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Α. Σας πληροφορούµε ότι ψηφίστηκε από την Ολοµέλεια της Βουλής, κατά τη
συνεδρίαση της 25ης-7-2006, το Σχέδιο Νόµου µε τον τίτλο «Τροποποιήσεις στη
νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». Πληροφορίες για το νέο νόµο, καθώς
και το Σχέδιο, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της
Βουλής, µπορεί κανείς να βρει πριν την δηµοσίευσή του, στην ιστοσελίδα της
Βουλής των Ελλήνων (www.parliament.gr > Εργασίες > Νοµοσχέδια > στη στήλη
Σχέδια Νόµου).
Α.1. Στο νέο νόµο περιέχονται εκτός των άλλων και τα άρθρα υπ΄ αριθ. 4, µε
τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόµων 1418/84 και 3263/2004 και του π.δ.
609/85» και 5, µε τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3316/2005». Οι
τροποποιήσεις έχουν σκοπό να καταστήσουν πιο λειτουργική και αποτελεσµατική
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τη νοµοθεσία ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων δηµοσίων έργων, µελετών
και συναφών υπηρεσιών.
Α.2. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται πιο
κάτω υπό τον τίτλο «Έναρξη εφαρµογής των νέων διατάξεων» θα τεθούν σε
εφαρµογή ένα µήνα µετά την δηµοσίευση του νόµου στην ΕτΚ (υπολογίζεται ότι
θα δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ περί τα µέσα Αυγούστου συνεπώς θα τεθεί σε εφαρµογή
στα µέσα Σεπτεµβρίου). Έν όψει πάντως των θερινών αδειών του προσωπικού και
επειδή πρέπει να λάβει άµεσα (και όσο το δυνατόν συντοµότερα) γνώση το
προσωπικό και οι υπηρεσίες που θ ασχοληθούν µε την εφαρµογή του νόµου,
κρίθηκε σκόπιµο να εκδοθεί η Εγκύκλιος αυτή πριν από τη δηµοσίευση του νόµου.
Α.3. Σηµειώνονται ακόµα τα ακόλουθα: α) Για την ακριβή έναρξη εφαρµογής του
νέου νόµου, µαζί µε τα στοιχεία του (αριθµός, ΦΕΚ δηµοσίευσης) θα εκδοθεί
ιδιαίτερη εγκύκλιος περί τα µέσα Αυγούστου 2006 και β) θα ακολουθήσει έκδοση
νέων

εγκεκριµένων

Προτύπων

∆ιακηρύξεων

συµβάσεων

έργων,

για

την

προσαρµογή των διατάξεών τους στις ρυθµίσεις του νέου νόµου. Οι νέες
Προκηρύξεις θα εφαρµοστούν ταυτόχρονα µε το νόµο.
Β. Για την ορθή εφαρµογή και αποτελεσµατική λειτουργία των νέων διατάξεων
παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
Με το ΑΡΘΡΟ 4 του νέου νόµου επέρχονται τροποποιήσεις στη νοµοθεσία
ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων. Συγκεκριµένα:
Β.1. Με την παράγραφο 1 τίθενται περιορισµοί στην ανάλωση των «επί
έλασσον δαπανών». Ως «επί έλασσον δαπάνες» συνηθίζεται να ονοµάζονται τα
ποσά που εξοικονοµούνται κατά την εκτέλεση του έργου, όταν οι εργασίες για τις
οποίες προορίζονται δεν εκτελούνται τελικά, επειδή µειώνονται µε πρωτοβουλία
του εργοδότη. Η δυνατότητα προσθαφαίρεσης εργασιών και των αντιστοίχων
δαπανών τους

