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Άρθρο 1 
Έννοιες Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:  
1. «∆ηµόσια σύµβαση» είναι η έγγραφη σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται 
µεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως 
αντικείµενο την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών µηχανικού, όπως αυτή 
ορίζεται στις κείµενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων 
επαγγελµάτων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2. Οι δηµόσιες συµβάσεις του νόµου αυτού 
διακρίνονται σε συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών.  
2. α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσµα συστηµατικής και αναλυτικής επιστηµονικής και τεχνικής 
εργασίας και έρευνας σε συγκεκριµένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείµενο, που αποβλέπει 
ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέµβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο 
σχεδιασµό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε µεθόδους 
ανάπτυξης και σχεδιασµού του ευρύτερου χώρου. Η µελέτη έχει την έκταση και το βάθος που 
απαιτείται µε τη σύµβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα Αρχή µε 
συγκεκριµένη συµφωνηµένη µορφή.  
β) «Σύµβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύµβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου 
συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, µε τη διάθεση κυρίως συγκεκριµένου 
επιστηµονικού προσωπικού και άλλων µέσων επί ορισµένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε 
ηµερολογιακά είτε σε συνάρτηση µε ορισµένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου.  
Ως συµβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως οι συµβάσεις:  
αα) Για τη σύνταξη των τευχών δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας.  
ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή µελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 25.  
γγ) Για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης µελέτης, έργου ή 
υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο µελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου.  
3. «Σύνθετη σύµβαση» είναι η σύµβαση που περιλαµβάνει εκπόνηση µελέτης και παροχή 
υπηρεσιών, εφόσον αφορούν στο ίδιο έργο και δεν κωλύεται, λόγω σύγκρουσης καθηκόντων 
ή παραβίασης των αρχών του υγιούς ανταγωνισµού, η ανάθεσή τους στον αυτό ανάδοχο.  
4. «Συµφωνία πλαίσιο» είναι η συµφωνία ορισµένης διάρκειας, που συνάπτεται µεταξύ 
αναθέτουσας Αρχής και αναδόχου, µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών ή παροχή 
υπηρεσιών, όταν δεν µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς εκ των προτέρων στοιχεία 
τους, όπως οι χρόνοι έναρξης και λήξης των επί µέρους µελετών ή υπηρεσιών, οι ακριβείς 
χώροι εκτέλεσης και ο ακριβής προσδιορισµός του αντικειµένου της σύµβασης. Με τη 
συµφωνία πλαίσιο καθορίζονται επί µέρους όροι των συµβάσεων που πρόκειται να 
συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8.  
5. «Ανοικτή διαδικασία» είναι η διαδικασία ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας στην οποία µπορεί 
να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόµενος.  
6. «Κλειστή διαδικασία» είναι η διαδικασία ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας στην οποία µπορεί 
να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόµενος, αλλά προσφορά 
υποβάλλουν µόνον οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα Αρχή.  
7. «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση» είναι η διαδικασία ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας στην 
οποία οι αναθέτουσες Αρχές προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους που επιλέγουν και 
διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς.  
8. «∆ιαγωνισµός µελετών» είναι η διαδικασία µε την οποία η αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει την 
εξασφάλιση µελετών ή σχεδίων, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της 
αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού µηχανικού, που επιλέγονται από κριτική επιτροπή 
µετά από σύγκριση και απονοµή χρηµατικών βραβείων.  
9. «Αναθέτουσες Αρχές» είναι το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), 
οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθµών, οι δηµοτικές, νοµαρχιακές 



και δηµόσιες επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι 
ενώσεις κάθε νοµικής µορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα.  
«Οργανισµός δηµοσίου δικαίου» είναι κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο:  
α) Έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν 
εµπίπτουν στο βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα.  
β) Η δραστηριότητά του χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το ελληνικό δηµόσιο 
ή από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλο οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή η 
διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς ή περισσότερα 
από τα µισά των µελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού του συµβουλίου 
διορίζονται από το ελληνικό δηµόσιο ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.  
10. «Κύριος του έργου» είναι το ∆ηµόσιο ή ένα από τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στην προηγούµενη παράγραφο, στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο παρέχονται οι 
υπηρεσίες των συµβάσεων των παραγράφων 1 έως 4.  
11. «Εργοδότης» είναι η αναθέτουσα Αρχή που καταρτίζει σύµβαση µελέτης ή παροχής 
υπηρεσιών µε τον ανάδοχο είτε για λογαριασµό της είτε για λογαριασµό του κυρίου του 
έργου.  
12. «Προϊσταµένη Αρχή» είναι η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο: α) της αναθέτουσας Αρχής, 
που διενεργεί τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων των παραγράφων 1 έως 4 και β) του 
εργοδότη, που εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης, ασκώντας για 
λογαριασµό του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της 
σύµβασης.  
13. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα διοίκησης 
της συναφθείσας σύµβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταµένης Αρχής.  
14. «Τεχνικό συµβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί 
στον εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή 
ζητείται από την Προϊσταµένη Αρχή.  
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 αντίστοιχα να παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 1 έως 4.  
16. «Εταιρεία» ή «γραφείο µελετών» και «εταιρεία» ή «γραφείο παρόχων υπηρεσιών» είναι η 
επαγγελµατική µονάδα που έχει νοµική προσωπικότητα µε εταιρική µορφή, διαθέτει 
κατάλληλη επιστηµονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της 
έδρας της δικαίωµα να εκπονεί µελέτες ή αντίστοιχα να παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 
1 έως 4.  
17. «Σύµβουλος» της υπηρεσίας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, δυνάµει 
συµβάσεως παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζει την υπηρεσία στη διεξαγωγή της διαδικασίας 
ανάθεσης µελέτης, έργου ή υπηρεσίας και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο µελέτης ή έργου.  
18. «Σύνθετη µελέτη» είναι η µελέτη που περιλαµβάνει περισσότερες από µία κατηγορίες 
µελετών.  
19. «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη, που 
συνάπτει µε τον εργοδότη σύµβαση των παραγράφων 1 έως 4.  
20. «Σύµπραξη» είναι η οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων που δεν έχει νοµική 
προσωπικότητα και συµµετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων των 
παραγράφων 1 έως 4.  
21. «Εκπρόσωπος της σύµπραξης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή δήλωση 
των µελών της και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης και του διοικητικού και τεχνικού 
συντονισµού των µελών για την παραγωγή σύνθετης µελέτης ή υπηρεσίας.  
22. «Προεκτιµώµενη αµοιβή» είναι το προεκτιµώµενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηµατικό 
ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόµενων µελετών ή υπηρεσιών, που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 και αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των 
συµβάσεων των παραγράφων 1 έως 4.  
23. «Συµβατική αµοιβή» είναι το καθοριζόµενο µε την προκήρυξη κατ' αποκοπή τίµηµα 
εκάστης των προκαταρκτικών µελετών και η οικονοµική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά 
στάδια των µελετών και στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών.  
24. «Τελική αµοιβή» είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αµοιβή για 
το εκτελεσθέν αντικείµενο της σύµβασης.  
25. «Φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης είναι το έργο ή η υπηρεσία, που προσδιορίζεται από 
αυτήν, ως το ζητούµενο αποτέλεσµα της σύµβασης.  



26. «Μονάδες φυσικού αντικειµένου» είναι οι χαρακτηριστικές για κάθε έργο µοναδιαίες 
διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το µέγεθός του κατά 
κύριο λόγο, όπως χιλιόµετρα οδού, τετραγωνικά µέτρα κτιρίων, αποτυπώσεων κ.λπ..  
27. «Υποστηρικτικές µελέτες και έρευνες» είναι οι επί µέρους µελέτες και έρευνες που είναι 
απαραίτητες για το σχεδιασµό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όµως, ως 
αντικείµενο τον ίδιο το σχεδιασµό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.  
 
 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής Κατηγορίες µελετών 

 

1. Ο νόµος αυτός ρυθµίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δηµοσίων συµβάσεων, 
ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση µελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών µηχανικού και 
των άλλων ελευθερίων επαγγελµάτων των κατηγοριών µελετών της παραγράφου 2, που 
εµπίπτουν καθ' ύλην στο «Παράρτηµα ΙΙ Α» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο «Παράρτηµα 
XVII Α» της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται 
και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. Για τις 
ανωτέρω συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω Οδηγιών, ο παρών 
νόµος εναρµονίζει το εθνικό δίκαιο προς αυτές.  
2. Οι µελέτες ή και υπηρεσίες επίβλεψης µελετών και έργων, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, 
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  
(1) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες.  
(2) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες.  
(3) Οικονοµικές µελέτες.  
(4) Κοινωνικές µελέτες.  
(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.  
(6) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων.  
(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και τοπίου).  
(8) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών 
έργων).  
(9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες.  
(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών 
έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες.  
(11) Μελέτες λιµενικών έργων.  
(12) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).  
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων, 
αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.  
(14) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων µορφών 
ενέργειας).  
(15) Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας).  
(16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές 
και τοπογραφικές).  
(17) Χηµικές µελέτες και έρευνες.  
(18) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων.  
(19) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες.  
(20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες.  
(21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες.  
(22) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες.  
(23) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).  
(24) ∆ασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής 
διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών 
µεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).  
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.  
(26) Αλιευτικές µελέτες.  
(27) Περιβαλλοντικές µελέτες.  
(28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων.  
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά 



περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας και η αντιστοιχία του µε το γνωστικό 
αντικείµενο των µελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του 
άρθρου 39. Με την ίδια απόφαση µπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι 
παραπάνω κατηγορίες, µετά από γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.) και 
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα ζητήµατα που προκαλούν οι 
τροποποιήσεις των κατηγοριών, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις 
εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και στις εκκρεµείς συµβάσεις.  
4. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού, 
µπορεί να επεκτείνεται εν όλω ή εν µέρει το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού και σε 
δηµόσιες συµβάσεις παροχής άλλων υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και του Παραρτήµατος XVII της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Με όµοιο διάταγµα που 
εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µπορούν να προστίθενται 
κατηγορίες µελετών ή υπηρεσιών στις κατηγορίες της παραγράφου 2 και ρυθµίζονται τα 
ζητήµατα που προκαλεί η σχετική προσθήκη, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα 
ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και στις εκκρεµείς 
συµβάσεις.  
 
 

Άρθρο 3  

Προγραµµατική σύµβαση 
 
1. Εφόσον ο κύριος του έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για την προετοιµασία, 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση µελέτης ή έργου, κυρίως δε για τον 
καθορισµό των γενικών και των τεχνικών όρων µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύµβαση, τη 
διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, µελέτης ή υπηρεσίας, την εποπτεία της 
διοίκησης ή και τη διοίκηση των συµβάσεων, την έγκριση των µελετών και την παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης, ζητά από την Αρχή στην οποία υπάγεται ή από την οποία 
εποπτεύεται, την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων, αν δεν ορίζεται αλλιώς από ειδικές 
διατάξεις. Εφόσον η Αρχή αυτή δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, τις σχετικές 
αρµοδιότητες ασκεί η Περιφέρεια της έδρας του. Οι σχετικές αρµοδιότητες ασκούνται από τα 
καθ' ύλην αρµόδια όργανα ή υπηρεσίες των Αρχών της παραγράφου αυτής.  
2. Αν οι Αρχές της προηγούµενης παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν τις πιο πάνω 
αρµοδιότητες, ο κύριος του έργου µπορεί να αναθέτει µε προγραµµατική σύµβαση σε άλλη 
αναθέτουσα Αρχή (εντολοδόχο) µέρος ή το σύνολο αυτών. Στη σύµβαση ορίζονται 
τουλάχιστον:  
α) Το αντικείµενο της σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της µελέτης ή υπηρεσίας και η 
προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη.  
β) Τα καθήκοντα της εντολοδόχου.  
γ) Ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύµβασης δαπανών της 
εντολοδόχου και οι λεπτοµέρειες της καταβολής της.  
δ) Οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας 
πληµµελούς εκπλήρωσης της εντολής.  
ε) Οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της 
εντολής.  
στ) Ο τρόπος και οι όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος 
αναθέτουσα Αρχή.  
ζ) Οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου 
κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής.  
η) Οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη 
έγκριση του κυρίου του έργου.  
3. Η εντολοδόχος ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων της και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον κύριο του έργου. Αν 
στη σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του 
έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της εντολής. 
Αποφαινόµενα όργανα της συγκεκριµένης κάθε φορά σύµβασης είναι τα αρµόδια όργανα της 
εντολοδόχου.  



4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να 
καθορίζονται προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των 
αναθετουσών Αρχών, για την προετοιµασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη 
διοίκηση µελέτης ή έργου, ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
έργων.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Άρθρο 4 

Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων 
 

1. Η διαδικασία για σύναψη σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών, προϋποθέτει τη 
δηµιουργία φακέλου έργου, µε µέριµνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής 
του διαγωνισµού και έγκριση του οργάνου που έχει την αρµοδιότητα για την ανάθεση της 
σύµβασης και το οποίο εντάσσει τις προς ανάθεση συµβάσεις σε πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης. Ο φάκελος του έργου συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια 
έγκρισης των µελετών και ακολουθεί το έργο έως την οριστική παραλαβή του και 
περιλαµβάνει ιδίως:  
α) Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται 
κυρίως από την τεχνική περιγραφή του προς µελέτη έργου µε τα κύρια λειτουργικά του 
χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες µελέτες που σχετίζονται 
µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες 
του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, 
αρχαιολογικές και άλλες δεσµεύσεις ως προς το σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες 
υποστηρικτικές µελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση 
της µελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου του, που κατά την εκτίµηση του 
κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών.  
β) Την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.  
γ) Το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών.  
δ) Την απαιτούµενη δαπάνη, που περιλαµβάνει τις προβλέψιµες επί µέρους προεκτιµώµενες 
αµοιβές των µελετών και συναφών υπηρεσιών και την προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής 
του έργου.  
2. Η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τις τιµές αµοιβών ανά κατηγορία έργου και 
µονάδα φυσικού αντικειµένου, που ορίζονται µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 
και τα ποσοτικά στοιχεία του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά περιλαµβάνονται στο Τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. Για εργασίες που δεν τιµολογούνται στην υπουργική 
απόφαση, η προεκτιµώµενη αµοιβή προσδιορίζεται µε βάση τα ποσοτικά στοιχεία του προς 
ανάθεση έργου και συγκριτικά στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών.  
3. Για τη διεξαγωγή διαγωνισµού του νόµου αυτού η αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα 
συµβατικά τεύχη, που περιλαµβάνουν το φάκελο έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης οριστικής µελέτης είτε µεµονωµένα 
είτε µε άλλα στάδια µελετών είναι η ένταξη του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του 
φορέα.  
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ή του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την προετοιµασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες µελετών 
και το ειδικότερο περιεχόµενο του φακέλου του έργου, των προκαταρκτικών µελετών ανά 
κατηγορία µελέτης των προκαταρκτικών µελετών και των τεχνικών εκθέσεων των 
παραγράφων 3α του άρθρου 6 και 4α του άρθρου 7.  
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
καθορίζονται τα αρχεία που είναι υποχρεωµένες να τηρούν οι υπηρεσίες που εκτελούν 
µελέτες, υπηρεσίες και έργα, για την παροχή πληροφοριών κατά τον προγραµµατισµό άλλων 
έργων και την προεκτίµηση της δαπάνης των σχετικών συµβάσεων, η πρόσβαση στα αρχεία, 
η αξιοποίησή τους από άλλες υπηρεσίες και αναθέτουσες Αρχές, ο συντονισµός των 



υπηρεσιών, η αρµόδια, για την τήρηση κεντρικού αρχείου και την παροχή οδηγιών προς τις 
αναθέτουσες Αρχές, υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και κάθε σχετικό θέµα.  
6. Ο κύριος του έργου δύναται να αναθέτει την εκτέλεση µέρους ή του συνόλου της 
προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια σύµβαση του νόµου αυτού.  
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Μελετών της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές 
προδιαγραφές, κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών, που 
περιλαµβάνει: (α) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά µονάδα φυσικού 
αντικειµένου και κατηγορία έργου, µε βάση, κυρίως, τα προβλεπόµενα στάδια µελέτης και τις 
ποσότητες των οµοίων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων, ώστε να αποφεύγεται ο 
πολλαπλασιασµός της αµοιβής στην περίπτωση αυτή και (β) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων 
αµοιβών υπηρεσιών είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των οµοίων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων 
ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός της αµοιβής στην περίπτωση αυτή είτε ανά 
µονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωποµήνες) που ασχολούνται µε την 
παροχή της υπηρεσίας, µε βάση τα προσόντα και την εµπειρία τους. Μετά την έκδοση της 
υπουργικής απόφασης, η εφαρµογή των τιµών του κανονισµού για τον καθορισµό της 
προεκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες Αρχές, οι 
οποίες λαµβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση 
τους, τη συνολική δαπάνη της σύµβασης, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της και τον 
επικαιροποιηµένο φάκελο του έργου.  
Οι τιµές του κανονισµού αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, µε βάση τον επίσηµο δείκτη τιµών 
καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από 
την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων σχετικό έγγραφο προς τους φορείς που 
αναθέτουν µελέτες και υπηρεσίες του νόµου αυτού. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται µετά την 
ηµεροµηνία αυτή λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρµογή των τιµών, για τον 
προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής.  
8. Οι οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων 
των άρθρων 6 έως 10 συντάσσονται µε τήρηση των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων σχετικά µε την αµοιβή των µελετών και υπηρεσιών του άρθρου 2. Οι αναθέτουσες 
Αρχές αναφέρουν στις προκηρύξεις τις διατάξεις αυτές.  
 
 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασίες ανάθεσης µελετών 

 
Η Προϊσταµένη Αρχή επιλέγει, αναλόγως των στοιχείων του φακέλου του έργου και των 
ιδιαιτεροτήτων της προς ανάθεση µελέτης, µία εκ των διαδικασιών ανάθεσης των επόµενων 
παραγράφων:  
1. Όταν πρόκειται περί µελέτης σύνθετου έργου που επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις, 
ανατίθενται µε την ίδια προκήρυξη η προκαταρκτική µελέτη και η προµελέτη, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6.  
2. Ο κύριος του έργου µπορεί να αναθέσει µεµονωµένα την προκαταρκτική µελέτη, µε 
ανάλογη προσαρµογή της προκήρυξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και εφαρµογή των 
διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6 του ίδιου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι ανάδοχοι 
υποβάλλουν τις προκαταρκτικές µελέτες και τα επιπλέον στοιχεία του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 6, χωρίς οικονοµική 
προσφορά. Οι µελέτες αξιολογούνται και βαθµολογούνται ως προς την προτεινόµενη τεχνική 
λύση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9α, κατατάσσονται και καταβάλλεται η ορισθείσα 
από την προκήρυξη αµοιβή, κατά την παράγραφο 14 του άρθρου 6. Στον ανάδοχο µε την 
ανώτερη βαθµολογία η αµοιβή καταβάλλεται προσαυξηµένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 
Επί ισοβαθµίας η προσαύξηση κατανέµεται µεταξύ των ισοβαθµούντων.  
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής και της προηγούµενης εφαρµόζεται για µελέτες που 
ανήκουν κατά κύριο λόγο σε µία από τις κατηγορίες µελετών υπ' αριθ. 6 (αρχιτεκτονικές 
µελέτες κτιριακών έργων), 8 (στατικές), 9 (µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές), 
10 (συγκοινωνιακών έργων), 11 (λιµενικών έργων) και 13 (υδραυλικές) του άρθρου 2.  



3. Όταν πρόκειται περί µελετών κτιριακών έργων και έργων διαµόρφωσης ή ανάπλασης 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, η προµελέτη και τα µετά από αυτήν στάδια της µελέτης 
ανατίθενται, µε εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 14 του άρθρου 6. Όπου 
στο άρθρο αυτό αναφέρεται η προµελέτη νοούνται αντίστοιχα τα υπολειπόµενα στάδια της 
µελέτης.  
Η διαδικασία αυτή µπορεί να τύχει εφαρµογής, κατόπιν απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής 
που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, στις κατηγορίες των 
µελετών του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, ιδίως αν η µελέτη κρίνεται πρωτότυπη ή 
παρίσταται επείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αυτής.  
4. Όταν η φύση της κατηγορίας της µελέτης το επιτρέπει και ο κύριος του έργου εκτιµά ότι, µε 
τη σύνταξη της προκαταρκτικής µελέτης και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων βοηθητικών 
µελετών και ερευνών θα καταστεί δυνατός ο σαφής προσδιορισµός του τεχνικού αντικειµένου 
της µελέτης, µπορεί να προβεί σε ενιαία προκήρυξη της προκαταρκτικής και της οριστικής 
µελέτης, µε παράλειψη του ενδιάµεσου σταδίου. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζεται 
αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 6 και ως προµελέτη νοείται αντίστοιχα η οριστική µελέτη.  
5. Εφόσον συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, είναι δυνατή η προκήρυξη της 
πλήρους µελέτης ή επί µέρους σταδίων αυτής, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7:  
α) Όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχοµένων στο φάκελο 
έργου, όπως κατά κύριο λόγο στις τοπογραφικές µελέτες ή γεωτεχνικές εργασίες.  
β) Όταν περιέχονται στο φάκελο του έργου επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως µελέτες 
προηγούµενων σταδίων.  
γ) Όταν πρόκειται περί µικρού ή απλού έργου ή έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την 
τεχνική λύση.  
δ) Όταν πρόκειται για έργα που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά προγράµµατα µε 
περιοριστικές προθεσµίες απορρόφησης.  
ε) Όταν πρόκειται περί µελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα 
στάδιο, όπως ιδίως των κυκλοφοριακών, οικονοµικών και κοινωνικών, ή των µελετών που 
εκπονούνται κατ' ουσίαν σε ένα στάδιο, όπως οι χωροταξικές, ρυθµιστικές, πολεοδοµικές και 
ρυµοτοµικές.  
Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, για την έγκριση της προκήρυξης απαιτείται 
προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου και στην περίπτωση δ΄ 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  
6. Όταν πρόκειται περί µελετών αξιόλογων τεχνικών έργων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
που έχουν ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική και περιβαλλοντική σηµασία και η 
λειτουργία τους, ο όγκος τους ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους έχουν επίδραση στο 
ευρύτερο δοµηµένο ή φυσικό περιβάλλον, όπως είναι ιδίως σηµαντικά κτιριακά έργα, έργα 
επαναλαµβανόµενου τύπου, µνηµεία ή µνηµειακά έργα, έργα διαµόρφωσης ή ανάπλασης 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων µε υπερτοπικό ή ιστορικό χαρακτήρα ή παρεµβάσεων 
πολεοδοµικού επιπέδου ιδιαίτερης σηµασίας η επιλογή του αναδόχου διενεργείται µε 
αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ή διαγωνισµό µελετών. Στους διαγωνισµούς αυτούς δεν 
υποβάλλονται οικονοµικές προσφορές και η προκήρυξη καθορίζει τουλάχιστον τον αριθµό και 
το χρηµατικό ποσό των προς απονοµή βραβείων, τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής, την 
εξαγορά ή µη λύσεων πέραν των βραβευοµένων από τον κύριο του έργου, την 
προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση του συνόλου της µελέτης και των απαιτούµενων 
υποστηρικτικών µελετών και την πηγή χρηµατοδότησης του διαγωνισµού και της µελέτης. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, προσδιορίζονται ειδικότερα οι 
περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισµού µελετών και κάθε 
λεπτοµέρεια που αφορά τη διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισµού. Μέχρι 
την έκδοση της απόφασης οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί διεξάγονται κατά τις κείµενες περί 
αυτών διατάξεις.  
Όταν ο διαγωνισµός εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 
2004/17/ΕΚ, εφαρµόζονται και οι σχετικές περί διαγωνισµών µελετών διατάξεις αυτής.  
Όταν προκηρύσσονται διεθνείς διαγωνισµοί ισχύουν επίσης οι κανονισµοί της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA).  
 
