έλεγχο.
Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
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