σε άλλες οµάδες εργασιών του ίδιου έργου προβλεπόταν µέχρι

σήµερα µε τρόπο ελαστικό από το άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84 (όπως προέκυψε
µετά την τροποποίησή του µε το ν. 2940/01). Η ελαστική χρήση των δαπανών
αυτών προκάλεσε τριβές µε τα αρµόδια για τον έλεγχο των χρηµατοδοτήσεων
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανάγκασε το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε στην
έκδοση της γνωστής Εγκυκλίου 36/19-10-2005, η οποία ήδη εφαρµόζεται
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αφού ενσωµατώθηκαν οι προβλέψεις της στις Πρότυπες ∆ιακηρύξεις των έργων.
Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του νέου νόµου επαναλαµβάνει και θεσµοθετεί
πλέον τις ρυθµίσεις της εγκυκλίου. Συγκεκριµένα ορίζονται α εξής:
Η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών πρέπει:
α) να αναφέρεται στην διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη,
β) να µην οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου,
γ) να µη θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητά του και
δ) να µην χρηµατοδοτεί νέες εργασίες.
Επί πλέον τίθεται ποσοτικό όριο στη χρήση των επί έλασσον δαπανών.
Συγκεκριµένα δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται ποσά που υπερβαίνουν το 20%
της συµβατικής δαπάνης των οµάδων εργασιών, ούτε συνολικά (τα «επί
έλασσον» ποσά των οµάδων) µπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 10% του ποσού
της σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποσοστών αυτών

δεν λαµβάνονται

υπόψη οι προσθαφαιρέσεις εργασιών και δαπάνης για εργασίες που ανήκουν στην
ίδια οµάδα.
Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται σε κάθε περίπτωση σύµφωνη
γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση
του φορέα υλοποίησης η οποία συνοδεύεται από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας
∆ιαχειριστικής Αρχής, όταν πρόκειται για έργο συγχρηµατοδοτούµενο.
Οι ανωτέρω περιορισµοί έχουν εφαρµογή στα έργα τα οποία α) κατασκευάζονται
µε µελέτες που ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν βάσει του ν. 3316/05, β)
προκηρύσσονται µετά την 1-3-2006 και γ) πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθούν από
την Ε.Ε. στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Λαµβάνεται τέλος µέριµνα για την ανάλυση µε αντικειµενικό τρόπο του
προϋπολογισµού των έργων σε οµάδες εργασιών, οι οποίες θα προσδιορισθούν µε
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
Β.2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι στους διαγωνισµούς για την ανάθεση
έργων µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο εφαρµογής της
Κοινοτικής Οδηγίας (σήµερα το ποσό των 5.278.000 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ) η
αναθέτουσα αρχή µπορεί αφενός να υποχρεώσει τον ανάδοχο του διαγωνισµού
να συνάψει υπεργολαβική σύµβαση και αφετέρου να επιβάλει στους
διαγωνιζόµενους να κατονοµάσουν στην προσφορά τους υπεργολάβους µε τους
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οποίους προτίθενται να συνάψουν την ως άνω ή τις ως άνω συµβάσεις, οι οποίες
µπορούν να αντιπροσωπεύουν µέχρι ποσοστό 30 % της όλης εργολαβικής
σύµβασης. Στην περίπτωση που τεθεί τέτοια υποχρέωση, πρέπει:
α) να ορίζονται στη ∆ιακήρυξη τα στοιχεία που πρέπει να προσκοµισθούν από
τους διαγωνιζόµενους για την απόδειξη της συνεργασίας (π.χ. δήλωση –
δέσµευσης του υπεργολάβου, ή ιδιωτικό προσύµφωνο) καθώς και τα νόµιµα
προσόντα που πρέπει να πληροί ο υπεργολάβος,
β) κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµιστεί το συµφωνητικό σύστασης
της υπεργολαβίας µε τον υπεργολάβο που είχε προσδιορίσει ο ανάδοχος µε την
προσφορά του. Μπορεί πάντως η ∆.Υ. του έργου να χορηγήσει προθεσµία για την
προσκόµιση της υπεργολαβικής σύµβασης ή να εγκρίνει την αλλαγή του
προσώπου του υπεργολάβου, µε άλλον που έχει τα αναγκαία κατά την κρίση της
προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που προβάλλεται από τον ανάδοχο
και αξιολογείται από την ∆.Υ..
Αν πάντως ο ανάδοχος αθετήσει τελικώς την υποχρέωσή του να συνάψει την
υπεργολαβική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.
Β.3. Η παράγραφος 3 αναφέρεται στην εκτέλεση της σύµβασης έργου και
ορίζει ότι ο ανάδοχος του έργου, εκτός της γνωστής µέχρι σήµερα προσφυγής,
την οποία ασκεί µετά από τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας (ήτοι ενστάσεως
κατά πράξεως της ∆.Υ. βλαπτικής των συµφερόντων του και αιτήσεως θεραπείας
κατά πράξεως της Προϊστ/νης Αρχής) µπορεί να ασκήσει και αγωγή, χωρίς στην
περίπτωση