 

Άρθρο 6 
Ανάθεση προκαταρκτικών µελετών και προµελέτης µε την ίδια προκήρυξη. 



 
1. Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης των συµβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών 
µελετών και προµελέτης µε την ίδια προκήρυξη απαιτείται να εγκριθεί από την Προϊσταµένη 
Αρχή προκήρυξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Όπου στο νόµο 
αυτόν αναφέρεται ο όρος «προκαταρκτική µελέτη» νοείται το αντίστοιχο αρχικό στάδιο κάθε 
κατηγορίας µελέτης, µε το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασµός του έργου, εφόσον 
προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές ή την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 
4.  
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, µε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δήλωσης κατά το άρθρο 15 παρ. 1 περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού εκ του άρθρου 16 
και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται µε την προκήρυξη και αποδεικνύουν την εκπλήρωση 
των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής κατά το άρθρο 17.  
2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:  
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια αποφαινόµενα όργανα.  
β) Το αντικείµενο της µελέτης µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια, όπως προκύπτει από το φάκελο 
του έργου.  
γ) Η κατηγορία πτυχίου, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επί 
µέρους µελέτη της σύµβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούµενη τάξη κάθε πτυχίου 
καθορίζεται µε βάση τις προεκτιµώµενες αµοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε 
κατηγορίας.  
δ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή της προµελέτης, η οποία υπολογίζεται όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, αν δεν περιλαµβάνονται τιµές στον 
κανονισµό για τη συγκεκριµένη κατηγορία µελετών, µε υπολογισµό της κατά µήνα 
απασχόλησης των αναγκαίων προσώπων (ανθρωποµήνες) και εφαρµογή των διατάξεων 
περί ενιαίων τιµών προεκτιµώµενων αµοιβών υπηρεσιών που ορίζονται µε την ίδια απόφαση, 
άλλως η προεκτιµώµενη αµοιβή εκτιµάται από την υπηρεσία, βάσει όλων των διαθέσιµων 
στοιχείων.  
ε) Ο αριθµός των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προκαταρκτικές µελέτες, οι 
οποίοι δεν µπορεί να είναι λιγότεροι των τριών, ούτε περισσότεροι των πέντε, αναλόγως του 
µεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου.  
στ) Η κατ' αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης, στην οποία περιλαµβάνεται η 
αµοιβή για τις απαιτούµενες στη φάση αυτή και µόνον υποστηρικτικές µελέτες. Η κατ' 
αποκοπή αµοιβή µπορεί να καθορίζεται και µε εκτίµηση της σύνθεσης της απαιτούµενης 
οµάδας εργασίας και του χρόνου απασχόλησής της.  
ζ) Ο πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  
η) Η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διεύθυνση 
της υπηρεσίας στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δηµόσιας συνεδρίασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο τρόπος 
κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας προς τους υποψηφίους.  
θ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη 
διαδικασία ανάθεσης της µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 16 και 17.  
ι) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και τη σειρά ισχύος τους.  
ια) Η προθεσµία παράδοσης της προκαταρκτικής µελέτης.  
ιβ) Τα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών και της 
προµελέτης.  
ιγ) Τα κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών και της προµελέτης και ο συντελεστής 
βαρύτητας ενός εκάστου, καθώς και τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια βαθµολόγησης ανά κριτήριο 
εφόσον κρίνεται σκόπιµο.  
ιδ) Η προθεσµία παράδοσης της προµελέτης, η οποία πρέπει να αναλύεται κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 27.  
ιε) Η προθεσµία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών 
και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιµο για την προµήθειά τους.  
ιστ) Ο χρόνος ισχύος της οικονοµικής προσφοράς για την προµελέτη και η απαιτούµενη 
εγγύηση συµµετοχής κατά την παράγραφο 7.  
ιζ) Τα προς ανάθεση στάδια και οι προδιαγραφές της µελέτης κατά το άρθρο 11.  
ιη) Η δυνατότητα υποβολής και εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της προκαταρκτικής 
µελέτης.  
3. Η ανάθεση της προκαταρκτικής µελέτης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα κριτήρια της παραγράφου 4.  



Για την ανάθεση υποβάλλεται τεχνική προσφορά η οποία περιλαµβάνει:  
α) Τεχνική έκθεση, που περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της 
µελέτης, ανάλυση των επί µέρους ζητηµάτων και προτεινόµενες σε γενικές γραµµές λύσεις.  
β) Το οργανόγραµµα µε την οµάδα µελέτης και τον συντονιστή της, όπου παρουσιάζεται η 
κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της 
δράσης της σε εκπονηθείσες µελέτες και το βαθµό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των 
αντίστοιχων έργων.  
γ) Πρόταση µεθοδολογίας, που περιλαµβάνει το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της µελέτης, 
την κατάτµηση σε δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της µελέτης και 
χρονοδιάγραµµα όπου παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωση των δραστηριοτήτων.  
δ) Πίνακα των ανειληµµένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων, µε τον προβλεπόµενο φόρτο κατά το χρόνο εκπόνησης της υπό ανάθεση 
µελέτης, µε στοιχεία για την προβλεπόµενη απασχόληση των µελών της προτεινόµενης 
οµάδας µελέτης.  
4. Τα κριτήρια ανάθεσης προκαταρκτικής µελέτης είναι, κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας, τα 
ακόλουθα:  
α) Η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της 
µελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση.  
β) Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης, όπως προκύπτει από τη 
σύνθεσή της και τα στοιχεία της οµάδας µελέτης, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των 
στελεχών του υποψηφίου και των αποδεδειγµένα µόνιµων συνεργατών του.  
γ) Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τη σχετική πρόταση 
του υποψηφίου.  
δ) Η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και την απασχόληση του υποψηφίου και της 
οµάδας του από εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες.  
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται 
µετά γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, καθορίζεται ανώτερο και κατώτερο όριο στα 
ποσοστά βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης τα ποσοστά 
ορίζονται µε την προκήρυξη.  
5. Οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά και τα 
πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη, για τη διενέργεια της ποιοτικής επιλογής 
και της ανάθεσης και υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι την καθορισµένη από την προκήρυξη ηµέρα και ώρα, κατά την 
οποία συνεδριάζει δηµοσίως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή µονογράφει κατ' αρχήν 
τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων και αποδεικνύουν το δικαίωµα 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 14, την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 
1 του άρθρου 15 και τα υπόλοιπα οριζόµενα µε την προκήρυξη δικαιολογητικά και τα 
καταχωρεί στο πρακτικό. Την ίδια ηµέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αµέσως επόµενες 
εργάσιµες, ελέγχεται η πληρότητα και το νοµότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων 
συµµετοχής, αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, 
καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής, ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής και 
ανακοινώνεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής ο πίνακας των υποψηφίων που επελέγησαν, 
κατά το άρθρο 22. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών όσων αποκλείονται κατά τη φάση 
της επιλογής φυλάσσονται κλειστοί, µε ευθύνη του προέδρου, µέχρι την εκδίκαση των 
ενστάσεων της επόµενης παραγράφου. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών 
αποσφραγίζονται σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που διεξάγεται σε 
ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται στους υποψηφίους πριν από πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες, το περιεχόµενό τους καταγράφεται στο πρακτικό, τα στοιχεία τους µονογράφονται 
από τα µέλη της Επιτροπής και ελέγχεται η νοµιµότητά τους. Σε κλειστές συνεδριάσεις της 
Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται, βαθµολογούνται και οι υποψήφιοι 
κατατάσσονται σε πίνακα. Η διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο 
γνωστοποιείται στους υποψηφίους, κατά το άρθρο 22. Η Προϊσταµένη Αρχή δεν κωλύεται να 
αποφασίσει την ανάθεση, αν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης 
είναι λιγότεροι του προκαθορισµένου µε την προκήρυξη αριθµού των αναδόχων της 
προκαταρκτικής µελέτης.  
6. Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση. Επί των 
ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά στη νοµιµότητα της συµµετοχής υποψηφίου, η 



Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει αναλόγως τη σειρά κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού. Αν η ένσταση ασκήθηκε από αποκλεισθέντα στη φάση της επιλογής 
υποψήφιο ή αφορά στον τρόπο βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς, µε την απόφασή της 
η Προϊσταµένη Αρχή αναπέµπει το πρακτικό στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε αναλυτικές 
παρατηρήσεις της Προϊσταµένης Αρχής, τις οποίες λαµβάνει υπόψη η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, αναβαθµολογεί κατά την απόφαση και επανυποβάλλει το πρακτικό προς 
έγκριση. Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Προϊσταµένη Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφασή της επαναβαθµολογεί και εγκρίνει την ανάθεση.  
7. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η Προϊσταµένη Αρχή εφαρµόζει τη διαδικασία 
της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Εφόσον κάποιος από τους αναδόχους αποκλειστεί, για 
τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά 
τη σειρά της βαθµολογίας τους. Η σύµβαση συνάπτεται κατά το άρθρο 23 και οι ανάδοχοι 
καλούνται να προσέλθουν ορισµένη ηµέρα για την υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της 
προκαταρκτικής µελέτης, µε την οποία αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκπονήσουν και να 
καταθέσουν, την τελευταία ηµέρα της καθορισµένης µε την προκήρυξη προθεσµίας, τη µελέτη 
και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκροτούν την τεχνική προσφορά για την εκπόνηση της 
προµελέτης και την οικονοµική τους προσφορά. Κατά την υπογραφή της σύµβασης οι 
ανάδοχοι καταθέτουν, επί ποινή αποκλεισµού από τη διαδικασία, εγγύηση συµµετοχής που 
ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της κατ' αποκοπήν αµοιβής της 
προκαταρκτικής µελέτης, όταν ανήκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη πτυχίου και πέντε τοις εκατό (5%) 
όταν ανήκουν στις υπόλοιπες. Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών µελετητών και εταιρειών / 
γραφείων µελετών που είναι καταταγµένοι σε διάφορες τάξεις, κατατίθεται κοινή εγγύηση, 
στην οποία οι συµπράττοντες / κοινοπρακτούντες που ανήκουν στις τάξεις Α΄ και Β΄ µετέχουν 
µε δύο τοις εκατό (2%) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της κατηγορίας την οποία καλύπτουν 
και πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον ανήκουν στις υπόλοιπες.  
Η εγγύηση παρέχεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και εφόσον 
έχει χρόνο λήξης πρέπει αυτός να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά έξι (6) µήνες την 
προθεσµία παράδοσης της προκαταρκτικής µελέτης, καταπίπτει δε, υπέρ του κυρίου του 
έργου, αν δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα η προκαταρκτική µελέτη ή αν ο ανάδοχος της 
προµελέτης δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η 
εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου της προµελέτης αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 24, ενώ στους λοιπούς υποψηφίους 
επιστρέφεται µετά τη σύναψη της σύµβασης.  
8. Η τεχνική προσφορά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης 
υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο και περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού την 
προκαταρκτική µελέτη του έργου, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και 
τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης και συνοδεύεται από επαρκώς τεκµηριωµένο 
προϋπολογισµό της τεχνικής λύσης που προκρίνει ο υποψήφιος και της εναλλακτικής λύσης. 
∆εν αξιολογούνται στοιχεία που υποβάλλονται επιπλέον των οριζοµένων στην προκήρυξη. 
Εφόσον το επιτρέπει η προκήρυξη, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν µέχρι µία 
εναλλακτική τεχνική και οικονοµική προσφορά.  
Με το φάκελο της τεχνικής του προσφοράς ο υποψήφιος υποβάλλει σφραγισµένο 
απαραβίαστο φάκελο που περιέχει την αναλυτική οικονοµική προσφορά του που 
περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, ανάλυση των επί µέρους αµοιβών: (α) για τον 
προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών 
πάσης φύσεως, (β) την εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών, (γ) την εκπόνηση της 
Προµελέτης, (δ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όταν απαιτείται και (ε) κάθε άλλη 
αµοιβή προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις. Η οικονοµική προσφορά δεν 
περιλαµβάνει αµοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, οι οποίες ανατίθενται µε 
ιδιαίτερη σύµβαση. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται, για κάθε επί µέρους κατηγορία, από 
τις ποσότητες του φυσικού αντικειµένου που προκύπτουν από την προτεινόµενη λύση και τις 
προσφερόµενες τιµές ανά φυσικό αντικείµενο.  
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ορίζεται η 
διαδικασία φύλαξης των οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του 
νόµου αυτού, από την υποβολή µέχρι την αποσφράγισή τους.  
9. Κριτήρια ανάθεσης της προµελέτης είναι:  
α) Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία συνίσταται:  
αα) Στην πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικής λύσης.  
ββ) Στα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης, η οποία βαθµολογείται, 
ανάλογα µε τη φύση του έργου, µε βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω υποκριτήρια:  



(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης.  
(2) Την αισθητική αξία της λύσης.  
(3) Την ευκολία κατασκευής της λύσης.  
(4) Τη δαπάνη του έργου, που περιλαµβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και, εφόσον ορίζεται 
στην πρόσκληση, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του 
έργου. Στην προκήρυξη περιλαµβάνονται συγκεκριµένα οι παράµετροι υπολογισµού της 
δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου.  
(5) Τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης του έργου.  
(6) Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης.  
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται 
οι επί µέρους συντελεστές βαρύτητας των ως άνω υποκριτηρίων της τεχνικής προσφοράς, 
ενώ µπορεί να εξειδικεύονται ανάλογα µε την κατηγορία, το µέγεθος και το είδος έργου ή να 
προστίθενται και άλλα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης οι συντελεστές βαρύτητας των 
υποκριτηρίων ορίζονται στην προκήρυξη. Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων 
βαθµολογείται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στην τελική 
βαθµολογία των υποψηφίων ορίζεται σε ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).  
β) Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου για την εκπόνηση της προτεινόµενης από αυτόν 
κύριας τεχνικής λύσης και των εναλλακτικών της, εφόσον προβλέπεται η υποβολή τους, που 
περιλαµβάνει και τις αµοιβές για απαραίτητες υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες. Σε 
περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 5, η οικονοµική προσφορά αναλύεται 
λεπτοµερώς στα επί µέρους στάδια µελέτης.  
Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά απορρίπτεται εφόσον κατά κατηγορία µελέτης 
παραβιάζει τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε τις αµοιβές της προς 
ανάθεση µελέτης ή εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν 
αντιστοιχούν στην προτεινόµενη τεχνική λύση.  
Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων βαθµολογείται σε εκατονταβάθµια κλίµακα µε τον 
τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στην τελική 
βαθµολογία ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζεται ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης 
της οικονοµικής προσφοράς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ο τρόπος βαθµολόγησης 
ορίζεται στην προκήρυξη.  
10. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών ανοίγονται την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα σε 
δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µονογράφονται τα στοιχεία τους από τα 
µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και καταγράφεται το περιεχόµενό τους στο πρακτικό. Οι 
µελέτες και τα λοιπά στοιχεία των τεχνικών προσφορών ελέγχονται, αξιολογούνται και 
βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και καταχωρείται η βαθµολογία στο πρακτικό της 
Επιτροπής. Η τεχνική προσφορά για την ανάθεση της προµελέτης βαθµολογείται µε τα 
κριτήρια της παραγράφου 9α και θεωρείται αποδεκτή εφόσον η βαθµολογία της υπερβαίνει τις 
εξήντα (60) µονάδες και οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από 
τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια, όπως καθορίσθηκαν µε την προκήρυξη, αλλιώς απορρίπτεται, η 
µελέτη επιστρέφεται και ο υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας χωρίς να 
δικαιούται αµοιβή για τη µελέτη.  
Το πρακτικό της Επιτροπής µετά την ολοκλήρωσή του κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά 
το άρθρο 22 και κατ' αυτού υποβάλλονται ενστάσεις στον πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων 
αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Αν γίνει 
δεκτή ένσταση που αφορά στο νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς διαγωνιζοµένου, η 
Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει µε την απόφασή της αναλόγως το πρακτικό, ενώ, αν αφορά 
τη βαθµολόγηση, το πρακτικό αναπέµπεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε αναλυτικές 
παρατηρήσεις της Προϊσταµένης Αρχής, σχετικά µε τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης, η 
οποία τις λαµβάνει υπόψη και το διαµορφώνει αναλόγως. Σε περίπτωση νέας διαφωνίας η 
Προϊσταµένη Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, αναβαθµολογεί την τεχνική 
προσφορά.  
11. Οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίζονται µετά την οριστικοποίηση του πίνακα της 
βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, η διεξαγωγή της οποίας γνωστοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόµενους προ 
πέντε (5) ηµερών και καταχωρείται το περιεχόµενό τους στο πρακτικό.  
Η Επιτροπή εξετάζει κατ' αρχήν τις προσφορές κατά την παράγραφο 9β, βαθµολογεί τις 
προσφορές που κρίνει αποδεκτές, σταθµίζοντας τη βαθµολογία τους µε τη βαθµολογία των 



τεχνικών προσφορών και υποβάλλει στην Προϊσταµένη Αρχή το πρακτικό µε εισήγηση για 
τον υποψήφιο που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά.  
Επί ισοβαθµίας προκρίνεται ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στην τεχνική 
προσφορά. Το πρακτικό κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους κατά τους όρους της 
προκήρυξης. Ως προς τις ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής και την απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6.  
12. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αναθέσεων του 
παρόντος άρθρου, µε αιτιολογηµένη απόφασή της:  
α) Να ανακαλέσει την προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα, πριν ή µετά την 
κατακύρωσή του, αν συντρέχει παραβίαση των κειµένων διατάξεων, η οποία επηρεάζει το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον δεν µπορεί η παραβίαση να επανορθωθεί µε 
εφαρµογή της επόµενης περίπτωσης.  
β) Να ακυρώσει εν µέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναµορφώσει το αποτέλεσµά 
της, αν διαπιστώσει ότι σε κάποιο στάδιο εµφιλοχώρησαν σφάλµατα και παραλείψεις, που 
επηρεάζουν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.  
γ) Να ακυρώσει το αποτέλεσµα αν ο συναγωνισµός δεν ήταν επαρκής ή αν υφίστανται 
βάσιµες ενδείξεις ότι υπήρξε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων για την αποφυγή του 
πραγµατικού συναγωνισµού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι συνεννοηθέντες 
αποκλείονται από την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκπόνηση της προς ανάθεση µελέτης ή των 
επόµενων σταδίων της και κινείται εναντίον τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της 
Προϊσταµένης Αρχής, η πειθαρχική διαδικασία.  
δ) Να ανακαλέσει την προκήρυξη, αν δεν επιθυµεί πλέον την εκπόνηση της µελέτης ή να µην 
εγκρίνει το αποτέλεσµα αν κριθεί ασύµφορο για τον κύριο του έργου ή να επαναπροκηρύξει 
το διαγωνισµό µε τροποποίηση των αρχικών όρων. Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού 
καταβάλλεται η κατ' αποκοπήν αµοιβή των προκαταρκτικών µελετών.  
13. Με την απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής για την ανάθεση της προµελέτης, εγκρίνεται 
ταυτόχρονα και η προκαταρκτική µελέτη µε τις υποστηρικτικές µελέτες που τυχόν τη 
συνοδεύουν, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται. 
Μετά τη σύναψη της σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει την Προµελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) για την εξασφάλιση θετικής γνωµοδότησης για την Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.), αν απαιτείται. Αν για την έγκριση της 
Π.Π.Ε. ή και την προώθηση της Προµελέτης ανεξαρτήτως έγκρισης της Π.Π.Ε., προκύψουν 
από τις γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων φορέων αναγκαίες µη ουσιώδεις τροποποιήσεις ή 
βελτιώσεις στην ανατεθείσα προµελέτη ή τροποποιήσεις που οφείλονται στις εκτελούµενες 
στη φάση αυτή υποστηρικτικές εργασίες, ο ανάδοχος καλείται να τις υλοποιήσει στα πλαίσια 
της σύµβασης, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα. Αν οι αναγκαίες µεταβολές κρίνονται σηµαντικές, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι αλλαγές δεν ανατρέπουν ουσιωδώς την αρχική πρόσκληση και δεν αντιτίθενται στην αρχή 
της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων.  
Αν δεν υπάρξει συµφωνία, η σύµβαση διαλύεται αζηµίως για τον κύριο του έργου και η 
προµελέτη προκηρύσσεται εκ νέου µε τις τυχόν ενδεικνυόµενες αλλαγές, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 7. Ανάλογες διαδικασίες ακολουθούνται και στις περιπτώσεις 
ανάθεσης του άρθρου 7, όταν προκύψουν τροποποιήσεις του συµβατικού αντικειµένου κατά 
τη φάση της προµελέτης.  
14. Οι προκαταρκτικές µελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την παράγραφο 10 
παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά το άνοιγµα και τη βαθµολόγησή 
τους, ανεξαρτήτως αν ανατεθεί η προµελέτη, περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας 
Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα αµοιβή.  
 