αυτή να απαιτείται η προηγούµενη άσκηση ένστασης και αίτηση

θεραπείας, εφόσον διεκδικεί την καταβολή των οφειλοµένων, εφόσον δηλαδή έχει
εκκαθαρισµένη και αναγνωρισµένη αρµοδίως απαίτηση κατά του εργοδότη (το
άρθρο 71 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας στο οποίο παραπέµπει η διάταξη
αναφέρει ότι ασκείται αγωγή από όποιον έχει «χρηµατική αξίωση από έννοµη
σχέση δηµοσίου δικαίου» και χρηµατική αξίωση στη σχέση της εργολαβίας δεν
υπάρχει παρά µόνο µετά την εκκαθάριση της αµοιβής του εργολάβου που
διενεργείται µε την έγκριση της πιστοποίησης).
Για παράδειγµα, αν η ∆.Υ. εγκρίνει πιστοποίηση του αναδόχου και εκδώσει το
ένταλµα πληρωµής, αλλά η απαίτηση αυτή δεν πληρώνεται για οποιοδήποτε λόγο
(έλλειψη πιστώσεων, άρνηση Υ.∆.Ε. να αναγνωρίσει τη δαπάνη ως νόµιµη κ.ο.κ.)
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ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει κατ΄ ευθείαν αγωγή κατά του εργοδότη
διεκδικώντας τα οφειλόµενα, χωρίς να χρειάζεται η άσκηση ένστασης ή αίτησης
θεραπείας κατά της άρνησης του εργοδότη, αφού άλλωστε κανένα από τα
αρµόδια όργανα διοίκησης του έργου (Π.Α. και ∆.Υ.) δεν αρνείται την νοµιµότητα
της πληρωµής του αναδόχου.
Εννοείται ότι αγωγή δεν µπορεί να ασκηθεί σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος
επιδιώκει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της υπηρεσίας (π.χ. όταν η
υπηρεσία αρνείται να παρατείνει προθεσµία του έργου, ή περικόπτει και διορθώνει
επιµέτρηση, λογαριασµό, ή Ανακεφαλαιωτικό πίνακα) αφού στην περίπτωση αυτή
δεν υπάρχει αναγνωρισµένη και εκκαθαρισµένη απαίτηση του αναδόχου.
Β.4. Η παράγραφος 4 αναφέρεται σε τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν.
1418/84, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το ν. 2940/2001 και
αφορά

την

εγγραφή

στο

Μητρώο

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων

(ΜΕΕΠ).