 

Άρθρο 7 
Ανάθεση οριστικής µελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών µελετών 

 
1. Για την ανάθεση της οριστικής µελέτης χωρίς αξιολόγηση προκαταρκτικών µελετών όπως 
και των µελετών της παρ. 5 του άρθρου 5, ο εργοδότης συντάσσει προκήρυξη, η οποία 
δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Η διαδικασία ανάθεσης που ακολουθείται είναι είτε η ανοικτή 
είτε η κλειστή, αναλόγως της πολυπλοκότητας του µεγέθους και της εξειδικευµένης εµπειρίας 
που απαιτείται για την εκπόνηση της µελέτης.  
2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:  
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια αποφαινόµενα όργανα.  



β) Το αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιηµένο φάκελο έργου, µε 
κάθε δυνατή λεπτοµέρεια και οι προδιαγραφές της µελέτης, κατά το άρθρο 11.  
γ) Η κατηγορία πτυχίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για 
κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούµενη τάξη κάθε 
πτυχίου καθορίζεται µε βάση τις προεκτιµώµενες αµοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε 
κατηγορίας µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 39.  
δ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή των προς ανάθεση σταδίων της µελέτης που 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, εφόσον στον κανονισµό 
της παραγράφου 7 του άρθρου 4 δεν περιλαµβάνονται τιµές, µε ανάλυση σε ανθρωποµήνες 
και εφαρµογή των διατάξεων περί ενιαίων τιµών προεκτιµώµενων αµοιβών υπηρεσιών που 
ορίζονται µε την ίδια απόφαση, άλλως εκτιµάται από την υπηρεσία βάσει όλων των 
διαθέσιµων στοιχείων.  
Στην προεκτιµώµενη αµοιβή περιλαµβάνεται και η αµοιβή για τον προγραµµατισµό, επίβλεψη 
και αξιολόγηση των τυχόν απαιτούµενων υποστηρικτικών εργασιών, ενώ ορίζεται ο κωδικός 
αριθµός της πίστωσης, από την οποία θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση 
σταδίων.  
ε) Ο πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  
στ) Η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης (ανοικτή ή κλειστή), η προθεσµία και ο τρόπος 
υποβολής των προσφορών και η διεύθυνση, στην οποία γίνεται η υποβολή, καθώς και ο 
τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας.  
ζ) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 16 και 17, το περιεχόµενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς 
και ο τρόπος σύνταξης της οικονοµικής προσφοράς.  
η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.  
θ) Η προθεσµία παράδοσης της µελέτης, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 27.  
ι) Η προθεσµία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών 
και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιµο για την προµήθειά τους.  
ια) Τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης της µελέτης και η βαρύτητα ενός εκάστου, 
καθώς και τα ελάχιστα όρια βαθµολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιµο.  
ιβ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η εγγύηση 
συµµετοχής έχει χρόνο ισχύος που υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς, πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 
και το ποσοστό της ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιµώµενης 
αµοιβής του προς ανάθεση σταδίου.  
ιγ) Σε περίπτωση εφαρµογής της κλειστής διαδικασίας, τον αριθµό των υποψηφίων που 
προτίθεται να καλέσει για την υποβολή προσφορών, που δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από 
πέντε (5) ούτε περισσότεροι από δέκα (10).  
3. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, καταθέτοντας προσφορά, που περιλαµβάνει:  
α) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 15 παρ. 1 και τα υπόλοιπα απαιτούµενα κατά την 
προκήρυξη στοιχεία, όπως ορίζονται στα άρθρα 15, 16 και 17,  
β) φάκελο τεχνικής και  
γ) φάκελο οικονοµικής προσφοράς.  
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, φάκελο τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 
υποβάλλουν µόνον όσοι επιλέγονται κατά το στάδιο της ποιοτικής επιλογής µετά από 
πρόσκληση της αναθέτουσας Αρχής και µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 13.  
4. Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µε εφαρµογή των κριτηρίων της παραγράφου 6. Για το 
σκοπό της ανάθεσης υποβάλλονται τεχνικές και οικονοµικές προσφορές. Ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς περιέχει:  
α) Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 
επικαιροποιηµένου φακέλου του έργου, µε επισήµανση των τυχόν προβληµάτων και 
εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους.  
β) Οργανόγραµµα µε την οµάδα µελέτης και τον συντονιστή της, όπου παρουσιάζεται η 
κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της 
δράσης της σε εκπονηθείσες µελέτες και το βαθµό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των 
αντίστοιχων έργων.  
γ) Έκθεση µε περιγραφή της µεθοδολογίας, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παράσχει τις 
ζητούµενες υπηρεσίες, που περιλαµβάνει το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της µελέτης µε 



κατάτµηση σε επί µέρους δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της 
µελέτης, το χρονοδιάγραµµα όπου παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωση των δραστηριοτήτων, 
τον τρόπο αξιοποίησης του εξοπλισµού και πληροφορίες για την ολοκλήρωση του 
συµβατικού αντικειµένου εκτελεσθεισών συµβάσεων µελετών και τον τρόπο εφαρµογής τους.  
δ) Πίνακα των ανειληµµένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων, µε τον προβλεπόµενο φόρτο κατά το χρόνο εκπόνησης της υπό ανάθεση 
µελέτης, µε στοιχεία για την προβλεπόµενη απασχόληση των µελών της προτεινόµενης 
οµάδας µελέτης.  
5. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 και περιλαµβάνει τις αµοιβές για την 
εκπόνηση των µελετών και για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 
αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, ενώ δεν µπορεί να περιλαµβάνει αµοιβές 
για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, οι οποίες ανατίθενται µε ιδιαίτερη σύµβαση.  
6. Τα κριτήρια ανάθεσης των µελετών της παραγράφου 1 είναι τα ακόλουθα:  
α) Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης, 
όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της παραγράφου 4α και τα λοιπά τεχνικά 
πλεονεκτήµατα της προσφοράς.  
β) Η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης, όπως προκύπτει 
από την σύνθεσή της και τα στοιχεία αυτής, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των στελεχών και 
των αποδεδειγµένα µόνιµων συνεργατών, η διαπιστωµένη ικανότητα του συντονιστή της 
οµάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων και το πέραν του βασικού, όπως προβλέπεται στη 
διακήρυξη, διατιθέµενο για την εκτέλεση της σύµβασης πρόσθετο στελεχικό δυναµικό του, η 
αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας του, η αποτελεσµατικότητα και 
αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας 
µελέτης και την απασχόληση του υποψηφίου και της οµάδας του από εκπονούµενες µελέτες 
και παρεχόµενες υπηρεσίες.  
γ) Η οικονοµική προσφορά.  
Η βαρύτητα του ανωτέρω υπό α΄ κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας είναι τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%), του υπό β΄ κριτηρίου σαράντα τοις εκατό (40%) και του υπό γ΄ κριτηρίου 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας η βαρύτητα 
του υπό α΄ κριτηρίου είναι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), του υπό β΄ κριτηρίου τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) και του υπό γ΄ κριτηρίου τριάντα τοις εκατό (30%).  
Στις περιπτώσεις που πρόκειται να ανατεθεί µελέτη µε συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή 
κατώτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στα κριτήρια ανάθεσης περιλαµβάνεται 
υποχρεωτικά και η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη 
έργου.  
Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στο σύνολο της βαθµολογίας είναι είκοσι τοις εκατό (20%). 
Στην περίπτωση αυτή η βαρύτητα του υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου αυτής κριτηρίου 
µειώνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).  
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζεται 
ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης της οικονοµικής προσφοράς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης 
ο τρόπος βαθµολόγησης ορίζεται στην προκήρυξη.  
7. Επί ανοικτής διαδικασίας οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη για τη διενέργεια 
τόσο της ποιοτικής επιλογής όσο και της ανάθεσης. Επί κλειστής διαδικασίας υποβάλλεται 
φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίστηκαν στην προκήρυξη για τη 
διενέργεια της επιλογής.  
Οι φάκελοι υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι την 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, κατά την οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, ελέγχει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωµα συµµετοχής στο 
διαγωνισµό κατά το άρθρο 14, την υπεύθυνη δήλωση και τα λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν 
απαιτούνται από την προκήρυξη για την απόδειξη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
ποιοτικής επιλογής, καταγράφει το περιεχόµενό τους στο πρακτικό και τα µονογράφει. Την 
ίδια ηµέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, ελέγχεται η 
πληρότητα και το νοµότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων συµµετοχής, 
αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, καταλληλότητας 
και ποιοτικής επιλογής και ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής. Όταν εφαρµόζεται 
κλειστή διαδικασία, επιλέγονται βάσει των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 17 οι 
πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι στον αριθµό που προβλέπεται στην προκήρυξη ή µικρότερο, αν 
δεν υπάρξει ικανός αριθµός κατάλληλων υποψηφίων. Το σχετικό πρακτικό κοινοποιείται 



στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22. Κατά του πρακτικού χωρούν ενστάσεις, µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη 
Αρχή, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών 
από την υποβολή τους.  
8. Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η ανοικτή διαδικασία και ανεξάρτητα από την υποβολή 
ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανοίγει την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις 
αµέσως επόµενες εργάσιµες, τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που 
έγιναν δεκτοί, ενώ οι φάκελοι των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν παραµένουν σφραγισµένοι 
και φυλάσσονται, µε µέριµνα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έως ότου παρέλθει η σχετική 
προθεσµία ή οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι δηλώσουν γραπτώς ότι παραιτούνται του 
δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Η Επιτροπή σηµειώνει συνοπτικά στο πρακτικό το 
περιεχόµενο των φακέλων και τα µέλη της µονογράφουν κάθε φύλλο των στοιχείων της 
τεχνικής προσφοράς. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την 
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής. Μετά 
την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού 
επί των τυπικών δικαιολογητικών, αφού ληφθεί υπόψη η κρίση της, ολοκληρώνεται το 
πρακτικό µε τη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς και τη σχετική αιτιολογία και 
κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται 
αποδεκτές εφόσον η συνολική βαθµολογία τους υπερβαίνει τις εξήντα (60) µονάδες της 
εκατονταβάθµιας κλίµακας και οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω 
από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται µε την προκήρυξη, αλλιώς 
απορρίπτονται και ο υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.  
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, µετά την 
εκδίκαση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής, τους 
διαγωνιζόµενους που επελέγησαν να υποβάλουν εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 13 την τεχνική και οικονοµική προσφορά τους και τα λοιπά στοιχεία 
που ζητούνται από την προκήρυξη για τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης. Για τη 
διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 
αυτής που ισχύουν για την ανοιχτή διαδικασία.  
9. Κατά του πρακτικού ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών υποβάλλονται 
ενστάσεις στον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Αν γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
διαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει αναλόγως το πρακτικό. Αν η ένσταση 
αφορά στη βαθµολόγηση, το πρακτικό αναπέµπεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε 
αναλυτικές παρατηρήσεις της Προϊσταµένης Αρχής σχετικά µε τις πληµµέλειες της 
βαθµολόγησης, η οποία τις λαµβάνει υπόψη και το διαµορφώνει αναλόγως.  
10. Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή 
όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που 
γνωστοποιείται εγγράφως στους υποψήφιους προ πέντε (5) ηµερών, αποσφραγίζονται οι 
οικονοµικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόµενό τους στο πρακτικό.  
Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά απορρίπτεται εφόσον κατά κατηγορία µελέτης 
παραβιάζει τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την αµοιβή των 
µελετών που ανατίθενται ή οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν 
αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των εδαφίων β΄ 
και δ΄ της παραγράφου 2.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βαθµολογεί τις οικονοµικές προσφορές και εισηγείται την ανάθεση 
της σύµβασης στον υποψήφιο που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε στάθµιση 
της βαθµολογίας των τεχνικών και των οικονοµικών προσφορών. Επί ισοβαθµίας προκρίνεται 
ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς. Το πρακτικό 
κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22 και η προθεσµία υποβολής ενστάσεων 
κατ΄ αυτού είναι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Επί των ενστάσεων διατυπώνει τη γνώµη της η 
Επιτροπή και τη διαβιβάζει, µαζί µε το πρακτικό, στην Προϊσταµένη Αρχή, που αποφασίζει για 
την έγκριση ή µη του αποτελέσµατος µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής. Οι διατάξεις της 
παραγράφου 12 του άρθρου 6 εφαρµόζονται ανάλογα.  
11. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση στον πρώτο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, 
επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης της µελέτης ή δεν κατέθεσε εµπρόθεσµα την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να κατακυρώσει το διαγωνισµό στο 
δεύτερο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο ή και στον τρίτο, στην περίπτωση που και ο 
δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.  



 
 

Άρθρο 8 
Συµφωνίες πλαίσιο 

 
1. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών µε συµφωνία πλαίσιο 
εφαρµόζεται µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, όταν πρόκειται 
να παραχθεί σύνολο όµοιων µελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των 
προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισµός των επί µέρους συµβάσεων, οι 
χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί µέρους µελετών ή παροχής υπηρεσιών, όπως 
και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συµβάσεις, µπορούν όµως να 
καθορισθούν οι τιµές και ενδεχοµένως οι ποσότητες αυτών. Οι συµφωνίες πλαίσιο 
συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών µελετών.  
2. Για την ανάθεση των συµφωνιών πλαίσιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
7, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η συµφωνία πλαίσιο 
συνάπτεται µε έναν ανάδοχο µελέτης ή υπηρεσίας, ο οποίος, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
προκήρυξης, µπορεί να καλύπτει µία κατηγορία µελέτης του άρθρου 2 ή περισσότερες, σε 
σύµπραξη ή κοινοπραξία και διαθέτει τα απαιτούµενα από την προκήρυξη προσόντα. Η 
διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισµού και δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.  
3. Η προεκτιµώµενη αµοιβή της συµφωνίας πλαίσιο που ορίζεται στην προκήρυξη, είναι το 
µέγιστο δυνατό οικονοµικό αντικείµενο όλων των επί µέρους συµβάσεων που προβλέπεται να 
συναφθούν µέσα στη χρονική περίοδο ισχύος της και εφόσον υπερβαίνει το όριο εφαρµογής 
της κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ περίληψη της προκήρυξης, που 
συντάσσεται κατά τα οικεία υποδείγµατα των ως άνω Οδηγιών δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη διαδικασία καλούνται να λάβουν µέρος όλες οι 
τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας µελετών του άρθρου 2 µεταξύ της τάξης πτυχίου που 
προσδιορίζεται από το µέσο µέγεθος προεκτιµώµενης αµοιβής των επί µέρους συµβάσεων 
που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιµάται από την αναθέτουσα Αρχή και το εβδοµήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας πλαισίου. Η 
µέγιστη αξία των συµβάσεων που συνάπτονται κατ’ έτος επί τη βάσει συµφωνιών πλαίσιο 
απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εγκεκριµένων 
ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας Αρχής, για µελέτες και υπηρεσίες, µε εκτίµηση τριετίας.  
Η προεκτιµώµενη αµοιβή κάθε συµφωνίας πλαισίου µε αναθέτουσα Αρχή οργανισµό 
αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων 
χιλιάδων (600.000) ευρώ. ∆εν επιτρέπεται η σύναψη επί µέρους σύµβασης αξίας 
µεγαλύτερης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συµβατικής αξίας της συµφωνίας πλαίσιο, 
ούτε η σύναψη νέας επί µέρους σύµβασης εάν δεν έχει εκτελεσθεί τουλάχιστον το πενήντα 
τοις εκατό (50%) των συµβάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί βάσει αυτής.  
4. Η προκήρυξη για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο περιλαµβάνει πέραν των στοιχείων του 
άρθρου 7, ιδίως:  
α) Το µέγιστο αριθµό επί µέρους συµβάσεων που θα συναφθούν.  
β) Περιγραφή του συνολικού τεχνικού αντικειµένου και, εφόσον είναι δυνατό, το αντικείµενο 
των επί µέρους συµβάσεων.  
γ) Τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο.  
δ) Το χρονικό διάστηµα, από την πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για την 
υπογραφή των επί µέρους συµβάσεων.  
5. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει:  
α) Οργανόγραµµα της οµάδας µελέτης ή της οµάδας παροχής των υπηρεσιών και του 
συντονιστή της, µε κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της, στοιχεία για την 
αποτελεσµατικότητα της δράσης της σε εκπονηθείσες µελέτες ή παρασχεθείσες υπηρεσίες 
αντίστοιχα και το βαθµό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων.  
β) Πρόταση µεθοδολογίας που περιλαµβάνει το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της µελέτης ή 
υπηρεσίας, µε προσέγγιση του αντικειµένου που περιλαµβάνει η συµφωνία πλαίσιο και τις 
διαδικασίες παραγωγής της µελέτης. 6. Η ανάθεση των συµφωνιών πλαίσιο γίνεται στον 
υποψήφιο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Για την 
ανάδειξη της προσφοράς αυτής χρησιµοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια:  
α) Η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης ή της οµάδας 
παρόχου υπηρεσίας, όπως προκύπτει από τη σύνθεσή της και τα στοιχεία αυτής, 
λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των στελεχών και των αποδεδειγµένα µόνιµων συνεργατών 



του υποψηφίου, η διαπιστωµένη ικανότητα του συντονιστή της οµάδας στην εξεύρεση 
τεχνικών λύσεων και το, πέραν του βασικού όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, διατιθέµενο 
για την εκτέλεση της σύµβασης πρόσθετο στελεχικό δυναµικό του, καθώς και η 
αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας του.  
β) Η οικονοµική προσφορά.  
Η υποβληθείσα προσφορά απορρίπτεται αν παραβιάζει τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 4.  
Η βαρύτητα των δύο κριτηρίων επί της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων ορίζεται σε 
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα.  
Με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται µετά γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου κατ' 
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 7 ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο βαθµολογείται η 
οικονοµική προσφορά.  
7. Η συµφωνία πλαίσιο και οι επί µέρους συµβάσεις της συνάπτονται ως εξής:  
Μετά την επιλογή και ανάθεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, η Προϊσταµένη Αρχή 
κοινοποιεί την κατακυρωτική απόφαση στον επιλεγέντα ανάδοχο µε πρόσκληση για την 
υπογραφή της συµφωνίας, µέσα σε προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Κατά την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο οι εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής στο διαγωνισµό επιστρέφονται και αντικαθίστανται µε εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
που υπολογίζονται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ποσού της σύµβασης 
συµφωνίας πλαίσιο. Όταν, κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο, προκύψει ανάγκη 
παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενό της, καλείται, µε γραπτή πρόσκληση 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος να υπογράψει, µέσα στην ορισµένη από την 
προκήρυξη προθεσµία, τη σύµβαση για την εκτέλεση του αντικειµένου της επί µέρους 
σύµβασης µελέτης ή υπηρεσίας µε τους όρους της συµφωνίας πλαίσιο. Αν η τεθείσα 
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 33. Με 
την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται, συµψηφιζόµενη µε την ήδη κατατεθειµένη, εγγύηση 
καλής εκτέλεσης κατά το άρθρο 24, υπολογιζόµενη επί του ποσού της συγκεκριµένης 
σύµβασης, αλλιώς θεωρείται ότι ο ανάδοχος αρνήθηκε τη σύναψή της.  
8. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι περί εκτέλεσης των συµβάσεων διατάξεις του 
νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της συµφωνίας 
πλαίσιο.  
 
 

Άρθρο 9 

∆ιαδικασία ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
 

1. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών της παραγράφου 2β του άρθρου 1 µπορούν να 
ανατίθενται από τον κύριο του έργου, µόνο εφόσον οι αναθέτουσες Αρχές αδυνατούν να 
ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στα καθήκοντα αυτά και εφ' όσον οι αρχές και οι υπηρεσίες 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αιτιολογηµένα αρνηθούν να ανταποκριθούν σε σχετικό 
αίτηµα της αναθέτουσας Αρχής. Πριν από την έγκριση της προκήρυξης απαιτείται, επί ποινή 
ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, γνωµοδότηση του τεχνικού συµβουλίου του 
Υπουργείου που εποπτεύει τον κύριο του έργου ή της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, αν στο εποπτεύον 
Υπουργείο δεν υπάρχει τεχνικό συµβούλιο.  
2. Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών τηρείται είτε η ανοικτή είτε η κλειστή 
διαδικασία. Η κλειστή διαδικασία ενδείκνυται κυρίως όταν πρόκειται να ανατεθεί σύµβαση µε 
αντικείµενο πολύπλοκο ή µεγάλο ή εξειδικευµένο.  
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας συντάσσεται και εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή 
προκήρυξη, περίληψη της οποίας, συντασσόµενη κατά τα αντίστοιχα υποδείγµατα των 
οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Στη διαδικασία 
µπορούν να συµµετέχουν όσοι έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 14, καταθέτοντας προς τούτο προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία των άρθρων 15, 16 και 17, όπως εξειδικεύονται στην προκήρυξη 
και τους φακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.  
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας υποβάλλουν φάκελο τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς µόνο οι επιλεγέντες κατά τη φάση της επιλογής υποψήφιοι.  
3. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:  
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια αποφαινόµενα όργανα.  



β) Το αντικείµενο της σύµβασης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιηµένο φάκελο του 
έργου, µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών κατά το άρθρο 11.  
γ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή των υπηρεσιών, που υπολογίζεται αναλυτικά 
σύµφωνα µε τον κανονισµό της παρ. 7 του άρθρου 4, αλλιώς η προεκτιµώµενη αµοιβή 
εκτιµάται από την υπηρεσία βάσει όλων των διαθέσιµων στοιχείων. Ορίζεται επίσης ο 
κωδικός αριθµός της πίστωσης από την οποία χρηµατοδοτείται η σύµβαση.  
δ) Η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης, η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής των 
προσφορών, η διεύθυνση, στην οποία γίνεται η υποβολή και ο τρόπος κοινοποίησης των 
εγγράφων της διαδικασίας.  
ε) Τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, µεταξύ των 
οποίων και τα απαιτούµενα πτυχία και οι λοιπές προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης.  
στ) Τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης και η βαρύτητα ενός εκάστου, καθώς και τα ελάχιστα 
όρια βαθµολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιµο.  
ζ) Ο τρόπος διαµόρφωσης της οικονοµικής προσφοράς των υποψηφίων.  
η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.  
θ) Η προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον απαιτείται από τη φύση των προς ανάθεση 
υπηρεσιών.  
ι) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η υποβολή εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε 
χρόνο ισχύος που υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα µήνα το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού 
της προεκτιµώµενης αµοιβής και εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24.  
ια) Η τήρηση κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας. Εφόσον επιλεγεί η κλειστή, ορίζεται ο αριθµός 
των επιλεγόµενων υποψηφίων οι οποίοι δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε και 
περισσότεροι από δέκα.  
4. Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Για το σκοπό της ανάθεσης υποβάλλονται τεχνικές και 
οικονοµικές προσφορές. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνονται:  
α) Τεχνική έκθεση, που περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της 
προς ανάθεση υπηρεσίας, ανάλυση των επί µέρους ζητηµάτων και προτεινόµενες σε γενικές 
γραµµές λύσεις.  
β) Έκθεση µε περιγραφή της µεθοδολογίας παροχής των υπηρεσιών, τις εσωτερικές 
διαδικασίες προσφοράς της υπηρεσίας και τον τρόπο αξιοποίησης του εξοπλισµού, 
οργανόγραµµα µε τα µέλη της οµάδας και το συντονιστή της και στοιχεία για την 
αποτελεσµατικότητα της δράσης της οµάδας σε παρασχεθείσες υπηρεσίες και µελέτες.  
5. Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου συντάσσεται κατά τους όρους της προκήρυξης, µε 
βάση τις ποσότητες φυσικού αντικειµένου ή µονάδων απασχόλησης της προκήρυξης και τις 
αντίστοιχες προσφερόµενες τιµές, µε τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 4 
και περιέχεται, επί ποινή αποκλεισµού, σε φάκελο σφραγισµένο και απαραβίαστο, κατά τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης.  
6. Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:  
α) Η πληρότητα και αρτιότητα εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου όπως προκύπτει 
από την τεχνική έκθεση της παραγράφου 4α.  
β) Η ποιότητα της προσφοράς του υποψηφίου, η οποία συνίσταται στην πληρότητα, 
αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας του, την οργανωτική 
αποτελεσµατικότητα της οµάδας που θα εκτελέσει τη σύµβαση και τα προσόντα του 
συντονιστή της οµάδας.  
γ) Η οικονοµική προσφορά.  
Η υποβληθείσα προσφορά απορρίπτεται αν δεν έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζεται 
στην παράγραφο 5.  
Η βαρύτητα του ανωτέρω υπό α΄ κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας είναι τριάντα τοις 
εκατό (30%), του υπό β΄ κριτηρίου σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), του υπό γ΄ κριτηρίου 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας η βαρύτητα 
του υπό α΄ κριτηρίου είναι τριάντα τοις εκατό (30%), του υπό β΄ κριτηρίου είναι σαράντα τοις 
εκατό (40%) και του υπό γ΄ κριτηρίου είναι τριάντα τοις εκατό (30%).  
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζεται 
ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης της οικονοµικής προσφοράς.  
7. Για τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 
7 έως 11 του άρθρου 7.  
 



 
Άρθρο 10 

∆ιαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµατεύσεις 
 
1. Οι αναθέτουσες Αρχές µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις του νόµου αυτού µε 
διαπραγµάτευση µε περιορισµένο αριθµό υποψηφίων, ύστερα από δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού, αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισµός, στον οποίο κατατέθηκαν µη κανονικές ή 
απαράδεκτες, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, προσφορές και εφόσον δεν 
τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του διαγωνισµού. Ως µη κανονικές προσφορές 
θεωρούνται ιδίως όσες δεν συµφωνούν µε τους όρους της προκήρυξης και των συµβατικών 
εν γένει τευχών και ως απαράδεκτες ιδίως οι εκπρόθεσµες ή όσες υποβάλλονται από 
υποψηφίους που δεν έχουν τα απαιτούµενα προσόντα ή η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει 
το ανώτερο επιτρεπτό όριο.  
Οι αναθέτουσες Αρχές δεν υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν προκήρυξη, στην περίπτωση που 
καλούν στη διαπραγµάτευση όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισµό που 
προηγήθηκε ή έστω όσους εκπλήρωναν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υπέβαλαν 
προσφορές τυπικώς αποδεκτές.  
Με τη διαπραγµάτευση είναι δυνατή, κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής, η προσαρµογή 
των προσφορών των διαγωνιζοµένων στους όρους της προκήρυξης, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων και στα λοιπά συµβατικά τεύχη, µε σκοπό την ανάθεση σε αυτόν που υπέβαλε 
την καλύτερη προσφορά. Κατά τη διαπραγµάτευση οι αναθέτουσες Αρχές µεταχειρίζονται 
ισότιµα τους υποψηφίους και δεν επιτρέπεται να παρέχουν επιλεκτικά πληροφορίες που 
ενδέχεται να ευνοούν κάποιους εκ των υποψηφίων.  
2. Επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισµός, στον οποίο δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και 
µε την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης. Στην 
περίπτωση αυτή διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ε.Ε., εφόσον ζητηθεί.  
β) Αν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών 
δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο υποψήφιο.  
γ) Αν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη, που οφείλεται σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα Αρχή και δεν επιτρέπει την τήρηση των 
προθεσµιών δηµοσίευσης της προκήρυξης, που ορίζονται στο άρθρο 12. Η έλλειψη 
επαρκούς χρόνου που συνιστά την κατεπείγουσα ανάγκη δεν πρέπει να οφείλεται σε 
γεγονότα για τα οποία έχει ευθύνη η αναθέτουσα Αρχή.  
δ) Όταν η προς ανάθεση σύµβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισµού µελετών και πρέπει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν το διαγωνισµό, να ανατεθεί στον βραβευθέντα ή σε 
έναν από τους βραβευθέντες του διαγωνισµού αυτού, οπότε, στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει 
να καλούνται να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις όλοι οι βραβευθέντες.  
ε) Όταν πρόκειται για νέες µελέτες ή υπηρεσίες που αποτελούν επανάληψη παρόµοιων 
µελετών ή υπηρεσιών και ανατίθενται από την ίδια αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο της 
αρχικής σύµβασης η οποία έχει συναφθεί µε την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι προς ανάθεση υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε µία βασική µελέτη η οποία 
αποτέλεσε αντικείµενο της αρχικής σύµβασης. Για να γίνει ανάθεση κατά την περίπτωση αυτή 
πρέπει στην προκήρυξη της αρχικής σύµβασης να επισηµαίνεται η δυνατότητα ανάθεσης 
νέων υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, για να κριθεί αν υφίσταται ανάγκη δηµοσίευσης 
της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λαµβάνεται υπόψη 
το συνολικό προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των υπηρεσιών από τις αναθέτουσες 
Αρχές. Ανάθεση µελετών ή υπηρεσιών µε επίκληση της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται µόνο 
επί µια τριετία µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης.  
στ) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση µελέτης µε προεκτιµώµενη αµοιβή 
µέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου και αφού προηγηθεί σχετική αναγγελία µε προθεσµία πέντε (5) ηµερών στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η καθορισµένη προεκτιµώµενη αµοιβή αποτελεί 
το ανώτατο όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Το συνολικό ύψος των συµβάσεων, 
που µπορούν να ανατεθούν κατ' έτος µε τη διάταξη αυτή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
πέντε τοις εκατό (5%) των συνολικών ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπόνηση µελετών. Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της 
περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.  
ζ) Στην περίπτωση των συµπληρωµατικών εργασιών του άρθρου 29.  



3. Όταν η αναθέτουσα Αρχή εφαρµόζει τη διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση µετά από 
δηµοσίευση προκήρυξης, δηµοσιεύει περίληψη κατά το άρθρο 12, στην οποία καθορίζονται 
µεταξύ άλλων τα κριτήρια επιλογής των καλουµένων για διαπραγµάτευση, τα αντικείµενα και 
οι κανόνες διαπραγµάτευσης. Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους όσους έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής και η διαπραγµάτευση διεξάγεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε όλους τους 
υποψηφίους. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται από το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
4. Σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης, προσκαλούνται σε διαπραγµάτευση ένας ή περισσότεροι µελετητές ή πάροχοι 
υπηρεσιών, µε τα νόµιµα για την εκτέλεση της σύµβασης προσόντα. Στις περιπτώσεις ε΄ και 
ζ΄ της παραγράφου 2 προσκαλείται για διαπραγµάτευση ο ανάδοχος της πρώτης σύµβασης. 
Με την πρόσκληση καθορίζονται τα αντικείµενα και οι κανόνες της διαπραγµάτευσης την 
οποία διεξάγει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται από την 
αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, εκτός από την 
περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2, στην οποία η ανάθεση γίνεται ύστερα από γνώµη του 
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου.  
5. Όταν οι αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία της παραγράφου 2, 
επικαλούµενες τις περιπτώσεις α΄, γ΄ και στ ΄, καλούν για διαπραγµάτευση τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός υποψηφίων µε τα νόµιµα προσόντα.  
 
 

Άρθρο 11 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 
1. Η εκπόνηση µελέτης και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών µηχανικού γίνεται µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
δεσµεύσεων των άρθρων 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σε 
περίπτωση µεταγενέστερων µεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρµόζεται αναλόγως 
η συµβατική σχέση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
2. Οι προδιαγραφές των µελετών και λοιπών υπηρεσιών µηχανικού που δεν καλύπτονται από 
τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, 
καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του Τ.Ε.Ε. και 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και του 
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, όταν κρίνεται απαραίτητο. Με τα ως άνω 
προεδρικά διατάγµατα µπορεί να εξουσιοδοτείται ο άνω Υπουργός να ρυθµίσει θέµατα 
ειδικής φύσεως και λεπτοµερειών µε κανονιστικές αποφάσεις του, που εκδίδονται ύστερα από 
γνώµη του Τ.Ε.Ε.. Μέχρι την έκδοση νέων προεδρικών διαταγµάτων εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις.  
Για το µη υποχρεωτικό µέρος των άνω προδιαγραφών µπορεί να προβλέπονται στη σύµβαση 
διαφοροποιήσεις και συµπληρώσεις. Με τη σύµβαση τίθενται οι προδιαγραφές µελετών και 
υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκεκριµένες.  
3. Ο προϋπολογισµός του έργου κατά τη µελέτη συντάσσεται επί τη βάσει των ενιαίων 
τιµολογίων του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄).  
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να 
εγκρίνονται πρότυπα τεύχη προκήρυξης, πρότυποι πίνακες υποβαλλόµενων στοιχείων και 
λοιπά στοιχεία για τις διαδικασίες ανάθεσης του νόµου αυτού. Η χρήση των πρότυπων 
τευχών και λοιπών εγγράφων των διαγωνισµών είναι µετά την έγκρισή τους υποχρεωτική για 
όλες τις αρχές που υπάγονται στο νόµο αυτόν, µπορούν πάντως οι αναθέτουσες Αρχές να 
προσθέτουν επιπλέον όρους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Άρθρο 12 

∆ηµοσιεύσεις των προκηρύξεων 
 
1. Στις διαδικασίες του νόµου αυτού, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 
10, δηµοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του 



Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε 
πανελλήνια κυκλοφορία και µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού στον οποίο 
πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο το οποίο αφορά η µελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της 
Περιφέρειας, αν στην έδρα του νοµού δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα ή αν το έργο θα 
εκτελεστεί σε περισσότερους νοµούς.  
2. Όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των προβλεπόµενων από τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές σταδίων της µελέτης είναι ίση ή ανώτερη του ορίου υποχρεωτικής εφαρµογής 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τους φορείς που υπάγονται σε αυτήν ή του αντίστοιχου ορίου 
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, προκειµένου για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, αποστέλλεται 
για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων περίληψη της 
προκήρυξης, που συντάσσεται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα των Παραρτηµάτων 
των Οδηγιών 2004/18/EK και 2004/17/ΕΚ. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και όταν η 
προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τα ως άνω όρια. Η 
αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει την ηµεροµηνία αποστολής.  
3. ∆εν επιτρέπεται να δηµοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο ή την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. περίληψη 
της προκήρυξης, πριν την αποστολή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η περίληψη που δηµοσιεύεται στα ελληνικά έντυπα αναφέρει την ηµεροµηνία 
αποστολής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν επιτρέπεται να 
περιέχει πληροφορίες και στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που περιέχει η περίληψη που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
4. Μετά την έναρξη του οικονοµικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δηµοσιεύουν γνωστοποίηση 
για τις συµβάσεις µελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να αναθέσουν κατά το έτος αυτό, µε 
προκαταρκτική προκήρυξη που συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγµατα που 
περιλαµβάνονται στα σχετικά Παραρτήµατα των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).  
5. Η απόφαση ανάθεσης σύµβασης του νόµου αυτού, καθώς και σύµβασης ανάθεσης έργου 
που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για δηµοσίευση στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο του Τ.Ε.Ε.. Αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής 
των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται 
στις ρυθµίσεις των Οδηγιών αποστέλλουν, µέσα σε προθεσµία σαράντα οκτώ (48) ηµερών 
στην πρώτη περίπτωση και δύο (2) µηνών στη δεύτερη από την ηµέρα σύναψης της 
συµβάσεως, γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγµατα που περιέχονται στα 
Παραρτήµατα των Οδηγιών. Για τις επί µέρους συµβάσεις που στηρίζονται σε συµφωνία 
πλαίσιο δεν αποστέλλεται προς δηµοσίευση περίληψη ή πρακτικό.  
6. Οι αναθέτουσες Αρχές µπορούν να αποστέλλουν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, προκηρύξεις συµβάσεων του νόµου αυτού και 
όταν δεν είναι υποχρεωτική κατά την Κοινοτική Οδηγία η δηµοσίευση.  
 
 

Άρθρο 13 
Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφοράς 

 
1. Η αναθέτουσα Αρχή καθορίζει κατά την κρίση της προθεσµία παραλαβής των προσφορών 
και των αιτήσεων συµµετοχής ανάλογη µε την πολυπλοκότητα της σύµβασης και το χρόνο 
που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών. Εν πάση περιπτώσει η προθεσµία 
αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη των πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµέρα αποστολής 
της περίληψης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο 
Τ.Ε.Ε. και τις εφηµερίδες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Αν η αναθέτουσα 
Αρχή δηµοσίευσε προκαταρκτική προκήρυξη κατά την παρ. 4 του άρθρου 12, η προθεσµία 
των πενήντα δύο (52) ηµερών συντέµνεται κατά κανόνα στις τριάντα έξι (36) ηµέρες. Σε 
περίπτωση ανάθεσης συµβάσεων µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ορίου υποχρεωτικής 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και της δηµοσίευσής της στις 
εφηµερίδες κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 12. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών δεν 
προσµετρούνται η ηµέρα αποστολής ή δηµοσίευσης της προκήρυξης και η ηµέρα υποβολής 
της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς.  



2. Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση 
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 10 η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων 
συµµετοχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ποιοτικής επιλογής ανέρχεται σε τριάντα επτά 
(37) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού. Η ελάχιστη 
προθεσµία παραλαβής των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας ορίζεται σε σαράντα (40) 
ηµέρες, από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες 
υποψηφίους. Στην κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10, 
εφόσον η τήρηση των ως άνω προθεσµιών είναι αδύνατη για κατεπείγοντες λόγους, µπορεί 
να ορίζεται: α) προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής τουλάχιστον δεκαπέντε 
ηµερών (15) και β) προθεσµία παραλαβής των οικονοµικών προσφορών τουλάχιστον δέκα 
(10) ηµερών.  
Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφεροµένων 
στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού, τη διεύθυνση 
της υπηρεσίας που έχει στην κατοχή της τα έγγραφα αυτά, ενδεχοµένως το χρόνο µέχρι του 
οποίου µπορούν να ζητούνται τα έγγραφα αυτά, τις λεπτοµέρειες της ταχυδροµικής τους 
αποστολής εφόσον ζητηθεί και τις λεπτοµέρειες καταβολής του σχετικού αντιτίµου. Επιπλέον 
η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών παραπέµπει στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη του 
διαγωνισµού, αναφέρει την ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών και τη διεύθυνση 
στην οποία υποβάλλονται.  
3. Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους µέσα σε 
έξι (6) ηµέρες από την παραλαβή σχετικής αίτησης, έναντι της δαπάνης αναπαραγωγής τους, 
αν η αίτηση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού και οι γραπτές 
διευκρινίσεις της αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα 
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν τα 
τεύχη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για 
την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα.  
5. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να ασκηθούν 
το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
Η ένσταση κατατίθεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό και απευθύνεται στην 
αναθέτουσα Αρχή.  
Στην ένσταση αποφαίνεται το όργανο που είναι αρµόδιο για την έγκριση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, διαφορετικά θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Η απόφαση που δέχεται την ένσταση 
κοινοποιείται αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) στους ενδιαφερόµενους που έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισµού.  
 
 

Άρθρο 14 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες 
 
1. Οι αναθέτουσες Αρχές αντιµετωπίζουν τους ενδιαφερόµενους ισότιµα και χωρίς διακρίσεις 
και ενεργούν µε διαφάνεια.  
2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης εκπόνησης µελέτης ή σύµβασης υπηρεσιών 
που αφορά σε µελέτες ή επιβλέψεις µελετών και έργων δικαιούνται να συµµετέχουν 
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραµµένα στις 
κατά νόµο απαιτούµενες τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου 
Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. Η εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις 
νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπόνησης 
µελέτης, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται τόσο κατά την 
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη 
της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η αναθεώρηση του 
πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, εφόσον ο 
υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ή προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε 
τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.  
3. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών επίβλεψης δηµόσιου έργου κατά τα 
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αποδεικνύουν, εκτός από 



την εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθρου 39, εµπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη 
έργων της αντίστοιχης κατηγορίας. Το επίπεδο της απαιτούµενης εµπειρίας εκφραζόµενο σε 
έτη ορίζεται στην προκήρυξη, πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία µε τις ιδιαιτερότητες του προς 
επίβλεψη έργου και να καλύπτεται από την οµάδα επίβλεψης στην οποία µπορεί να 
συµµετέχει µηχανικός υποκείµενος στα ασυµβίβαστα των εδαφίων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 39, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε κατασκευή έργων της αντίστοιχης 
κατηγορίας, 39, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε κατασκευή έργων της αντίστοιχης κατηγορίας,  
 

Άρθρο 15 
Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων 

 
1. Για την παραδεκτή συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του νόµου αυτού 
διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων.  
Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί µη 
συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπό τους, από αυτούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 και για τη διενέργεια ποιοτικής επιλογής, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 1 
του άρθρου 17 ορίζονται µε την προκήρυξη, ανάλογα µε τη φύση και την πολυπλοκότητα του 
αντικειµένου της σύµβασης. Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύµβασης 
προσκοµίζει για τη σύναψή της, σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση 
της Προϊσταµένης Αρχής, τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων 
υποβλήθηκε η δήλωση του πρώτου εδαφίου, διαφορετικά αποκλείεται και η σύµβαση 
συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.  
2. Με την προκήρυξη ορίζονται τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής 
εµπειρίας στις καλούµενες κατηγορίες. Η κατοχή πτυχίου κατά το άρθρο 39 αποτελεί τεκµήριο 
τεχνικής καταλληλότητας γενικής εµπειρίας στην καλούµενη τάξη και κατηγορία του 
αντίστοιχου Μητρώου.  
3. Αν για την εκπόνηση της µελέτης απαιτείται αυξηµένη εµπειρία, µπορεί, ύστερα από γνώµη 
του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, να καλούνται µε την προκήρυξη υποψήφιοι 
εγγεγραµµένοι σε τάξη ανώτερη από αυτήν που προκύπτει µε βάση την προεκτιµώµενη 
αµοιβή της µελέτης.  
4. Οι αλλοδαποί, που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 14, συµµετέχουν στους 
διαγωνισµούς του νόµου αυτού µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ηµεδαπούς. 
Οι όροι της προκήρυξης για την κάλυψη ορισµένου επιπέδου τεχνικής ικανότητας τηρούν την 
αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών. Εφόσον προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό εγγραφής σε Επίσηµους Πίνακες Παρεχόντων Υπηρεσίες της χώρας 
εγκατάστασης, που µνηµονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον 
Πίνακα, καθώς και τη σχετική κατάταξη, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δέχεται ως αποδεδειγµένες 
τις πληροφορίες περί των οποίων βεβαιώνει ο Πίνακας. Σε κάθε περίπτωση πάντως µπορεί 
µε την προκήρυξη να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό περί φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας.  
5. Οι προκηρύξεις των διαγωνισµών στους οποίους επιτρέπεται η συµµετοχή αλλοδαπών, 
εκτός των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, ορίζουν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής τους και τον τρόπο απόδειξης της καταλληλότητάς τους για την προς ανάθεση 
σύµβαση.  
6. Οι πληροφορίες, αποδείξεις και δηλώσεις που ζητούνται από τους υποψηφίους της 
παραγράφου 5 του άρθρου 14, οι οποίοι είναι γραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους, είναι ίδιες 
µε αυτές που ζητούνται από τους ηµεδαπούς υποψήφιους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να είναι από τις οριζόµενες στα άρθρα 16 και 17. ∆εν επιτρέπεται να 
θεωρείται υποχρεωτική για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό των υποψηφίων αυτών, η εγγραφή 
σε επίσηµους καταλόγους. Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αναγνωρίζει τα ισοδύναµα 
πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη και επίσης να δέχεται 
και άλλα αποδεικτικά µέσα, νοµικά ή θεσµικά ισοδύναµα.  
 