Καταργείται κατ΄ αρχήν η δυνατότητα εγγραφής των επιχειρήσεων στην 3η τάξη
του Μητρώου χωρίς εφαρµογή του τύπου κατάταξης. Με την κατάργηση της
δυνατότητας εγγραφής στην τρίτη τάξη χωρίς εφαρµογή του τύπου, ανώτερη
εισαγωγική τάξη, χωρίς την εφαρµογή τύπου κατάταξης καθίσταται πλέον η
δεύτερη, ενώ για να αναβαθµισθεί στην τρίτη απαιτείται οπωσδήποτε η εφαρµογή
του τύπου κατάταξης. Προκειµένου πάντως να µην καταστεί απαγορευτική η
εγγραφή στην τρίτη τάξη, παρέχεται Συντελεστής Γ (που ισοδυναµεί µε το 80%
του Συντελεστή Γ της τρίτης τάξης, ήτοι 56 µονάδες) και στις επιχειρήσεις που
πρωτοεγγράφονται στην τρίτη τάξη ή προέρχονται από την δεύτερη τάξη.
Με την ίδια παράγραφο επέρχονται οι αναγκαίες φραστικές αλλαγές, έτσι ώστε να
λαµβάνεται υπόψη για την αναθεώρηση της κατάταξης των εργοληπτικών
επιχειρήσεων, όχι ο κύκλος εργασιών της τριετίας 1998 - 2000, αλλά η τελευταία
τριετία πριν την αναθεώρηση.
Β.5. Η παράγραφος 5 αφορά τις αρµοδιότητες της Προϊσταµένης Αρχής στα
έργα αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Προϊσταµένη Αρχή σε όλα τα έργα του
Υπουργείου θεωρείται πλέον ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, ο οποίος µπορεί, µε απόφασή
του, να µεταβιβάσει την αρµοδιότητά του αυτή σε υποκείµενα όργανα.
Β.6. Η παράγραφος 6 τροποποιεί το ν. 3263/04 σε τρία σηµεία:
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Με την περ. α΄ η 30ήµερη προθεσµία για την προσκόµιση και επανέλεγχο των
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3263/04) µειώνεται σε
δέκα µέρες κατ΄ ελάχιστο, ενώ η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, εκτιµώντας κατά την
κρίση της τις συνθήκες του συγκεκριµένου διαγωνισµού, να θέσει µεγαλύτερη
προθεσµία, ώστε να προλάβει ο αναδειχθείς µειοδότης ανάδοχος να συγκεντρώσει
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Με την περ. β΄ διευκρινίζεται (ώστε να µη δηµιουργείται οποιαδήποτε αµφιβολία)
ότι η σύντοµη και απλή διαδικασία διαγωνισµού που οργανώνεται µε τις διατάξεις
του άρθρου 3 (παρ. 2 και επόµ.) του ν. 3263/04, ισχύει µόνο για τα συστήµατα
µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, αφού στα υπόλοιπα συστήµατα
κατατίθενται και τεχνικές προσφορές η αξιολόγηση των οποίων γίνεται σε
ιδιαίτερο στάδιο, µε τις ειδικές περί τούτων διατάξεις, κυρίως του άρθρου 10 του
π.δ. 609/85.
Με την περ. γ’ της ίδιας παραγράφου διευκρινίζεται, λόγω αµφιβολιών που
παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/04, ότι
το µέγιστο ποσοστό πρόσθετης εγγύησης µπορεί, αναλόγως της έκπτωσης του
αναδόχου να φθάσει µέχρι ποσοστό 35%. Επαναλαµβάνεται δηλαδή προς άρση
οποιασδήποτε αµφιβολίας η γνωστή εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 27/2005.
Β.7. Η παρ. 7 τροποποιεί τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2β (εδ. δεύτερο) του ν.
3263/04, ώστε να καταστεί κατ΄αρχάς πιο ευέλικτη, αλλά ταυτόχρονα να
ελέγχεται αποτελεσµατικότερα η διαδικασία ακύρωσης του διαγωνισµού από την
Προϊσταµένη Αρχή όταν αυτή κρίνει ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν είναι
συµφέρουσες για τον κύριο του έργου. Πράγµατι παρατηρήθηκε καταχρηστική σε
ορισµένες

περιπτώσεις

εφαρµογή

της

δυνατότητας

αυτής

από

κάποιες

αναθέτουσες αρχές, οι οποίες αγνοώντας τον ίδιο το νόµο που έθεσε (µέσω της
απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που εκδόθηκε σε εκτέλεσή του) ως εύλογο
όριο προσφοράς την έκπτωση 12%, ακύρωσαν διαγωνισµούς µε εκπτώσεις 20 %
και ακόµα ανώτερες, επικαλούµενες ακόµα µεγαλύτερες εκπτώσεις σε άλλα
παρόµοια έργα. Όµως η απερίσκεπτη

συµπεριφορά κάποιων εργολάβων, που

προσφέρουν µεγάλες εκπτώσεις σε κάποια έργα, δεν µπορεί να θεωρείται ως
µέτρο σύγκρισης για όλα τα έργα, πρακτική που δεν είναι σύµφωνη µε το πνεύµα
του νόµου και υπονοµεύει την προσπάθεια του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε που επιδιώκει
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την υποβολή λογικών προσφορών, που παίρνουν υπόψη τους τα νέα Ενιαία
Τιµολόγια, µε τα τα οποία ως γνωστόν µειώθηκαν αρκετά (περίπου 30%) οι τιµές
των Αναλυτικών Τιµολογίων και ορίσθηκε µε εύλογο τρόπο το κόστος του έργου.
Για τους λόγους αυτούς, µε τη ρύθµιση της παραγράφου αυτής στο εξής
απαιτείται γνώµη του τεχνικού συµβουλίου είτε του Υπουργείου στο οποίο
υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή (εφόσον τα υπουργεία
αυτά έχουν συγκροτηµένα τεχνικά συµβούλια), είτε της Περιφέρειας στις
περιπτώσεις που στο αρµόδιο κατά τα ανωτέρω Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό
συµβούλιο. Το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας (και όχι το Τ.Σ. του ΥΠΕΣ∆∆Α)
είναι επίσης αρµόδιο σε κάθε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι
Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθµού, ένωση τέτοιων ΟΤΑ ή
νοµικό πρόσωπο (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ΟΤΑ.
Β.8. Η παράγραφος 8 τροποποιεί τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.
3263/04 και ορίζει ότι οι δηµοπρασίες θα διεξάγονται πλέον µια ηµέρα της
εβδοµάδας (συγκεκριµένα Τρίτη), ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο η δηµοπρασία δεν
διεξαχθεί ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να

διεξαχθεί πλέον σε

οποιαδήποτε άλλη ηµέρα της εβδοµάδας, η οποία προσδιορίζεται µε πράξη της
Προϊσταµένης Αρχής και ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους που ήδη έλαβαν
τεύχη του διαγωνισµού, µε τον τρόπο

που αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη (π.χ.

FAX) προ πέντε τουλάχιστον εργασίµων ηµερών (στην προθεσµία αυτή δεν
πρέπει να προσµετράται η ηµέρα της νέας διεξαγωγής, π.χ. αν η νέα ηµέρα είναι
Παρασκευή, η τελευταία ηµέρα γνωστοποίησης είναι η προηγούµενη Παρασκευή).
Με την πράξη της Προϊσταµένης Αρχής θα προσδιορίζεται και η προθεσµία
χορήγησης τευχών δηµοπράτησης σε νέους ενδιαφερόµενους για συµµετοχή. Η
ίδια πράξη, εφόσον κριθεί σκόπιµο για λόγους πρόσθετης δηµοσιότητας,
τοιχοκολλείται ή δηµοσιοποιείται µε άλλο τρόπο κατά την κρίση της υπηρεσίας.
Αν και στην δεύτερη αυτή ηµέρα δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός µπορεί να ορισθεί
και τρίτη ηµεροµηνία κατά τον ίδιο τρόπο, που γνωστοποιείται επίσης µε τον ίδιο
τρόπο.
Μόνο