 

Άρθρο 16 
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντα 

 
1. Αποκλείεται από το διαγωνισµό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί οριστική 
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε 
τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:  



α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
β) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.  
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  
Η αναθέτουσα Αρχή ζητά για τη διαπίστωση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται, την υποβολή 
των εγγράφων της παραγράφου 3, ενώ δικαιούται, αν αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις 
αρµόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική 
κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστηµένο 
σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων 
αρχών. Το αίτηµα παροχής πληροφοριών µπορεί να αφορά νοµικά ή / και φυσικά πρόσωπα, 
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου, όπως ορίζει η 
εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους εγκατάστασης των υποψηφίων.  
2. Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισµό ή τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση όταν:  
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
β) Έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για αδίκηµα εκ των αναφεροµένων στην παράγραφο 4. Αν ο υποψήφιος είναι 
νοµικό πρόσωπο, αποκλείεται εφόσον το αδίκηµα διαπράχθηκε από τους διαχειριστές σε 
περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) 
και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση ή από το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού 
προσώπου.  
γ) Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που διαπιστώθηκε µε 
οποιοδήποτε τρόπο από τις αναθέτουσες Αρχές. δ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 
χώρας της αναθέτουσας Αρχής.  
ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.  
στ) Είναι ένοχος ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των πληροφοριών του παρόντος και του 
επόµενου άρθρου ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  
3. Η αναθέτουσα Αρχή δέχεται ως απόδειξη περί του ότι ο υποψήφιος δεν εµπίπτει στις 
περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων τα ακόλουθα έγγραφα:  
α) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και τις περιπτώσεις α΄, β΄ της παραγράφου 2, 
πιστοποιητικά της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής και απόσπασµα ποινικού 
µητρώου αντίστοιχα ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου.  
β) Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του 
κράτους καταγωγής του υποψηφίου.  
Προκειµένου να γίνουν δεκτά τα ως άνω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις ή εφόσον δεν ορίζεται άλλως, να µη φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης παλαιότερη των τριών (3) µηνών από την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 15.  
Αν το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α΄, 
β΄, µπορεί να αντικαθίσταται ή να συµπληρώνεται µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα 
κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  
4. Ως αδικήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική διαγωγή των υποψηφίων νοούνται η 
υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια 
χρεοκοπία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
µπορεί να περιορίζονται ή να αποσαφηνίζονται, στα πλαίσια των Κοινοτικών Οδηγιών 
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2 και να εξειδικεύονται τα 



στοιχεία της παρ. 3 µε τα οποία αποδεικνύεται η έλλειψη των λόγων αποκλεισµού, επιπλέον 
δε να καθορίζεται το χρονικό διάστηµα του αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του νόµου 
αυτού, για τους λόγους της παραγράφου αυτής.  
 
 

Άρθρο 17 

Έλεγχος τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 
 
1. Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων για την εκπόνηση της µελέτης ή 
την παροχή της υπηρεσίας µπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της 
αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Για τον έλεγχο της ικανότητας 
αυτής η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητά µε την προκήρυξη, όλα ή κάποια από τα 
παρακάτω στοιχεία, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των 
υπηρεσιών:  
α) Κατάλογο µε τις κυριότερες µελέτες ή υπηρεσίες παρόµοιας φύσης που προσφέρθηκαν για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πενταετίας και το πολύ δεκαπενταετίας πριν την ηµέρα της 
υποβολής των προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστηµα πρέπει να είναι ανάλογο του 
µεγέθους, της πολυπλοκότητας και των εξειδικευµένων απαιτήσεων της προς ανάθεση 
σύµβασης και καθορίζεται στην προκήρυξη. Ο κατάλογος αναφέρει το ποσό της κάθε 
σύµβασης, το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών και τον εργοδότη είτε πρόκειται για 
δηµόσιο είτε για ιδιωτικό φορέα. Η εκπόνηση των µελετών και ο βαθµός επιτυχούς 
υλοποίησής τους κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, ο οποίος κρίνεται µε βάση 
την πληρότητα, επάρκεια, ευστοχία επιλογών, ακρίβεια εκτιµήσεων των απαιτούµενων 
πόρων και το κόστος υλοποίησης αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή του εργοδότη δηµόσιου φορέα ή µε βεβαίωση του ιδιώτη 
εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν µπορεί να εκδοθεί, µε υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου. Αναλόγως αποδεικνύεται η καλότεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική εκπλήρωση 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών.  
β) Τους τίτλους σπουδών και αναφορά περί των επαγγελµατικών προσόντων του υποψηφίου 
ή / και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης του υποψηφίου, ιδίως αυτών που είναι 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης, όπως επίσης και βιογραφικά σηµειώµατα της 
οµάδας µελέτης του υποψηφίου.  
γ) Αναφορά περί του συνόλου του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που 
διαθέτει η επιχείρηση είτε ανήκει οργανικά στην επιχείρηση του υποψηφίου είτε όχι, ιδίως δε 
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.  
δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων και των µέτρων που λαµβάνει ο 
µελετητής ή παρέχων υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού 
µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.  
ε) ∆ήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του υποψηφίου και για τον 
αριθµό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.  
2. Αν οι προς ανάθεση υπηρεσίες είναι σύνθετες ή, για εξαιρετικούς λόγους πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, µπορεί να γίνει έλεγχος είτε από την ίδια την 
αναθέτουσα Αρχή ή, για λογαριασµό της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος, εφόσον ο οργανισµός αυτός δέχεται να προβεί στον 
έλεγχο. Ο έλεγχος µπορεί να αφορά στις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου και, αν κρίνεται 
αναγκαίο, τα µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας.  
3. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε προεκτιµώµενη αµοιβή που υπερβαίνει το όριο 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι υποψήφιοι µπορούν, για 
συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων, για να 
αποδείξουν την τεχνική τους καταλληλότητα, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν µε τις 
επιχειρήσεις αυτές δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής φύσης. Η αναθέτουσα Αρχή ζητά 
αποδείξεις για τη δέσµευση της επιχείρησης που θέτει τις δυνατότητές της στη διάθεση του 
υποψηφίου και ιδίως την ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης της επιχείρησης, περί του 
ότι θα διαθέσει τα ζητούµενα τεχνικά µέσα υπέρ του υποψηφίου, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος.  
 
 

Άρθρο 18 

Υποκατάσταση ή αλλαγή µέλους εταιρείας σύµπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης 



 
1. Σε περίπτωση πτώχευσης και απώλειας της ιδιότητας του µελετητή ή παρόχου υπηρεσιών 
φυσικού προσώπου, επέρχεται αυτοδίκαια ο αποκλεισµός του από τη διαδικασία ανάθεσης 
µελέτης ή σύµβασης υπηρεσιών. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή 
διαγραφής ή υποβιβασµού του πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουµένων, εταιρείας / 
γραφείου µελετών ή παρόχων υπηρεσιών. Ο θάνατος ή πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας 
του µελετητή που στελεχώνει µε το πτυχίο του εταιρεία / γραφείο µελετών, η οποία υπέβαλε 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισµό, δεν επιφέρει τον αποκλεισµό της από το 
διαγωνισµό, εφόσον επήλθε πριν το πέρας της διαδικασίας επιλογής ανοικτής ή κλειστής 
διαδικασίας και εφόσον δεν συνεπάγεται αλλαγές στην τάξη και στις κρίσιµες για το 
διαγωνισµό κατηγορίες.  
Στην περίπτωση αυτή η επιλογή γίνεται χωρίς να συνυπολογίζεται στο δυναµικό της εταιρείας 
το ελλείπον στέλεχος.  
2. Εφόσον, στις περιπτώσεις των δύο πρώτων εδαφίων της προηγούµενης παραγράφου, το 
φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία / γραφείο µελετών ή παρόχων υπηρεσιών είναι µέλος 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, µπορεί να αντικατασταθεί µε πρωτοβουλία και ευθύνη των 
υπολοίπων µελών, µέχρι την ολοκλήρωση του πρακτικού επιλογής ανοικτής ή κλειστής 
διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η επελθούσα µεταβολή δηλώνεται άµεσα και 
προσκοµίζονται προς έλεγχο τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν το νέο µέλος. Η 
αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τη µεταβολή, αν πεισθεί ότι συντρέχουν οι προαναφερόµενες 
προϋποθέσεις. Η σύµπραξη ή κοινοπραξία µπορεί να µην αναπληρώσει το ελλείπον µέλος, 
αν τούτο δεν είναι απαραίτητο για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό.  
3. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση σύµπραξης ή κοινοπραξίας ή µεταβολή στη στελέχωση 
εταιρείας, που επέρχεται µετά την περαίωση του σταδίου επιλογής ανοικτής ή κλειστής 
διαδικασίας, επιφέρει τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία, µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής.  
 
 

Άρθρο 19 

Μελέτες εργολαβικών συµβάσεων 
 
1. Σε όλες τις περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων δηµόσιων έργων, στις οποίες, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αναλαµβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης 
µελέτης από την εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δηµόσιο έργο, 
η µελέτη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, µόνον 
εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογραφεί νόµιµα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 
µελετητή για την εκπόνηση των µελετών δηµόσιων έργων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τα 
οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν 
ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος µελετητή γίνεται µόνο µε ρητή 
έγκριση της αναθέτουσας Αρχής.  
2. Η αµοιβή µελέτης που εκπονείται κατά την παράγραφο 1 υπολογίζεται κατά τις εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την αµοιβή των µελετών και τα οριζόµενα 
στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4.  
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να 
ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση της καταβολής της ελάχιστης 
νόµιµης αµοιβής του µελετητή. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής η αµοιβή καταβάλλεται 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 

Άρθρο 20 

Κοινοπραξίες Συµπράξεις 
 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς έχουν συµπράξεις χωρίς ιδιαίτερη νοµική 
µορφή και κοινοπραξίες. Η σύµπραξη είναι εκούσια, µπορεί να αφορά στην ίδια ή και σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών ή υπηρεσιών και εκδηλώνεται µε την από κοινού υποβολή 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή µε την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης µε τον 
εργοδότη. Αν η σύµπραξη εκδηλώνεται για την ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός 
συµπραττόντων είναι τρεις (3). Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα µέλη της 
σύµπραξης υποβάλλουν δήλωση περί ορισµού του κοινού εκπροσώπου της σύµπραξης και 
του αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος της σύµπραξης είναι υποχρεωτικά και συντονιστής των 



µελών της, έχει δε έναντι της αναθέτουσας Αρχής την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να 
συντονίζει, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης αλλά και της εκτέλεσης, την από κοινού δράση 
των µελών της σύµπραξης, όπου αυτή απαιτείται κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής.  
2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς, υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συµπράττοντες είτε από 
τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, πίνακας κατανοµής της αµοιβής στα µέλη της 
σύµπραξης. Ο πίνακας µπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µετά από 
έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στις κοινοπραξίες η κατανοµή της αµοιβής γίνεται 
σύµφωνα µε τη σύµβαση σύστασης της κοινοπραξίας.  
3. Ο έλεγχος των λόγων αποκλεισµού κατά το άρθρο 16 αφορά όλα τα µέλη της σύµπραξης ή 
της κοινοπραξίας. Ο έλεγχος της τεχνικής καταλληλότητας και η διαπίστωση εκπλήρωσης των 
επιπέδων που τίθενται στην προκήρυξη αφορά τουλάχιστον ένα εκ των συµπραττόντων ή 
κοινοπρακτούντων στην ίδια κατηγορία µελέτης. Τα µέλη των κοινοπραξιών και συµπράξεων 
ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του εργοδότη για κάθε ζηµιά του εργοδότη από την 
πληµµελή εκτέλεση της σύµβασης και οι εγγυήσεις κάθε µορφής εκδίδονται υπέρ όλων των 
µελών της σύµπραξης ή της κοινοπραξίας και αφορούν στο σύνολο της σύµβασης.  
4. Κάθε µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών ή εταιρεία / γραφείο µελετών ή παρόχων 
υπηρεσιών µπορεί να µετέχει µόνο σε µία σύµπραξη ή κοινοπραξία κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης. Αν σε κάποιες κατηγορίες µελετών υφίσταται αποδεδειγµένα µικρός αριθµός 
εγγεγραµµένων µελετητών ή εταιρειών µελετών της καλούµενης τάξης, επιτρέπεται, ύστερα 
από γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, να συµµετέχουν µελετητές ή εταιρείες µελετών 
της αµέσως κατώτερης ή και ανώτερης τάξης κατά τα οριζόµενα στην προκήρυξη.  
5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού 
υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου είτε από τα µέλη της σύµπραξης ή κοινοπραξίας είτε 
από τον κοινό εκπρόσωπο.  
 
 

Άρθρο 21 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

 
1. Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του νόµου αυτού η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί µε 
απόφασή της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που αποτελείται από τρία µέλη. ∆ύο από τα µέλη είναι 
υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους, που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το 
αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της 
σύµβασης, είτε και σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως 
πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.  
2. Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να συγκροτείται από πέντε µέλη, αν κατά 
την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί 
εξειδικευµένη εµπειρία. Τέσσερα από τα µέλη είναι υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους και 
µε εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης, που 
ανήκουν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύµβασης είτε και σε άλλους φορείς του δηµόσιου 
τοµέα, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.  
3. Ένα από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µε τον αναπληρωτή του, µετά από σχετικό αίτηµα της 
αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο µέλος του Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση 
συγκρότησης µπορεί να ορίζεται γραµµατέας της Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, λειτουργία 
και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 
15 του Ν. 2690/1999.  
4. Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευµένο 
αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2.  
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι αµοιβές των µελών των Επιτροπών 
∆ιαγωνισµού και του γραµµατέα αυτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
 
 



Άρθρο 22 

Ενηµέρωση των υποψηφίων 
 

1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τηρεί πρακτικά που περιέχουν συνοπτικά την τήρηση της 
διαδικασίας και τις αιτιολογηµένες αποφάσεις της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις. Αν σηµειώθηκε µειοψηφία καταχωρείται στα πρακτικά.  
2. Τα πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού γνωστοποιούνται στους υποψηφίους µε 
τοιχοκόλλησή τους στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και 
κοινοποίηση σχετικής ανακοίνωσης µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) ή µε ταχυδροµική επιστολή ή µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Οι 
αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής που αφορούν στο διαγωνισµό, ιδίως αυτές που 
εκδικάζουν τις ενστάσεις των υποψηφίων, εγκρίνουν το αποτέλεσµα, ακυρώνουν το 
διαγωνισµό ή µαταιώνουν την κατακύρωσή του, κοινοποιούνται σε όλους τους µετέχοντες στο 
διαγωνισµό που δεν αποκλείστηκαν σε προηγούµενο στάδιο, µε τον τρόπο που ορίζεται στην 
προκήρυξη. Με τον ίδιο τρόπο κοινοποιούνται και τα λοιπά έγγραφα της υπηρεσίας, όπως 
διευκρινιστικά και ενηµερωτικά έγγραφα και προσκλήσεις.  
3. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων της παραγράφου 2 λογίζεται η σχετική σηµείωση της 
συσκευής τηλεοµοιοτυπίας (FAX) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου, η απόδειξη της 
ταχυδροµικής υπηρεσίας για την παράδοση του εγγράφου ή νόµιµη απόδειξη αποστολής και 
λήψης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
4. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι προσφορές και τα δικαιολογητικά εν γένει που 
κατατίθενται κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού υποβάλλονται σε πρωτότυπο, 
εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από 
τον ανάδοχο προς απόδειξη των προϋποθέσεων της ποιοτικής επιλογής, πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης, υποβάλλονται σε επικυρωµένο αντίγραφο, εκτός από εκείνα που κατά 
το νόµο υποβάλλονται αποκλειστικά σε πρωτότυπο. Εφόσον τα έγγραφα που υποβάλλονται 
στο διαγωνισµό δεν είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται, επί ποινή 
αποκλεισµού, επίσηµη µετάφρασή τους. Γλώσσα συνεννόησης και αλληλογραφίας µεταξύ της 
αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων και ενδιαφεροµένων είναι η ελληνική.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Άρθρο 23 

Σύναψη της σύµβασης 
 

1. Η σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων και περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην 
απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό.  
2. Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού στον ανάδοχο. Επί συµβάσεως που καταρτίζεται ύστερα από διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση το έγγραφο της σύµβασης έχει συστατικό χαρακτήρα.  
3. Με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής καλείται ο 
ανάδοχος για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, σε ορισµένο τόπο και µετά 
παρέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών, εκτός αν ο ανάδοχος δηλώσει ότι επιθυµεί 
να υπογράψει νωρίτερα. Μέσα στην προθεσµία και πριν την υπογραφή ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.) την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης. Η υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και αν 
δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείµενό της, από αυτήν αρχίζουν οι προθεσµίες της σύµβασης. 
Με το ιδιωτικό συµφωνητικό δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή συµπληρωθούν οι όροι των 
τευχών του διαγωνισµού. Γλώσσα συνεννόησης µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου είναι 
η ελληνική.  
4. Αν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα ο ανάδοχος για την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη 
υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της 
απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών και σε κάθε περίπτωση η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί 



προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Με την απόρριψη της ένστασης, 
οριστικοποιείται η έκπτωση και επέρχεται, µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆.Υ., η 
κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής του αναδόχου, υπέρ του κυρίου του έργου.  
5. Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον 
αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα 
του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης 
θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της ∆.Υ. στην προηγούµενη έδρα.  
6. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται 
στο κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται 
να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των 
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι δε 
την υποβολή της σχετικής δήλωσης, οι κοινοποιήσεις γίνονται στον αντίκλητο. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει αντικατάσταση του αντικλήτου από τον ανάδοχο, που 
υποχρεούται να συµµορφωθεί άµεσα, αν δεν παραλαµβάνει τα προς τον ανάδοχο 
απευθυνόµενα έγγραφα.  
 
 

Άρθρο 24 
Εγγυήσεις 

 
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου σχετική µε 
την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύµβασης και ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
της προεκτιµώµενης αµοιβής του ανατιθέµενου σταδίου.  
2. Οι εγγυήσεις του νόµου αυτού παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεως 
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή τραπεζών που λειτουργούν στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται µε σύσταση 
παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή για χρεόγραφα αντίστοιχης αξίας στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για τα οποία ο νόµος προβλέπει τη χρήση αυτή.  
3. Αν αυξηθεί το συµβατικό αντικείµενο, κατατίθεται συµπληρωµατική εγγύηση ποσοστού 
πέντε τοις εκατό (5%) υπολογιζόµενη στο ποσό της αύξησης. Η συµπληρωµατική εγγύηση 
κατατίθεται από τον ανάδοχο, µετά την προς αυτόν κοινοποίηση της απόφασης της 
Προϊσταµένης Αρχής για έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα και σε κάθε περίπτωση, πριν την 
έκδοση της εντολής πληρωµής για τον πρώτο λογαριασµό που συντάσσεται καθ' υπέρβαση 
του ποσού της σύµβασης. Αν δεν κατατεθεί, η εγγύηση παρακρατείται από τους 
λογαριασµούς πληρωµής που αφορούν καταβολή ποσών επιπλέον του συµβατικού 
αντικειµένου. Αν το συµβατικό αντικείµενο µειωθεί, επέρχεται ανάλογη µείωση της εγγύησης, 
µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και ύστερα από αίτηση του αναδόχου.  
4. Οι εγγυητικές επιστολές αναγράφουν επί ποινή απαραδέκτου το όνοµα, επώνυµο και 
όνοµα πατρός του υπέρ ου η εγγύηση ή προκειµένου περί εταιρείας την επωνυµία της, τον 
τίτλο της σύµβασης στην οποία αφορά η παρεχόµενη εγγύηση, τον όρο της παραιτήσεως του 
εγγυητή από την ένσταση διζήσεως και την υπόσχεση ότι θα καταβάλει απροφασίστως, εντός 
τριών (3) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση του εργοδότη, το ποσό της εγγύησης. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.  
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδίδονται µετά την παραλαβή του συνόλου του 
αντικειµένου της σύµβασης.  
Με απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
αποδεσµεύεται µέρος των εγγυήσεων ανερχόµενο σε ποσοστό ανάλογο µε την αξία των 
εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά στην 
παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον 
ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την παρέλευση ορισµένου χρόνου ή την ολοκλήρωση 
τµήµατος της σύµβασης.  



6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως 
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.  
 
 

Άρθρο 25 
∆ιοίκηση σύµβασης µελέτης παροχής υπηρεσιών 

 
1. Η διοίκηση της σύµβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την 
αρµόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία), αποσκοπούν δε στην 
πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της µελέτης 
ή την παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Η επίβλεψη της 
εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει, ούτε µειώνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του 
αναδόχου.  
2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, 
κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του πανεπιστηµιακού τοµέα, 
που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τη 
στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ' εξαίρεση και 
εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να ασκήσει και ο 
Προϊστάµενος της ∆.Υ. Αν ορισθεί οµάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης µελέτης, 
ορίζεται συντονιστής ένας εξ αυτών.  
3. Καθήκοντα και αρµοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:  
α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύµβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την 
έντεχνη και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η µέριµνα για τη 
συµµόρφωση του αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της µελέτης, ο έλεγχος και θεώρηση των 
λογαριασµών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών της µελέτης και η εισήγηση στα αιτήµατα του αναδόχου για την 
αλλαγή συµβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζηµίωσης είτε λόγω 
υπερηµερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.  
γ) Η τήρηση φακέλου για την πορεία της σύµβασης, στον οποίο εµπεριέχονται ιδίως το 
χρονοδιάγραµµα, οι παρατάσεις προθεσµιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασµοί και η 
αλληλογραφία µε τον ανάδοχο.  
δ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του φακέλου του έργου, µετά την έγκριση κάθε ενδιάµεσου 
σταδίου της µελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων µπορεί να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων των 
αναθετουσών Αρχών που ασκούν την επίβλεψη των µελετών και των έργων.  
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της 
σύµβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση 
των ασκούντων την επίβλεψη. Ο συντονιστής του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από 
έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους 
εκπόνησης της µελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.  
5. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της µελέτης ή 
παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβληµάτων.  
6. Τα ανωτέρω οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν κατ' αναλογία και για τον 
ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συµβούλου της υπηρεσίας, εφόσον του ανατεθούν καθήκοντα 
επίβλεψης. Ο ανάδοχος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση που αυτός 
είναι νοµικό πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.  
7. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του εργοδότη αποτελεί 
πειθαρχικό αδίκηµα. Ιδίως, αποτελούν πειθαρχικά αδικήµατα:  
α) Για τους επιβλέποντες τις συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών: η 
παράλειψη ενηµέρωσης, καθώς και η υπαίτια, πέραν του εύλογου χρόνου καθυστέρηση, στην 
ενηµέρωση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον 
ανάδοχο του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της σύµβασης, ή την πληµµελή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του.  
β) Για τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και 
διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των αναγκαίων 



προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασµών της σύµβασης και η 
χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή 
εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση.  
γ) Για τον Προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης Αρχής: η παράλειψη έγκαιρης 
έκδοσης απόφασης επί των Συγκριτικών Πινάκων και παραλαβής των µελετών ή υπηρεσιών, 
η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις και η 
παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης 
έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας του άρθρου 33 παρ. 6.  
8. Για τα αδικήµατα των προηγούµενων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν 
συµβάσεις µελετών και παροχής υπηρεσιών, είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα 
µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι ποσού αντιστοίχου του 
µισθού των έξι (6) µηνών, είτε τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την 
επιβολή των, κατά τις κείµενες διατάξεις, προβλεπόµενων κατά περίπτωση πειθαρχικών 
ποινών.  
 