µετά

και

την

τρίτη

αυτή

φορά

ο

διαγωνισµός

επαναλαµβάνεται

(επαναπροκηρύσσεται δηλαδή µε νέες δηµοσιεύσεις κ.λ.π.).
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Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, που ισχύει ένα µήνα µετά τη δηµοσίευσή
της µπορεί να καθορίζεται και άλλη µέρα διεξαγωγής των διαγωνισµών στα έργα
που ανατίθενται µε συστήµατα υποβολής προσφορών µελέτη - κατασκευή και
παραχώρηση. ∆ιατηρείται η δυνατότητα να καθορίζεται µε απόφαση των οικείων
νοµαρχών µια ακόµα ηµέρα για την διεξαγωγή διαγωνισµών σε νησιά.
Β.9. Με την παρ. 9 καταργείται ως περιττή και αυτονόητη (η τυχόν αντίθεση
διατάξεων του εθνικού δικαίου ή και πρακτικών της διοίκησης στο κοινοτικό
δίκαιο έχει σε κάθε περίπτωση ως συνέπεια την ακυρότητά τους και δεν
χρειάζεται τούτο να επαναλαµβάνεται υπό τύπον επιφύλαξης), η παρ. 14 του
άρθρου 6 του ν. 3263/04, µε την οποία τίθεται επιφύλαξη των διατάξεων της
κοινοτικής νοµοθεσίας, όταν πρόκειται να ανατεθούν οι υπολειπόµενες εργασίες
της εργολαβίας της οποίας ο εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος, στον δεύτερο και
τρίτο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, βάσει του οποίου η εργολαβία αυτή
ανατέθηκε.
Β.10. Η παράγραφος 10 ορίζει ότι στη σύνθεση του Τεχνικού Συµβουλίου της
Γ.Γ.∆.Ε.

του

ΥΠΕΧΩ∆Ε

προστίθεται

ένας

εκπρόσωπος

των

πανελληνίων

εργοληπτικών οργανώσεων (στο Τµήµα Κατασκευών) και ένας εκπρόσωπος των
πανελληνίων οργανώσεων των Μελετητών (στο Τµήµα Μελετών).
Επίσης στη σύνθεση των Τεχνικών Συµβουλίων όλων εν γένει των φορέων του
δηµόσιου τοµέα προστίθεται ένας εκπρόσωπος των ως άνω οργανώσεων, µαζί µε
τον αναπληρωτή του. Η συµπλήρωση θα πρέπει να γίνει εντός τριών µηνών από
την ισχύ του νόµου.
Β.11. Με την παράγραφο 11 συµπληρώνεται η σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.), µε δύο επιπλέον
πρόσωπα της επιλογής του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
Με την παράγραφο 12 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 23 π.δ. 609/85, η
οποία ορίζει τον χρόνο ισχύος των προσφορών στους διαγωνισµούς των έργων,
επειδή οι προθεσµίες των 60, 80, 120 και 150 ηµερών που καθορίζονται µε την
αντικαθιστώµενη διάταξη αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.
Με την νέα αυτή διάταξη ορίζεται ότι πλέον
α) η βασική προθεσµία ισχύος των προσφορών ορίζεται εξάµηνη,
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β) όταν υποβάλλονται στο διαγωνισµό και τεχνικές προσφορές (π.χ. στο σύστηµα
µελέτη – κατασκευή) η προθεσµία είναι δεκάµηνη, ενώ
γ) όταν πρόκειται η σύµβαση λόγω του προϋπολογισµού της (1.000.000 ΕΥΡΩ
χωρίς ΦΠΑ) να υποβληθεί στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
προστίθενται στις ως άνω προθεσµίες επιπλέον 3 µήνες.
Στα έργα µε παραχώρηση ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται µε την
διακήρυξη.
Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: Σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παρ. 4 - 7 του άρθρου 10, οι νέες διατάξεις εφαρµόζονται γενικά στους
διαγωνισµούς που θα διεξαχθούν µε προκηρύξεις που θα σταλούν για δηµοσίευση
µετά από ένα µήνα από την ηµέρα που ο νέος νόµος θα τεθεί σε ισχύ. Π.χ. αν ο
νόµος δηµοσιευτεί στις 3 Αυγούστου, οι νέες διατάξεις θα εφαρµοστούν στους
διαγωνισµούς των οποίων οι προκηρύξεις θα σταλούν για δηµοσίευση µετά τις 3
Σεπτεµβρίου.
Γ.1. Εξαιρετικά: α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 6
εφαρµόζονται και στους τρέχοντες και εκκρεµείς διαγωνισµούς,
β) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 (δικαίωµα άσκησης αγωγής)
εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς εργολαβίες,
γ) οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 (εγγραφή στο ΜΕΕΠ) εφαρµόζονται
στις αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου,
δ) οι διατάξεις της παρ.5 που αφορούν την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Π.Α.
από τα όργανα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα εφαρµοστούν µετά την έκδοση της απόφασης
του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
∆. Με το ΑΡΘΡΟ 5 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν.
3316/05

(περί

µελετών

και

συµβάσεων

συναφών

υπηρεσιών).

Συγκεκριµένα:
∆.1. Με την παράγραφο 1 περ. α΄ συµπληρώνεται η παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 3316/05 και ορίζεται πλέον ότι όταν τηρείται η διαδικασία του άρθρου 7 του
νόµου, µπορεί να περιλαµβάνονται και αµοιβές ερευνητικών εργασιών στην
προεκτιµώµενη

αµοιβή

και

αντίστοιχα

στην

οικονοµική

προσφορά

των
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διαγωνιζοµένων, όταν οι ερευνητικές αυτές εργασίες αποτελούν µικρό τµήµα (έως
15%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης.
Αν προβλέπεται η αµοιβή τέτοιων εργασιών, πρέπει να τίθεται στην προκήρυξη η
προεκτιµώµενη ποσότητα και περαιτέρω η αµοιβή τους σύµφωνα µε τον
εγκεκριµένο Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών του άρθρου 4 παρ. 7 του
νόµου. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προσφορά για τις ποσότητες αυτές (κατά
τα γενικώς ισχύοντα, ήτοι µε τήρηση του άνω και κάτω ορίου προσφοράς) και η
πληρωµή του αναδόχου για τις εκτελούµενες ποσότητες γίνεται µε βάση την τιµή
προσφοράς του και κατόπιν σχετικής επιµέτρησης της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι
δεν είναι απαραίτητη η εξάντληση όλων των προβλεπόµενων από τη σύµβαση
ποσοτήτων ερευνητικών εργασιών και ο ανάδοχος δεν έχει απαίτηση για τις µη
εκτελεσθείσες ποσότητες.
Με την περ. β΄της παρ. 1, συµπληρώνεται η παρ. 6 του ίδιου άρθρου (7) και
διευκρινίζεται ότι σε κάποιες (απολύτως) εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν
γνώµης του οικείου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί να µην τίθεται στις προκηρύξεις
των µελετών ως κριτήριο ανάθεσης το κριτήριο της γνώσης των ειδικών
συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου, όταν η µελέτη δεν
µπορεί να συσχετισθεί µε έργο προς εκτέλεση ή µε αναφορά σε συγκεκριµένο
τόπο.
∆.2. Με την παράγραφο 2

επέρχονται τροποποιήσεις στην παρ. 3 του άρθρου

8 του ν. 3316/05 (που προβλέπει τις συµφωνίες-πλαίσια), µε σκοπό να γίνουν
περισσότερο λειτουργικές οι σχετικές διατάξεις. Συγκεκριµένα αυξάνεται το όριο
της µέγιστης αξίας των συµφωνιών πλαισίων που συνάπτονται κατ΄ έτος σε 20%
(από 15%) των ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για µελέτες και
συµβάσεις υπηρεσιών. Στον περιορισµό αυτό δεν υπόκεινται οι συµφωνίες –
πλαίσια που συνάπτονται για την προετοιµασία του φακέλου των έργων κατά το
άρθρο 4 του νόµου.
Επίσης καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8.
∆.3. Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3316/2005, που ορίζει ότι προϋπόθεση