 

Άρθρο 26 
Υποκατάσταση του αναδόχου 

 
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή µέρος της σύµβασης της µελέτης ή της 
υπηρεσίας απαγορεύεται εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο µοναδικός µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, 
εταιρείας µελετών ή παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα µητρώα 
ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας για την εκπλήρωση της 
παροχής του, µπορεί µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται µετά από γνώµη 
του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του από άλλο µελετητή ή 
σύµβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία µελετών ή συµβούλων, που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα για 
την εκτέλεση της σύµβασης, αλλιώς η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Για την υποκατάσταση 
υποβάλλεται αίτηση των κληρονόµων σε περίπτωση θανάτου ή του ίδιου του µελετητή ή 
συµβούλου στις λοιπές περιπτώσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από 
την επέλευση του γεγονότος που αποτελεί την αιτία της υποκατάστασης. Ο αρχικός ανάδοχος 
ή οι κληρονόµοι του σε περίπτωση θανάτου του ευθύνονται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις 
εκ της συµβάσεως µε τον υποκατάστατο.  
β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο Μελετητών ή αποβιώσει ή καταστεί κατ' άλλο 
τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκ των µελετητών αναδόχου εταιρείας Μελετών, η 
εκπόνηση του σταδίου της µελέτης, που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται από την εταιρεία, 
ακόµα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις απαιτούµενες από τη Σύµβαση τάξεις και 
κατηγορίες πτυχίων. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαιτούµενες κατά τη 
σύµβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων υποχρεούται, σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη 
στιγµή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικαταστήσει τον εταίρο µελετητή ή να ζητήσει 
υποκατάσταση ή σύµπραξη µε µελετητή που διαθέτει τα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την 
προκήρυξη. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού 
συµβουλίου, να αποφασίσει την εκπόνηση και των επόµενων σταδίων της ανατεθείσας 
µελέτης από την εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
Αν η εταιρεία είναι µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο 
προηγούµενα εδάφια.  
γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεία µέλος αναδόχου σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας ή αν πτωχεύσει, διαγραφεί, αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της 
µελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας µελετητής φυσικό πρόσωπο, 
µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα µέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση 
του σταδίου της µελέτης που ήδη άρχισε να εκπονείται. Εφόσον ο εν λόγω µελετητής 
θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπό εκπόνηση σταδίου της µελέτης, 
αντικαθίσταται µε άλλο, αντίστοιχων προσόντων, κατόπιν εντολής και έγκρισης της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
τεχνικού συµβουλίου, να εγκρίνει την εκπόνηση και των επόµενων σταδίων της ανατεθείσας 
µελέτης από τον ανάδοχο, αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.  
2. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και 
στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.  



3. Η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής υπηρεσίας διαλύεται αυτοδικαίως αν πτωχεύσει 
ο ανάδοχος.  
 
 

Άρθρο 27 

Προθεσµίες Χρονοδιάγραµµα 
 
1. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού για την ανάθεση µελέτης και στη σύµβαση που 
συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης, 
και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές προθεσµίες. Ως συνολική προθεσµία νοείται το 
χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης του συνόλου των µελετών και συνίσταται στα εξής επί µέρους χρονικά διαστήµατα: 
α) Τον καθαρό χρόνο µέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αµιγώς µελετητικού 
αντικειµένου της σύµβασης, στο οποίο περιλαµβάνονται κάθε είδους υποστηρικτικές µελέτες. 
Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος.  
β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται 
ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς 
ελέγχους που εκτελούνται από άλλο µελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως 
τµηµάτων ή του συνόλου της µελέτης, µαζί µε τις υποστηρικτικές µελέτες και τις απαραίτητες 
συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.  
2. Η αναθέτουσα Αρχή ορίζει στην προκήρυξη για την ανάθεση µελέτης ιδιαιτέρως τη 
συνολική προθεσµία και τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης. Αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στη σύµβαση ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός µηνός από την υπογραφή της, 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης, γραµµικό κατ' ελάχιστον, αναλόγως µε τις 
απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραµµα αποτυπώνει την πρόταση του 
αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί µέρους µελετών, τις χρονικές 
τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό 
επιµερισµό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαµόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιµης 
διαδροµής και εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες.  
Με το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσµεύεται όσον αφορά: α) τους καθαρούς χρόνους 
σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και β) τα ακριβή σηµεία 
έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία. Αν 
µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας µελέτης, 
χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Η έναρξη κάθε 
σταδίου ή κατηγορία µελέτης γίνεται µε εντολή της ∆.Υ.  
Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση µελέτη επειδή η υπηρεσία έκρινε 
ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συµπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν 
δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας.  
Αν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω 
αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουµένως ζητηθεί, τότε µε το ίδιο έγγραφο 
ορίζεται και εύλογη προθεσµία για την επανυποβολή, κατά την οποία παρατείνεται η αρχική 
προθεσµία.  
Σε περίπτωση διαφωνίας ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής της 
υπηρεσίας.  
3. Οι προθεσµίες µπορούν να παρατείνονται µε απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και µε πρωτοβουλία της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες 
της σύµβασης µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή 
προθεσµία της σύµβασης. Ως οριακή προθεσµία νοείται χρονικό διάστηµα που ανέρχεται σε 
ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσµίας και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, 
κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η 
καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσµία, παράταση µπορεί να χορηγηθεί µόνο ύστερα 
από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού 
συµβουλίου.  
Για τον υπολογισµό της οριακής προθεσµίας, στη συνολική προθεσµία, υπολογίζονται και οι 
παρατάσεις που χορηγήθηκαν µετά από αίτηση του αναδόχου µέσα στην αρχική συνολική 
προθεσµία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.  



4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις συµπληρωµατικές 
συµβάσεις του άρθρου 29.  
 
 

Άρθρο 28 
Ποινικές ρήτρες 

 
1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσµίες της σύµβασης, επιβάλλονται, 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εις βάρος του και υπέρ του κυρίου 
του έργου ποινικές ρήτρες. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το 
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
2. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύµβασης και για αριθµό ηµερών ίσο 
µε το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόµενη σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης. Για τις επόµενες ηµέρες και 
µέχρις ακόµα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης. Αν η εκτέλεση 
του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του ενός τρίτου (1/3) του καθαρού χρόνου, 
κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.  
3. Η µέση ηµερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής 
µε τον αριθµό των ηµερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 27.  
4. Αν συναφθεί συµπληρωµατική σύµβαση, η µέση ηµερήσια αξία της προκύπτει από τη 
διαίρεση της συµβατικής αµοιβής που προβλέπεται σε αυτήν µε τον αριθµό ηµερών του 
καθαρού χρόνου της συµπληρωµατικής σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποινικών ρητρών 
της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζεται η παράγραφος 2. Η συµπληρωµατική 
σύµβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσµίες της αρχικής σύµβασης και αν αίρονται, καθ΄ 
ολοκληρίαν ή µερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουµένως.  
5. Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται αντίστοιχα ότι 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαιτιότητά του. Με τη σύµβαση 
ορίζεται το ποσό των τµηµατικών ρητρών για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο 
συνολικός χρόνος επιβολής, συνολικά πάντως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις 
εκατό (2%) του ποσού της σύµβασης.  
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύµβασης και ανακαλούνται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον 
οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις του.  
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται 
αµέσως µετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της αποφάσεως επιβολής τους ασκηθεί 
εµπρόθεσµη ένσταση, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε ρητή 
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.  
 
 

Άρθρο 29 
Συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες 

 
1. Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης 
συµπληρωµατικών µελετών ή παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών, που κατά το είδος ή 
το µέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, καταρτίζεται συγκριτικός 
πίνακας κατά την παράγραφο 5 και συµπληρωµατική σύµβαση µε τον ανάδοχο της αρχικής 
σύµβασης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Προϋποθέσεις για την 
έγκυρη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης είναι: α) να είναι αναγκαίες οι συµπληρωµατικές 
µελέτες ή υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύµβασης, β) να συντρέχει περίσταση 
που δεν µπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψή της, γ) να µη µπορούν οι 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωριστούν από την 
αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τον εργοδότη ή να 
κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της έστω και αν µπορούν να 
διαχωριστούν από αυτήν. Η συνολική αµοιβή των συµπληρωµατικών συµβάσεων δεν µπορεί 
να υπερβεί αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής συµβατικής αµοιβής.  
2. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες των συµπληρωµατικών µελετών ή υπηρεσιών 
υποχρεώνεται να συµπράξει µε άλλον ή άλλους µελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που 



εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συµπληρωµατική σύµβαση υπογράφεται µε τη 
σύµπραξη.  
3. Για τις συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην 
προηγούµενη σύµβαση κατά το µέγεθος, εγκρίνεται η αµοιβή µε βάση την αντίστοιχη τιµή 
µονάδας της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.  
4. Για τις συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες, που δεν περιλαµβάνονται στην 
προηγούµενη σύµβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται µαζί µε το Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) 
και Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιµές των 
νέων εργασιών κανονίζονται µε βάση τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του κανονισµού της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4, πολλαπλασιαζόµενες µε το λόγο της µέσης τιµής της 
οικονοµικής προσφοράς της αρχικής σύµβασης για οµοειδείς εργασίες, προς τη µέση τιµή του 
κανονισµού για τις ίδιες εργασίες.  
Εφόσον στον ανωτέρω κανονισµό δεν περιέχονται τιµές µονάδας, η αµοιβή για τις νέες 
εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συµφωνίας, κατά την παράγραφο 2.γ του άρθρου 10.  
5. Για την εκτέλεση των εργασιών συµπληρωµατικής σύµβασης, συντάσσεται Συγκριτικός 
Πίνακας, που αναφέρει αναλυτικά και κατά τρόπο συγκρίσιµο τις καταβλητέες αµοιβές πριν 
και µετά από αυτόν. Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται επίσης όταν µειώνονται οι εργασίες της 
σύµβασης, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται µεταβολή της συµβατικής 
αµοιβής. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν συνάπτεται συµπληρωµατική 
σύµβαση.  
6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού 
Πίνακα ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση για την 
προθεσµία εκτέλεσης των συµπληρωµατικών εργασιών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει 
και υπογράφει τα στοιχεία αυτά µε εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα µε 
αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκµηριώνεται η κατά το νόµο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νοµίµως στον ανάδοχο, που υπογράφει µε ή 
χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει µε επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει 
ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41.  
7. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα µαζί µε το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την 
τυχόν ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εκδικάζει 
την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, µετά από γνώµη του 
τεχνικού συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, 
ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει στην Προϊσταµένη Αρχή όχληση. Αν ο Συγκριτικός 
Πίνακας δεν εγκριθεί µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της όχλησης, θεωρείται 
αυτοδικαίως εγκεκριµένος, κατά τα κεφάλαια που υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς 
επιφύλαξη και οι υπεύθυνοι για την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υπόκεινται σε 
πειθαρχικό έλεγχο κατά την παρ. 7 του άρθρου 25. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες 
και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή του, η Προϊσταµένη Αρχή τον 
επιστρέφει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία για επανασύνταξη και σε αυτή την περίπτωση οι 
σχετικές προθεσµίες αρχίζουν να τρέχουν από την επανυποβολή του. Η Προϊσταµένη Αρχή 
διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες την έγκριση του Πίνακα.  
8. Ο εγκεκριµένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται 
από το νόµο, να υπογράψει Συµπληρωµατική Σύµβαση, σε προθεσµία που δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις 
συµπληρωµατικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόµιµη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, 
αρνηθεί να υπογράψει τη Συµπληρωµατική Σύµβαση και εφόσον µε αιτιολογηµένη απόφασή 
της κρίνει ότι η αρχική σύµβαση δεν µπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών 
της Συµπληρωµατικής Σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να διαλύσει αζηµίως για τον 
κύριο του έργου τη σύµβαση.  
9. Η προθεσµία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του Σ.Π. 
αρχίζει µε την κοινοποίησή της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη µεταγενέστερη 
υπογραφή της Συµπληρωµατικής Σύµβασης.  
 
 

Άρθρο 30 
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου 

 
1. Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής 
συνολικής συµβατικής προθεσµίας, εκτός εάν η υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει 
πέραν των δύο (2) µηνών από την απόφαση ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η συµβατική 



αµοιβή του αναδόχου αναθεωρείται κατά το χρονικό διάστηµα της καθυστέρησης 
αφαιρουµένων των δύο πρώτων µηνών.  
Αν η προθεσµία αυτή παραταθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
και για το µέρος της αµοιβής που αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελούνται µετά τη λήξη της, 
οφείλεται αναθεώρηση, µε χρόνο εκκίνησης το χρόνο λήξης της αρχικής προθεσµίας και 
χρόνο λήξης της, το χρόνο πληρωµής των εργασιών που εκτελέστηκαν µετά τη λήξη της 
αρχικής προθεσµίας. Το ποσοστό και η διαδικασία της αναθεώρησης ορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 2. Η κατ' αποκοπή αµοιβή 
του σταδίου της προκαταρκτικής µελέτης καταβάλλεται στους αναδόχους του σταδίου αυτού 
µετά την υποβολή της µελέτης και την παραλαβή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 
παρ. 14.  
Στις περιπτώσεις των λοιπών σταδίων η αµοιβή καταβάλλεται τµηµατικά, επί τη βάσει της 
γενοµένης µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αµοιβής του και 
κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές µετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της 
µελέτης. Ειδικότερα:  
α) Με την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόµενου σταδίου 
χορηγείται στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) 
της συµβατικής αµοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εκδιδοµένης 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 4.  
β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον 
έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού µεγαλύτερου 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη 
στάδιο.  
γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της 
πληρότητας και επάρκειας αυτής, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδοµήντα τοις 
εκατό (70%) της αµοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούµενων 
εδαφίων.  
δ) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της, 
καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%).  
ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάµεσου σταδίου ανά κατηγορία 
µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής του σταδίου.  
στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) µε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).  
ζ) Μετά την τελική παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής ή 
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούµενης περίπτωσης.  
3. Η αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύµβαση βάσει τιµής 
ανά ηµέρα ή µήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήµονα, καταβάλλεται µε µηνιαίες 
πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασµούς. Οι 
λογαριασµοί βασίζονται στον πραγµατικό χρόνο απασχόλησης των επιστηµόνων και στις 
προσφερόµενες τιµές µονάδας (ανθρωποηµέρα ή ανθρωποµήνα) για κάθε κατηγορία. Αν ο 
χρόνος απασχόλησης είναι µικρότερος του µηνός, η αµοιβή είναι ανάλογη µε το χρόνο αυτόν. 
Για τον υπολογισµό της αµοιβής θεωρείται ότι ο µήνας περιλαµβάνει είκοσι δύο (22) 
εργάσιµες ηµέρες, ασχέτως του πραγµατικού αριθµού εργάσιµων ηµερών. Όταν η αµοιβή των 
συµβάσεων αυτών ορίζεται κατ΄ αποκοπή, ο τρόπος καταβολής των ενδιάµεσων πληρωµών 
ορίζεται µε τη σύµβαση.  
4. Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία λογαριασµούς, οι οποίοι συντάσσονται διακριτά για την κύρια και τις 
συµπληρωµατικές συµβάσεις, πάντοτε ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαµβάνουν την αµοιβή 
που συνολικά οφείλεται µέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουµένων των ποσών που 
καταβλήθηκαν προηγουµένως.  
Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται ποσά µόνο για εργασίες που προβλέπονται στη 
σύµβαση (αρχική και τυχόν συµπληρωµατικές) ή σε εγκεκριµένους Συγκριτικούς Πίνακες και 
αποζηµιώσεις λόγω υπερηµερίας του εργοδότη.  
5. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία 
αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της 
προκαταβολής και της πρώτης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν κατά την υποβολή του 
λογαριασµού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, 



ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, οι 
λογαριασµοί εγκρίνονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε έναν µήνα από την υποβολή 
τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Αν οι λογαριασµοί 
περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα, σε βαθµό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, 
επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη µέσα στην προθεσµία έγκρισής τους. Αν οι 
ασάφειες και τα σφάλµατα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασµών, εγκρίνονται κατά το 
µη αµφισβητούµενο µέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η µηνιαία 
προς έγκριση προθεσµία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγµένου λογαριασµού.  
6. Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα από 
έναν µήνα, µετά τη ρητή ή αυτοδίκαιη έγκρισή του, οφείλεται τόκος υπερηµερίας που 
υπολογίζεται κατά το άρθρο 4 του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄). Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα 
να διακόψει τις εργασίες της σύµβασης µέχρι την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα από 
κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση.  
7. Η κατάσχεση της αµοιβής του αναδόχου πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της 
σύµβασης δεν επιτρέπεται. 
 
 

Άρθρο 31 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 
1. Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές 
και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα 
του αντικειµένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω 
πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται έξι (6) έτη µετά την παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης ή τη λύση της µε οποιονδήποτε τρόπο.  
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν 
τούτο ορίζεται στη σύµβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και 
επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και εφόσον ο ανάδοχος 
µπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.  
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα 
που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε µέλους της οµάδας από την εκτέλεση της σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την 
αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας, αν η αποχώρηση 
οφείλεται σε σπουδαίο λόγο.  
Αν το µέλος αποχώρησε από την οµάδα χωρίς σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται να 
συµµετάσχει στο δυναµικό άλλης εταιρείας και δεν δικαιούται να λαµβάνει ατοµικά µέρος σε 
διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, από την έκδοση της απόφασης της ∆.Υ. 
περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογηµένη, µπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος.  
4. Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης, που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και µέχρι την παραγραφή των 
αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. Αν 
διαπιστωθούν ελαττώµατα ή ελλείψεις µέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της µελέτης προκειµένου να τη διορθώσει ή και 
συµπληρώσει και εφόσον δεν συµµορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο Πρόσκληση 
στην οποία:  
α) αναφέρεται ότι η διαδικασία κινείται κατ εφαρµογή του άρθρου τούτου, β) περιγράφονται τα 
ελαττώµατα και οι ελλείψεις της µελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσµία για 
την αποκατάσταση, δ) επισηµαίνεται ότι η Πρόσκληση µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση 
ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη προθεσµία. Η ένσταση του αναδόχου 
δεν αναστέλλει την υποχρέωση συµµόρφωσής του στην Πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο 
ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωµάτων βαρύνει 
τον κύριο του έργου.  
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την έλλειψη µέσα στην ταχθείσα 
προθεσµία, αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του, µε απευθείας 
ανάθεση των σχετικών εργασιών σε µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα.  
5. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που 



υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει 
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση 
αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη 
του, τροποποιεί τη µελέτη κατά την παράγραφο 4, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις 
του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος του 
έργου σε συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα 
στο τεχνικό συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την 
προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως 
σε εύλογη προθεσµία τη γνώµη του.  
Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος 
του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική 
µελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα. Η Προϊσταµένη Αρχή εκδίδει την απόφαση 
περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η κοινοποίηση της 
απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή 
των εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης 
αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του 
έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
4.  
Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 
περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. 
Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και 
την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως και την εφαρµογή της τροποποιηµένης 
µελέτης.  
Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του 
µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη 
ή παραλείψεις της µελέτης.  
6. Ως προς τις εν γένει υποχρεώσεις του αναδόχου από τη σύµβαση εφαρµόζονται 
συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
 
 

Άρθρο 32 

Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερία του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης 
 

1. Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή 
νόµιµων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για τις θετικές 
ζηµίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστηµα µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως 
την άρση της υπερηµερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και 
προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την 
αιτία της υπερηµερίας και την αιτία της ζηµίας και στο µέτρο του δυνατού την κατά 
προσέγγιση εκτίµηση της ζηµίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.  
2. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της όχλησης, η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία συγκροτεί τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συµµετέχει 
απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι δυνατή η συµµετοχή του, για σοβαρή αιτία 
εκτιθέµενη στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερηµερία, 
τα αίτιά της και το ύψος των ζηµιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά προσέγγιση, 
συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται µέσα σε έναν µήνα από τη συγκρότησή 
της στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριµένο 
πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη και µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση.  
3. Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την 
αναγνώριση της ζηµίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, 
µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή, που δεν είναι 
υποχρεωµένη να δεχθεί τα πορίσµατα του πρωτοκόλλου.  
 
 

Άρθρο 33 

Έκπτωση του αναδόχου 
 



1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις κηρύσσεται έκπτωτος.  
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:  
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσµία της παραγράφου 
2 του άρθρου 27, λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν παρατάσεων. β) Καθυστερεί υπαίτια, για 
χρόνο περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης τµηµατικής προθεσµίας, την υποβολή 
σταδίου µελέτης.  
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο 
ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 31, για την αποκατάσταση των 
ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει 
απορριφθεί.  
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη ειδική πρόσκληση 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις δια τάξεις του άρθρου 
αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 
εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να 
είναι εύλογη, ήτοι ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την 
εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ηµερών.  
4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που τάσσει 
για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και 
υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.  
5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο 
ανάδοχος σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε 
αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν συµµορφώθηκε.  
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η 
ένσταση από την αρµόδια προς τούτο Προϊσταµένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης. Η 
απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, από 
την Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη 
της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται και η 
καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να 
πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η Προϊσταµένη Αρχή 
υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και µετά την πάροδο της προθεσµίας, ενώ κινείται η 
πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 
του άρθρου 25. Μετά την πάροδο της προθεσµίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της σύµβασης και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά 
αποδεκτή, δικαιούται παράταση µε αναθεώρηση, ισόχρονη µε το διάστηµα της διακοπής, ενώ 
η διακοπή των εργασιών της σύµβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης. 
Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των 
εργασιών και µέχρι της τυχόν θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για 
πληρωµή. Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τη ∆ιεύθυνση 
Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για την οριστικοποιηθείσα 
έκπτωση.  
7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και µέχρι να καθορισθεί ο τρόπος 
εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούµενου σταδίου 
της µελέτης ή της σύµβασης υπηρεσιών, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επεµβαίνει προς 
αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για 
λογαριασµό του έκπτωτου αναδόχου.  
8. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει 
κάθε εργασία και δεν δικαιούται αµοιβή για το εκπονούµενο στάδιο. Κατ' εξαίρεση µπορεί ο 
εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισµένα στοιχεία του µελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου 



είναι χρήσιµα, να ζητήσει να παραδοθούν στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε ορισµένη 
προθεσµία, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αµοιβή του αναδόχου για 
τις εργασίες του ηµιτελούς σταδίου κανονίζεται µε Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος 
Νέων Εργασιών.  
9. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του 
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την 
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.  
10. Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία 
που την εξέδωσε στην αρµόδια για την έγκριση της µελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία 
τήρησης του Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόµενων 
κυρώσεων, µαζί µε σύντοµο ιστορικό και µνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν 
ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη µελετητών ή εταιρειών µελετών, η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση µελετητές ή εταιρείες 
της σύµπραξης ή κοινοπραξίας. 
 
 

Άρθρο 34 
∆ιάλυση της σύµβασης 

 
1. Σε περίπτωση σύµβασης µελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να 
διακόψει τις εργασίες της µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύµβαση 
χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύµβαση. ∆ικαιούται επίσης ο 
εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου µελέτης µε καταβολή αποζηµίωσης στον 
ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 36.  
Ο εργοδότης σύµβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύµβαση, να 
διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, είτε αζηµίως για τον ίδιο είτε και µε καταβολή 
αποζηµίωσης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36. 2. Ο ανάδοχος 
δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσµίας της σύµβασης, χωρίς υπαιτιότητά του.  
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών µε εντολή του 
εργοδότη, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της 
εντολής.  
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερηµερία του εργοδότη αναγκαστεί είτε να µην 
αρχίσει την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του κατά τον ορισµένο στη 
σύµβαση χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του µετά την έναρξή τους, για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. Για την έναρξη της προθεσµίας ο 
ανάδοχος υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία Ειδική ∆ήλωση κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 3.  
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον µηνών από την υποβολή Ειδικής ∆ήλωσης εκ 
µέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας για την 
πληρωµή πιστοποίησης.  
3. Η Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 
περιλαµβάνει: α) µνεία των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για περαιωµένα τµήµατα της 
µελέτης και εκτίµηση της αξίας τους, γ) περιγραφή των τµηµάτων της µελέτης που 
υπολείπονται, δ) αίτηση περί καταβολής της νόµιµης αποζηµίωσης συγκεκριµένου, κατά το 
δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να 
αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζηµίωσης.  
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει απόφαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες περί αποδοχής ή 
απόρριψης της Ειδικής ∆ήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστηµα 
µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την επίδοσή της, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύµβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η 
Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός, ύστερα από εισήγηση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώµη του επιβλέποντα. Η 
σύµβαση λύεται µε την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας. Αν η 
αίτηση απορριφθεί εµπρόθεσµα ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των 
υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων του και η 
Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρµογές στις 
προθεσµίες της σύµβασης.  



4. Για τη διάλυση της σύµβασης κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2, ο 
ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία 
της Ειδικής ∆ήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον αίτηµα για λύση της σύµβασης. 
Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.  
5. Σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης η οφειλόµενη αποζηµίωση κανονίζεται µε 
πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας νέων εργασιών.  
6. Οι συµβάσεις εκπόνησης µελέτης λύονται µε την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, 
εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύµβασης είτε µε 
πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της 
αρχικής προθεσµίας και των εγκεκριµένων παρατάσεών της και µέχρι τη λύση της σύµβασης 
µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση.  
Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως αν παρέλθει η συµβατική προθεσµία 
και οι παρατάσεις της, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης 
της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου.  
Στη σύµβαση µπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα έχει ουσιώδη σηµασία για τα συµφέροντα του κυρίου του έργου. 
 
 

Άρθρο 35  
Ματαίωση της διάλυσης 

 
1. Αν ο ανάδοχος άσκησε µεν το δικαίωµα διάλυσης της σύµβασης αλλά συναινεί στη 
µαταίωσή της, η σύµβαση νοµίµως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς 
αποκατάσταση των θετικών ζηµιών του. Προς το σκοπό αυτόν ο ανάδοχος υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσής του, επί της 
οποίας αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Για την εξακρίβωση των ζηµιών η Π.Α. συγκροτεί, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιµότητα των απαιτήσεων του αναδόχου 
και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών του, δυνάµενη να ζητήσει από τον ανάδοχο πρόσθετα 
στοιχεία και πληροφορίες.  
2. Η Προϊσταµένη Αρχή, µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει τη µαταίωση της διάλυσης και την 
αποζηµίωση του αναδόχου, επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της 
µελέτης. Αν ο ανάδοχος δεν συµφωνεί στον καθορισµό της αποζηµίωσης, µπορεί να ασκήσει 
αίτηση θεραπείας.  
 
 

Άρθρο 36 
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης 

 
1. Αν η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη και 
δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης η οποία 
ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της συµβατικής αµοιβής των υπολειπόµενων για την 
ολοκλήρωσή της σταδίων.  
2. Αν η σύµβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου µελέτης, η αποζηµίωση 
του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόµενου χρηµατικού 
αντικειµένου του υπό εκπόνηση σταδίου.  
Ως προς τα επόµενα στάδια εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος.  
Για την αµοιβή των ήδη εκπονηθέντων τµηµάτων του σταδίου της µελέτης που διακόπτεται 
συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 
3. Για την πληρωµή της αποζηµίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία ενός µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία αίτηση, µε ανάλυση της αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται µε 
πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και 
εγκρίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης.  
4. Οι αποζηµιώσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν θίγουν την οφειλόµενη αµοιβή για 
τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.  
 
 

Άρθρο 37 



Έγκριση της µελέτης Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
 
1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί µέρους κατηγορίες µελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 
διαδικασία έγκρισης της µελέτης, µε την εγκριτική απόφαση της µελέτης, που εκδίδεται από το 
αρµόδιο κατά νόµο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισµών 
και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική 
και ποσοτική της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει 
υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόµο απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η γνώµη άλλων 
υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλλουν µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
µηνών από την αποστολή της µελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική 
προθεσµία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσµίας θεωρείται ως θετική 
γνωµοδότηση.  
2. Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της.  
Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την εµπρόθεσµη υποβολή 
πλήρων των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσµία 
αναστέλλεται αν το αρµόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογηµένα ζητήσει συµπλήρωση ή 
διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συµπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά 
διακεκριµένο στάδιο ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων 
µελετών.  
3. Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων µελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική 
παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µετά την 
έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης.  
4. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι τρεις (3) µήνες από την έγκριση 
πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση. Οι µελέτες της αρχικής και των 
συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται ενιαία.  
5. Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει 
άπρακτο διάστηµα δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η 
όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου µετά την πάροδο της προθεσµίας της 
παραγράφου 2.  
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύµβαση, ύστερα από αίτηση 
του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς τµήµατος έργου που εκπονήθηκε ή επί µέρους κατηγορίας 
ή σταδίου αυτής.  
7. Η παραλαβή του αντικειµένου των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται όπως ορίζεται 
στις συµβάσεις αυτές.  
 
 

Άρθρο 38 
Εµπειρογνώµονες 

 
1. Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής ή έργων στα οποία εφαρµόζονται µη 
διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή 
αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου, µπορεί, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που 
λαµβάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου του φορέα κατασκευής του 
έργου να ορίζεται ως ειδικός εµπειρογνώµονας για την επίλυση συγκεκριµένου τεχνικού 
προβλήµατος και για ολιγοήµερη απασχόληση, επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και φήµης 
και µεγάλης εµπειρίας σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, χωρίς να απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών. Η αµοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ή της 
µελέτης και καθορίζεται µε την απόφαση ορισµού του, επί τη βάσει ηµερήσιας αποζηµίωσης 
που προκύπτει από πίνακα κλάσεων εµπειρογνωµόνων, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  
2. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αναθέτει 
απευθείας σε έναν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες, όπως αυτοί ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, την υποστήριξη των υπηρεσιών του εργοδότη µε σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών. Αν η συµβατική αµοιβή ισούται ή υπερβαίνει το εκάστοτε όριο 
εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τις υπηρεσίες, απευθείας ανάθεση επιτρέπεται µόνο 
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
10.  



3. Η ανάθεση των καθηκόντων της παραγράφου 2 αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή 
ύστερα από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου 
τεχνικού συµβουλίου, όταν πρόκειται ιδίως:  
α) Για έργα πολύ µεγάλης κλίµακας, η πολυπλοκότητα των οποίων απαιτεί την εκτός των 
άλλων δυνατοτήτων της ιδιαίτερη υποστήριξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
β) Για εξειδικευµένα έργα ή για έκτακτα περιστατικά για τα οποία η διαθέσιµη εµπειρία κατά 
την κρίσιµη φάση της αντιµετώπισής τους είναι µικρή.  
γ) Για έργα που εµφανίζουν σηµαντικές αβεβαιότητες ή ιδιαίτερες κατασκευαστικές δυσχέρειες 
ή υψηλή επικινδυνότητα.  
4. Η σύµβαση της παραγράφου 2 συνάπτεται ύστερα από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής 
και µπορεί να λυθεί οποτεδήποτε µονοµερώς και αζηµίως για τον εργοδότη. Όταν οι 
υπηρεσίες Εµπειρογνώµονα ανατίθενται σε οµάδα, η απόφαση έγκρισης της ανάθεσης και 
περαιτέρω η σύµβαση καθορίζει λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση και διατύπωση της γνώµης 
της οµάδας.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 

 
 

Άρθρο 39  
 Εγγραφή στα Μητρώα Κατηγορίες Πιστοποιητικά Αρµόδια Υπηρεσία 

 
1. Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου 
σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα της Ελλάδας ή 
ισότιµου της αλλοδαπής, που έχουν συµπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας 
ασκήσεως επαγγέλµατος, έχουν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν 
εµπίπτουν σε καµία από τις απαγορεύσεις της επόµενης παραγράφου.  
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και 
κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του 
τεχνολογικού τοµέα, εφόσον το δικαίωµα εκπόνησης µελετών δηµόσιων έργων 
περιλαµβάνεται µεταξύ των νόµιµων επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.  
2. ∆εν έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών τα πρόσωπα τα οποία:  
α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας οποιασδήποτε µορφής. 
Το κώλυµα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια µετά τη συνταξιοδότησή τους και κατά το 
διάστηµα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε µελετητή ή εταιρεία µελετών, µε 
σχέση µίσθωσης εργασίας ή έργου.  
β) Εργάζονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας οποιασδήποτε µορφής, µε εξαίρεση τους εργαζόµενους σε εταιρείες µελετών, οι 
οποίοι όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το µελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστηµα 
ισχύος της σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως µέλη σύµπραξης ή κοινοπραξίας, σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης του νόµου αυτού.  
γ) Έχουν ατοµική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή διαχειριστές 
ή εταίροι εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ή νόµιµοι 
εκπρόσωποι ανώνυµης εταιρείας, γραµµένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.).  
δ) Είναι γραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).  
ε) Παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., µε εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία εκτέλεσης δηµόσιων έργων, όπως ιδίως στα πλαίσια του 
συστήµατος προσφοράς µελέτη κατασκευή ή τροποποίησης της µελέτης του έργου.  
στ) Εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθώς και στις 
περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.  
3. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών έχουν τα νοµικά πρόσωπα που έχουν 
κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση µελετών και είναι νοµίµως 
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, εφόσον: α) δεν είναι συνδεδεµένα µε εργοληπτική επιχείρηση 
εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εξαρτηµένα από πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μ.Ε.Κ. που 
στελεχώνουν ή συµµετέχουν σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και β) 
είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μελετητών τουλάχιστον: αα. οι οµόρρυθµοι εταίροι, σε 



περίπτωση οµόρρυθµης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθµης (Ε.Ε.) εταιρείας, ββ. οι διαχειριστές σε 
περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), γγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες 
σύµβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.). 
Στους σκοπούς των εταιρειών µελετών δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται δραστηριότητες 
συγκρουόµενες εξ αντικειµένου µε τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άµεσα ή έµµεσα) 
δηµόσιων έργων ή προµηθειών.  
Οι µετοχές ανώνυµης εταιρείας µελετών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.  
4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο 
οποίος κατατάσσεται αφ' ενός σε µία ή δύο κατηγορίες µελετών, βάσει των εξειδικευµένων 
επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα 
σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούµενη εµπειρία του και αφ' ετέρου σε τάξεις ανά 
κατηγορία, µε βάση το δυναµικό του. Το δυναµικό υπολογίζεται σε µονάδες, ανάλογα µε τον 
τοµέα σπουδών του, την εµπειρία στην εκπόνηση µελετών δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, 
καθώς και την εµπειρία του σε επιβλέψεις µελετών, και τα έτη που παρήλθαν από την 
απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ως εξής:  
(α) Μελετητής που έχει συµπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώµατος: δυναµικό 
µιας µονάδας.  
(β) Μελετητής που έχει συµπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώµατος και έχει 
αποδεδειγµένη ανάλογη εµπειρία: δυναµικό δύο µονάδων.  
(γ) Μελετητής που έχει συµπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώµατος και έχει 
αποδεδειγµένη ανάλογη εµπειρία: δυναµικό τριών µονάδων.  
Για την κατάταξη εταιρείας στα Μητρώα Μελετών λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των 
δυναµικών των φυσικών προσώπων που έχουν καταταγεί στο Μητρώο, ανά κατηγορία και 
τάξη, έχουν την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται µόνιµα σε αυτήν µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας και έχουν δεσµεύσει στην εταιρεία το πτυχίο τους της επόµενης παραγράφου. Κάθε 
µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο του σε µία µόνο εταιρεία 
µελετών.  
5. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα εκδίδεται βεβαίωση µε τη µορφή πτυχίου, η 
οποία ακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη.  
Το πτυχίο εκδίδεται και ισχύει για ορισµένο χρόνο. Οι τάξεις των πτυχίων Μελετών 
καθορίζονται σε πέντε, ανάλογα µε το ελάχιστο δυναµικό που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του νόµου αυτού, κατά κατηγορία συµβάσεως και κατηγορία µελέτης ή υπηρεσίας.  
6. Για την εγγραφή στα Μητρώα:  
Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε µελετητή ή εταιρεία µελετών µε 
δυναµικό µιας µονάδας στην εν λόγω κατηγορία.  
Πτυχίο Β΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε µελετητή ή εταιρεία µελετών µε 
δυναµικό δύο µονάδων στην εν λόγω κατηγορία.  
Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε µελετητή ή εταιρεία µελετών µε 
δυναµικό τουλάχιστον τριών µονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας µελετητής µε πτυχίο Γ΄ τάξης και δεν πληρούνται οι όροι για 
την απόκτηση πτυχίου ανώτερης τάξης.  
Πτυχίο ∆΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία µελετών που διαθέτει στην 
κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον επτά µονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνει 
τουλάχιστον έναν µελετητή µε πτυχίο Γ΄ τάξης και έναν µε πτυχίο Β΄ τάξης και εφόσον η 
εταιρεία δεν πληροί τους όρους απόκτησης πτυχίου ανώτερης τάξης.  
Πτυχίο Ε΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία µελετών που διαθέτει στην 
κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον δώδεκα µονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνει δύο 
µελετητές µε πτυχία Γ΄ τάξης και έναν µελετητή µε πτυχίο Β΄ τάξης τουλάχιστον.  
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται:  
α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα µητρώα και τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται.  
β) Οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου, ανανέωσης, αναθεώρησης και ακύρωσης του πτυχίου, 
η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τα 
αρµόδια για την έκδοση των πτυχίων όργανα.  
γ) Τα όρια αµοιβών µελετών που έχουν δικαίωµα εκπόνησης οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα, 
ανάλογα µε την κατηγορία και την τάξη του πτυχίου τους.  
δ) Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών 
πράξεων εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα, αναθεώρησης του πτυχίου, διαγραφής από 
τα Μητρώα και αφαίρεσης του πτυχίου, τα αποφαινόµενα όργανα και η σχετική διαδικασία.  



ε) Η αρµόδια για την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων ∆ιεύθυνση της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, ο καθορισµός και η κατανοµή των σχετικών αρµοδιοτήτων στα επί µέρους τµήµατα 
αυτής.  
στ) Οι αρµοδιότητες της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μητρώου της παραγράφου 8, οι ιδιότητες 
των µελών και οι λεπτοµέρειες της λειτουργίας της και της τήρησης των Μητρώων.  
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
συγκροτείται Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου µε θητεία δύο (2) ετών, που µπορεί να 
ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. Η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, δύο εκ των οποίων υποδεικνύονται, µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους, από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), και ανά ένα 
υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τους Συνδέσµους Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), από το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.) και από το Σύλλογο 
Μελετητών ∆ηµόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.Μ.Ε.∆.Ε.Κ.Ε.Μ.). Στις αρµοδιότητές 
της περιλαµβάνονται ιδίως η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε θέµατα εγγραφής, κατάταξης και 
κάθε είδους µεταβολής των εγγεγραµµένων στα Μητρώα και η εισήγηση για την τροποποίηση 
του σχετικού µε τα Μητρώα νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.  
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µπορεί να συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Ενστάσεων και να καθορίζεται η θητεία της, η σύνθεσή της, η διαδικασία έκδοσης 
των γνωµοδοτήσεών της και οι εν γένει αρµοδιότητές της. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα 
καθορίζονται και οι τροποποιήσεις που επέρχονται στη διαδικασία των διαγωνισµών του 
νόµου αυτού, ως συνέπεια της σύστασης και των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής.  
 
 

Άρθρο 40 
Πειθαρχικός έλεγχος των µελετητών και των εταιρειών µελετών 

 
1. Οι µελετητές, οι εταιρείες µελετών και τα στελέχη των εταιρειών υπόκεινται στον πειθαρχικό 
έλεγχο του κράτους. Αρµοδιότητα για την άσκηση του ελέγχου έχουν, πέραν των 
θεσµοθετηµένων Επιµελητηρίων για τα µέλη τους και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  
2. Πειθαρχικό αδίκηµα αποτελεί κάθε υπαίτια αντισυµβατική πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου για την οποία επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 3.  
Ιδίως αποτελούν πειθαρχικά αδικήµατα οι ακόλουθες πράξεις:  
α) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγµατικού συναγωνισµού σε διαγωνισµούς του 
νόµου αυτού, που τιµωρείται µε τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της παραγράφου 3.  
β) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλµένης µελέτης, κατά τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις, η οποία τιµωρείται µε τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3.  
γ) Η έκπτωση, που τιµωρείται µε τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3.  
δ) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισµών, που τιµωρείται µε τις 
ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3.  
ε) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της µελέτης, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, που 
τιµωρείται µε τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3.  
στ) Η αµετάκλητη καταδίκη σε κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 16, 
που τιµωρείται µε την ποινή της περίπτωσης δ΄.  
3. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά 
βαρύτητας:  
α) ο αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες,  
β) ο υποβιβασµός της τάξης του πτυχίου σε µία ή περισσότερες κατηγορίες µελετών,  
γ) η προσωρινή διαγραφή από το µητρώο για χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως τρία 
(3)χρόνια και  
δ) η οριστική διαγραφή από τα µητρώα.  
4. Παράλληλα µε την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, το αρµόδιο για την επιβολή τους 
όργανο µπορεί να επιβάλλει παρεπόµενες χρηµατικές ποινές υπέρ του ∆ηµοσίου, που 
κυµαίνονται από 10.000 50.000 ευρώ αναλόγως µε τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του 
αδικήµατος. Για τις ποινές αυτές η αρµόδια για την τήρηση των µητρώων υπηρεσία της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 



∆ηµόσιων Έργων συντάσσει χρηµατικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην 
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού 
ελέγχου, η διαδικασία και οι όροι επιβολής και παραγραφής των ποινών, η σχέση της 
πειθαρχικής µε τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 
αυτού.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 41  
∆ιοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών 

 
1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο νόµο αυτόν, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση 
εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που βλάπτει για πρώτη 
φορά, άµεσα, δικαίωµα του αναδόχου, ασκείται ένσταση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης. Εφόσον δεν υφίσταται δέσµια αρµοδιότητα της 
υπηρεσίας για την έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η 
ένσταση κατά παραλείψεως είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή εγγράφου αιτήµατος του 
αναδόχου µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και να παρέλθει ένας τουλάχιστον µήνας από της 
υποβολής του. Η προθεσµία της ένστασης στην περίπτωση αυτή διαρκεί µέχρι την έγκριση 
του σταδίου της µελέτης ή την παραλαβή της υπηρεσίας, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να εκδώσει ρητή 
πράξη επί του αιτήµατός του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τον ενηµερώνει κατά το 
δεύτερο εδάφιο της επόµενης παραγράφου.  
2. Μη εκτελεστές πράξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως επιβεβαιωτικές πράξεις ή 
παραλείψεις, ενηµερωτικά έγγραφα της υπηρεσίας και γραπτές υπενθυµίσεις προς τον 
ανάδοχο των νόµιµων και συµβατικών του υποχρεώσεων δεν προσβάλλονται µε ένσταση. 
Επί της βλαπτικής πράξης ή επί του εγγράφου µε το οποίο κοινοποιείται η πράξη στον 
ανάδοχο, σηµειώνεται η προθεσµία ένστασης και η υπηρεσία στην οποία πρέπει να 
απευθυνθεί, διαφορετικά η προσφυγή που ασκείται στο αρµόδιο δικαστήριο θεωρείται ως 
παραδεκτή, παρά τη µη τήρηση ή πληµµελή τήρηση της σχετικής προδικασίας σύµφωνα µε 
τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 
3. Η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή µε ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία 
(FAX) προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η 
ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης ή η ηµεροµηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής 
της τηλεοµοιοτυπίας (FAX).  
4. Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της 
ένστασης. Αν η ένσταση απορριφθεί εν µέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η 
δίµηνη προθεσµία, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε προθεσµία σαράντα 
πέντε (45) ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο της 
δίµηνης προθεσµίας. Αίτηση θεραπείας ασκείται και κατά των βλαπτικών εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της Προϊσταµένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, αν δηµιουργείται 
για πρώτη φορά διαφωνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν συµπληρωµατική 
εφαρµογή στην αίτηση θεραπείας. Στις προθεσµίες της ένστασης και της αίτησης θεραπείας 
δεν περιλαµβάνεται η ηµέρα κοινοποίησης της προσβαλλόµενης πράξης και γενικά ισχύουν οι 
γενικές διατάξεις περί υπολογισµού των προθεσµιών.  
5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων ή στον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό ή στο αρµόδιο κατά το νόµο όργανο του εργοδότη 
και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο του οργάνου που είναι αρµόδιο για την εκδίκασή 
της ή µε ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία (FAX). Ως ηµεροµηνία 
κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης ή η ηµεροµηνία του 
αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεοµοιοτυπίας (FAX). Μέσα στην ίδια 
προθεσµία αντίγραφο της αίτησης κατατίθεται στην Προϊσταµένη Αρχή, µε τους τρόπους που 
αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο.  



6. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, αν δεν είναι το ∆ηµόσιο. Αν 
αρµόδιος να αποφανθεί σε αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή 
όργανό του, στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται από αυτόν αποφασίζει ο Υπουργός που 
εποπτεύει τον κύριο του έργου και αν δεν υφίσταται εποπτεία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  
7. Αν κύριος του έργου δεν είναι το ∆ηµόσιο, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας υποβάλλεται 
επί ποινή απαραδέκτου, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 4, στον αντισυµβαλλόµενο 
του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυτές µε την απόφαση επί της ενστάσεως γνωστοποιείται 
στον ανάδοχο η διαδικαστική προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου. Για την εξέταση της 
αίτησης θεραπείας καλείται ο αιτών να προσκοµίσει το αποδεικτικό κατάθεσής της στον 
αντισυµβαλλόµενό του, που µπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, µέσα σε προθεσµία ενός 
µηνός. Η µη υποβολή αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως αποδοχή των ισχυρισµών του 
αιτούντος.  
8. Η αίτηση θεραπείας προσδιορίζει την προσβαλλόµενη πράξη ή παράλειψη, περιλαµβάνει 
σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λόγους στους οποίους 
στηρίζεται, τα αιτήµατα του αιτούντος και εφόσον είναι δυνατό, το οικονοµικό αντικείµενο της 
διαφοράς. Η αίτηση συνοδεύεται µε αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία, της 
ένστασης και της απόφασης που εκδόθηκε επ' αυτής. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και η 
Προϊσταµένη Αρχή διαβιβάζουν στο αρµόδιο για την έκδοση απόφασης όργανο, φάκελο της 
υπόθεσης µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, τα οποία δικαιούται να προσκοµίσει και ο αιτών.  
9. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού 
συµβουλίου. Για τη συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο, καλείται από την υπηρεσία που 
εισηγείται ή τη γραµµατεία του συµβουλίου ο ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισµένη ηµέρα και 
ώρα που δεν απέχει λιγότερο από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η 
πρόσκληση επιδίδεται µε απόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, µε δηµόσιο όργανο ή 
µε τηλεοµοιοτυπία (FAX). Στη συζήτηση καλείται µε τον ίδιο τρόπο ο κύριος του έργου που 
υπέβαλε την αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ' αυτής. Στη συνεδρίαση ο αιτών παρίσταται 
είτε αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο.  
10. Αν κύριος του έργου δεν είναι το ∆ηµόσιο και ασκηθούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας από 
τον ανάδοχο και τον αντισυµβαλλόµενό του / κύριο του έργου, εξετάζονται ταυτόχρονα από 
τον εποπτεύοντα Υπουργό ή, αν δεν υπάρχει, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, ακόµα και αν έχει την κατά νόµο αρµοδιότητα για την εξέταση της αίτησης 
θεραπείας όργανο του κυρίου του έργου.  
11. Η συζήτηση της αίτησης θεραπείας στο τεχνικό συµβούλιο αρχίζει µε προφορική 
ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε µε παρουσία του αιτούντος και του 
υποβάλλοντος αντιρρήσεις είτε και χωρίς αν δεν προσήλθαν παρά τη νόµιµη κλήτευσή τους. 
Ελέγχεται κατ΄ αρχήν το εµπρόθεσµο της αίτησης και της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, η 
επίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο όταν απαιτείται και οι αντιρρήσεις του 
αντισυµβαλλοµένου αν έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια εξετάζεται η νοµιµότητα και 
ουσιαστική βασιµότητα των λόγων που προβάλλονται. Η εισήγηση περιλαµβάνει επίσης 
εκτίµηση περί του οικονοµικού αντικειµένου της υπόθεσης, αν τούτο είναι εφικτό. Ακολουθεί 
προφορική συζήτηση υπό τη διεύθυνση του προέδρου του τεχνικού συµβουλίου για την 
πληρέστερη ενηµέρωση των µελών. Η γνώµη του συµβουλίου διαµορφώνεται µετά την 
αποχώρηση των ενδιαφεροµένων, διατυπώνεται στο πρακτικό και υποβάλλεται στο αρµόδιο 
για την απόφαση όργανο.  
12. Η απόφαση επί της αιτήσεως θεραπείας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) 
µηνών από την άσκησή της. Αν απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αίτηση ή παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 42. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η διαφορά θεωρείται λυµένη 
κατά το µέρος αυτό και η απόφαση είναι εκτελεστή.  
13. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων και όσων τάσσονται στα 
όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, δεν τρέχουν κατά το µήνα Αύγουστο.  
14. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων 
µερών, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων του άρθρου 1, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), όπως ισχύουν κάθε φορά.  
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό ή το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία 
υπογράφηκε η σύµβαση. Παρέκταση της αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται.  
 
 

Άρθρο 42 



Άλλες διατάξεις 
 
1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή 
του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για 
την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, µέχρι την έκδοση 
αµετακλήτου αποφάσεως και µε αµοιβή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα 
όρια αµοιβών του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλεται µε την 
προσκόµιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο 
υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται µε αµετάκλητη απόφαση. Οι αµοιβές 
και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις 
πιστώσεις της µελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του φορέα.  
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του 
έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι 
καλυπτόµενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αµοιβής και κάθε 
αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης λεπτοµέρεια.  
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που προσλήφθηκε 
κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 
308) µπορεί να διατίθεται για τη στελέχωση των υπηρεσιών εν γένει του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
3. Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού της Υπηρεσίας και των 
Τοµέων Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Υ.Α.Σ. και Τ.Α.Σ.) Αττικής, που είχαν παραταθεί 
δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308), παρατείνονται 
αναδροµικά για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πρόσληψης προσωπικού σε οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου, που συστήθηκαν µε την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για στελέχωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, προς 
αντιµετώπιση θεµάτων αντισεισµικού σχεδιασµού και προστασίας και αποκατάστασης των 
πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εφόσον το προσωπικό αυτό προσλήφθηκε για την 
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, µε τη διαδικασία αυτή.  
Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετούσε µε την ίδια 
σχέση εργασίας στις 30.6.2004 και δεν προσλήφθηκε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου µε την ανωτέρω διαδικασία παρατείνονται αναδροµικά για το χρονικό 
διάστηµα από τη λήξη τους µέχρι τις 28 Ιουλίου 2004.  
4. Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού των υπηρεσιών 
αποκατάστασης σεισµοπλήκτων (Τ.Α.Σ. και Γ.Α.Σ.), που κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ' εφαρµογή της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του Ν. 
2839/2000 (ΦΕΚ Α΄ 196), παρατείνονται αναδροµικά για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη 
τους µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.  
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µπορούν, 
έναντι ανταλλάγµατος, να διατίθενται προς τρίτους τα κυκλοφοριακά στοιχεία, δηλαδή οι 
µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και µέσων ταχυτήτων, η κυκλοφοριακή κατάσταση και το 
ποσοστό κατάληψης των αρτηριών, που προέρχονται από το σύστηµα ανίχνευσης της 
κυκλοφορίας που εγκατέστησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Με την απόφαση καθορίζονται 
όλες εν γένει οι σχετικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, όπως 
ιδίως η τιµή και ο τρόπος διάθεσης, καταβολής και διαχείρισης των ποσών που προκύπτουν 
ως αντάλλαγµα από τη διάθεση των στοιχείων.  
6. Η παράγραφος 27 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της από το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α΄ 180), αντικαθίσταται από τότε 
που ίσχυσε ως εξής:  
27. Οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 23 και 26, λαµβάνονται 
υπόψη µόνο κατά την τακτική και την, µε πρωτοβουλία της επιχείρησης, έκτακτη αναθεώρηση 
των επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και δεν θεωρούνται 
δυσµενές στοιχείο κατά την έννοια της παραγράφου 10, για τη διενέργεια έκτακτης 
αναθεώρησης της εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων.  
7. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 1418/1984, που προστέθηκε µε την 
παρ. 4 του δωδέκατου άρθρου του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  



Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νοµικού προσώπου, µπορεί να επιβάλλεται στους 
ενδιαφεροµένους, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
ανάλογη µε την τάξη, την κατηγορία και τη βαθµίδα του ενδιαφεροµένου.  
8. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ Α΄179) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των 
εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές 
οργανώσεις µε τον αναπληρωτή του, χωρίς να µετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισµού. 
9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη του τεχνικού συµβουλίου κατασκευών, µπορεί να προστίθενται στη 
διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του 
προς ανάθεση έργου. 
10. Ο κατά την παρ. 3 του άρθρου µόνου του Ν.∆. 2726/1953 (ΦΕΚ Α΄ 325) κανονισµός 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Μελετών της Γραµµατείας ∆ηµόσιων 
Έργων και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και ισχύει για τις µελέτες και υπηρεσίες του 
άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες Αρχές της παρ. 9 του άρθρου 1. Με τον 
κανονισµό αυτόν ορίζονται αµοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες των αµοιβών που 
κανονίσθηκαν µε την παρ. 7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση µπορούν να ορίζονται 
ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη 
των σχετικών δηµόσιων συµβάσεων.  
11. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2β του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:  
Για την εφαρµογή της διαδικασίας δηµοπράτησης έργου µε προεπιλογή και του συστήµατος 
υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη κατασκευή, σύµφωνα µε την περίπτωση της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µετά από γνώµη του Συµβουλίου 
Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 
12. Ο χρόνος αναστολής για χορήγηση οικοδοµικών αδειών και εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄) 
δύναται µε υπουργική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να 
παραταθεί όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και η θεσµοθέτηση των µελετών που 
αναφέρονται στη διάταξη αυτή.  
Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος της αναστολής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των τριών (3) ετών. 
Για τις µελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη η νέα αναστολή ανατρέχει στο χρόνο που έληξε η 
προηγούµενη. 
Εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την πρώτη αναστολή αιτήσεως προς έκδοση οικοδοµικών 
αδειών συνοδευόµενες µε πλήρη στοιχεία, εφαρµόζονται για την έκδοση των αδειών οι 
προγενέστερες διατάξεις. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιοχές απόλυτης 
προστασίας που καθορίζονται µε τις νέες κανονιστικές ρυθµίσεις. 
 
 

Άρθρο 43 
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 

 
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ Α΄ 169) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  
3.α. Μεταξύ του ∆ηµοσίου, εκπροσωπουµένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορούν να συνάπτονται συµβάσεις 
για την ανάθεση των εργασιών των προηγούµενων παραγράφων. Συµβάσεις µεταξύ της 
Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την ανάθεση των εργασιών των προηγούµενων 
παραγράφων υπογράφονται, κατόπιν αποφάσεων των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων. Με τις 
συµβάσεις καθορίζονται οι σχετικοί µε την ανάθεση των εργασιών όροι, ο τρόπος εκτέλεσης 
αυτών και καταβολής της δαπάνης των εργασιών, καθώς και η αποζηµίωση της Ε.Υ.Α.Θ. 



Α.Ε., καθοριζόµενη είτε απολογιστικά είτε και κατ' αποκοπή. Όταν η αποζηµίωση συµφωνείται 
απολογιστικά, το ποσό αυτής συνίσταται στη δαπάνη που υποβλήθηκε η εταιρεία, όπως αυτή 
προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά της βιβλία, οι οποίες ελέγχονται και 
βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της 
διατάξεις, χωρίς Φ.Π.Α. και επιπλέον ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της δαπάνης αυτής ως 
εύλογη αµοιβή της εταιρείας.  
β. Οι συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και αναφέρονται σε εργασίες αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων που εκτελούνται ή έχουν ήδη 
εκτελεστεί από την εταιρεία, ισχύουν από 26.7.2001, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής 
τους.  
γ. Για τις εργασίες αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, οι οποίες εντάχθηκαν σε έργα αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και εκτελέσθηκαν µετά 
τις 26.7.2001 και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρµογή της απολογιστικής µεθόδου, 
επειδή δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα στα λογιστικά βιβλία της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καταβάλλει στην εταιρεία εύλογη αποζηµίωση ανερχόµενη 
σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής δαπάνης των σχετικών εργασιών και 
επιπλέον την αµοιβή της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της 
αποζηµίωσης αυτής. 
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αναριθµείται ως παράγραφος 5. Στο ίδιο άρθρο 
προστίθεται παράγραφος 4, έχουσα ως ακολούθως:  
4. Στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων µελετών και έργων, στις οποίες 
φέρεται ως κύριος του έργου η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, τα αποφαινόµενα επί των συµβάσεων 
όργανα ορίζονται ως ακολούθως:  
α) Αρµόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας όργανο είναι ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  
β) Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.  
γ) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και το τεχνικό συµβούλιο ορίζονται κατά περίπτωση µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.  
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22Β του Ν. 2937/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
2. Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι εκπρόσωπος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
υποδεικνύεται από την εταιρεία µαζί µε τον αναπληρωτή του, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. Αν η προθεσµία παρέλθει 
άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στον ορισµό του µέλους αυτού και του αναπληρωτή του.»  
 
 

Άρθρο 44 
Λήξη εκκαθάρισης του 

«Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997» 
 
 
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µε την επωνυµία «Οργανισµός 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997), που 
ιδρύθηκε µε το άρθρο 75 του Ν. 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και 
πολιτιστικά θέµατα», όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση για το χρονικό 
διάστηµα από 1.1.2004 έως 30.6.2005.  
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από πενταµελές Συµβούλιο Εκκαθάρισης που ορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού και Μακεδονίας Θράκης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και 
η αµοιβή των εκκαθαριστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού και Μακεδονίας Θράκης ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη 
διοίκηση και λειτουργία του Οργανισµού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της 
εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος λύεται κάθε είδους σύµβαση εργασίας ή έργου µεταξύ 
του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 και εργαζοµένων σε αυτόν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση. Το 
Συµβούλιο των εκκαθαριστών δύναται να συνάπτει τις απολύτως αναγκαίες συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου ή έργου για την κάλυψη των αναγκών της εκκαθάρισης. Οι συµβάσεις 
αυτές λήγουν σε κάθε περίπτωση την 30.6.2005.  
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού, ύστερα 
από εισήγηση του Συµβουλίου Εκκαθάρισης, δύναται να ανατίθεται σε Ορκωτό Ελεγκτή 



Λογιστή η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κανονικότητας και 
νοµιµότητας των δαπανών για όλες τις διαχειριστικές χρήσεις ή για µέρος αυτών. Με την ίδια 
απόφαση εξειδικεύεται το περιεχόµενο του ελέγχου και καθορίζεται η αµοιβή του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή. Ειδικά για την αµοιβή αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 
226/1992 (ΦΕΚ Α΄120), όπως ισχύει.  
5. Η προθεσµία για υποβολή εκ µέρους του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 της δηλώσεως του άρθρου 107 
του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.3.2005.  
6. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος το πενταµελές 
Συµβούλιο Εκκαθάρισης του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 που διενήργησε την εκκαθάριση αυτού έως 
31.12.2003 υποχρεούται να παραδώσει στο νέο Συµβούλιο Εκκαθάρισης την κατοχή όλης της 
περιουσίας του άνω Οργανισµού µαζί µε το αρχείο του, καθώς και τα αποτελούντα αυτό κάθε 
είδους έγγραφα και στοιχεία. Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης 
παραλαβής που κοινοποιείται στα συναρµόδια Υπουργεία.  
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού και Μακεδονίας Θράκης ρυθµίζονται τα 
σχετικά µε τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του άνω Οργανισµού επί 
των κάθε είδους δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του µετά τη λήξη της εκκαθάρισης, καθώς 
και τα σχετικά µε τη φύλαξη και διατήρηση του αρχείου του Οργανισµού.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 45 

Γενικές Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται για την ανάθεση των µελετών και υπηρεσιών, όλων εν γένει 
των αναθετουσών Αρχών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του 
επόµενου άρθρου, στους διαγωνισµούς των οποίων η προκήρυξη θα δηµοσιευθεί µετά την 
έναρξη ισχύος του, καθώς και στις συµβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισµών 
αυτών, χωρίς να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του. Ως δηµοσίευση νοείται η 
αποστολή της περίληψης προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή στους διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ορίου εφαρµογής της 
κοινοτικής Οδηγίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η πρώτη αποστολή προς 
δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση ανάθεσης µε διαδικασία διαπραγµάτευσης οι 
διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται αν η πρόσκληση προς διαπραγµάτευση αποσταλεί 
µετά την έναρξη ισχύος του. Οι διατάξεις του κεφαλαίου περί διοικητικής επίλυσης των 
διαφορών εφαρµόζονται στις διαφορές που ανακύπτουν µε κοινοποίηση της βλαπτικής 
πράξης στον ανάδοχο, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως του 
χρόνου σύναψης της σύµβασης.  
Με απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής µπορεί να ανακαλείται η προκήρυξη σύµβασης 
µελέτης, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής του, έχει συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύµβασης από 
τη δηµοσίευση της προκήρυξης. 2. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από 
το νόµο αυτόν ασκούνται από τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, 
σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού 
µπορεί να ορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα των επί µέρους 
αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρµογής του νόµου αυτού.  
Αποφαινόµενα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις 
αρµοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.  
Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα για τις 
συµβάσεις του νόµου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των αναθετουσών 
Αρχών µε απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών.  
3. Όπου οι κείµενες διατάξεις παραπέµπουν σε διατάξεις του Ν. 716/1977 και στα προεδρικά 
διατάγµατα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, η παραποµπή 
νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόµου αυτού και στο προεδρικό διάταγµα, 
που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.  



4. Οι περί µητρώων διατάξεις του Ν. 716/1977 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν 
για την εφαρµογή του εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του 
νόµου αυτού, µέχρις ότου τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγµα κατ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 7 του άρθρου 39. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στα µητρώα (πτυχία), που έχουν 
εκδοθεί υπό την ισχύ του Ν. 716/1977, ισχύουν για κάθε συνέπεια, µέχρις ότου εκδοθούν νέες 
βεβαιώσεις κατ' εφαρµογή του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 7 του άρθρου 39.  
5. Οι αιτήσεις προς την υπηρεσία τήρησης των µητρώων, για την εγγραφή, κατάταξη και 
αναθεώρηση των πτυχίων, κρίνονται µε βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 39.  
6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4, η 
προεκτιµώµενη αµοιβή των συµβάσεων που θα συναφθούν µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου υπολογίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από παρόµοιες µελέτες και τις κείµενες 
περί αµοιβών µελετητών διατάξεις.  
7. Οι αµοιβές µηχανικών για µελέτες και συναφείς υπηρεσίες, που έχουν ανατεθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπολογίζονται µε τους προϋπολογισµούς που 
εξάγονται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
σύναψης των σχετικών συµβάσεων. Στις συµβάσεις αυτές οι ανάδοχοι µελέτης οφείλουν να 
υποβάλουν χωρίς πρόσθετη αµοιβή και προϋπολογισµούς των µελετηθέντων έργων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11, για τις ανάγκες της δηµοπράτησής τους.  
8. Η προετοιµασία του φακέλου του έργου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 είναι 
υποχρεωτική για τις συµβάσεις του νόµου αυτού που θα προκηρυχθούν µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2006. Μέχρι την ηµεροχρονολογία αυτή οι αναθέτουσες Αρχές προκηρύσσουν τις 
σχετικές διαδικασίες µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, µε τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να εξασφαλίζεται η εφαρµογή του νόµου αυτού.  
9. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται ιδιαίτερη κατηγορία υπ' αριθµόν 29, ηλεκτρονικές 
µελέτες.  
Η κατηγορία υπ' αριθµόν 9 τροποποιείται ως εξής: «µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες».  
 
 

Άρθρο 46 
∆ιατηρούµενες και καταργούµενες διατάξεις 

 
1. ∆ιατηρούνται σε ισχύ:  
α) η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984, µόνο για τις συµβάσεις µε 
προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ορίου εφαρµογής της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ,  
β) η παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 272/1976, που προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 3 
του Ν. 2702/1999,  
γ) οι ειδικές διατάξεις περί προγραµµατικών συµβάσεων,  
δ) το άρθρο µόνο του Ν.∆. 2726/1953, εκτός από την παράγραφο 3, η οποία αντικαθίσταται 
από τις προβλέψεις της παραγράφου 10 του άρθρου 42,  
ε) η παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄),  
στ) η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.∆. 3785/1957 (ΦΕΚ 208 Α΄),  
ζ) οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).  
2. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται:  
α) τα άρθρα του Ν. 3164/2003 εκτός των άρθρων 31 έως 35,  
β) οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984, όπως ισχύει,  
γ) η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984,  
δ) ειδικές διατάξεις νόµων µε τις οποίες εξαιρέθηκαν νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα 
από την εφαρµογή των κοινών περί µελετών διατάξεων, καθώς και οι κανονισµοί που τυχόν 
εγκρίθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους,  
ε) κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη σε διατάξεις του παρόντος νόµου,  
στ) ο Ν. 716/1977, τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεσή του, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου.  
 
 

Άρθρο 47 

Έναρξη ισχύος 
 



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