έγκρισης της προκήρυξης διαγωνισµού

για την ανάθεση υπηρεσιών, είναι η κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής
άρνηση του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται (ή από το οποίο εποπτεύεται) και της
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Περιφέρειας, να παράσχουν την απαιτούµενη υπηρεσία και στη συνέχεια η
γνωµοδότηση του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ο
φορέας ή της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, αν
στο υπουργείο αυτό δεν υπάρχει τεχνικό συµβούλιο. Η διαδικασία αυτή είναι
περιττή στις περιπτώσεις, στις οποίες η πρόσληψη τεχνικού συµβούλου είναι
υποχρεωτική για το φορέα, όταν η σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από κοινοτικά
κονδύλια και επιβάλλεται από τους κανόνες διαχείρισης αυτών και τις υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει η χώρα. Άρα στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται καµιά
προϋπόθεση για την ανάθεση σύµβασης υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου.
Επίσης και στις υπόλοιπες περιπτώσεις η σχετική απαίτηση του νόµου παρίσταται
υπερβολική και δύσκαµπτη, όταν ιδίως η πρόσληψη τεχνικού συµβούλου
επιδιώκεται για πολύ µεγάλα και σύνθετα έργα, από φορείς που οι ίδιοι διαθέτουν
επαρκή τεχνογνωσία. Στην περίπτωση αυτή επίσης παρέλκει να απευθυνθεί
σχετικό αίτηµα στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια, που κατά τεκµήριο δεν
διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες πληρέστερα στελεχωµένες.
Με την διάταξη ορίζεται πλέον ότι σε όλες τις περιπτώσεις πλην της
προαναφερθείσας

(της

υποχρεωτικής

δηλαδή

πρόσληψης

συµβούλου

σε

συγχρηµατοδοτούµενα έργα) ζητείται απευθείας η γνωµοδότηση του Τεχνικού
Συµβουλίου του αρµοδίου Υπουργείου (ή της ΓΓ∆Ε όταν στο αρµόδιο υπουργείο
δεν υφίσταται Τ.Σ.) και µόνο αν το συµβούλιο κρίνει, ενόψει των συγκεκριµένων
αναγκών και περιστάσεων, ότι η αναγκαία τεχνογνωσία τεχνικού συµβούλου
µπορεί να παρασχεθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ή της Περιφέρειας
µπορεί να υποχρεώσει το φορέα να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1
του νόµου. Αλλιώς το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για την δυνατότητα πρόσληψης και
η σχετική προϋπόθεση του νόµου εκπληρώνεται.
∆.4. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 στ΄,
που αφορά την απευθείας ανάθεση µικρών µελετών και υπηρεσιών και οι σχετικές
προϋποθέσεις γίνονται πιο ευέλικτες. Υφίσταται πλέον η δυνατότητα να
ανατίθενται µελέτες µέχρι 30.000 ΕΥΡΩ και συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µέχρι
15.000

ΕΥΡΩ,

µε

διαπραγµάτευση

και

χωρίς

προηγούµενη

δηµοσίευση

προκήρυξης. Το κατ΄ έτος συνολικό ποσό στο οποίο µπορούν να φθάσουν οι
συµβάσεις µελετών και υπηρεσιών που ανατίθενται µε τον τρόπο αυτό δεν µπορεί
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να υπερβεί ποσοστό 10% του ετήσιου προϋπολογισµού του φορέα για µελέτες
και υπηρεσίες. Επίσης αυξάνεται σε 10 ηµέρες η (πενθήµερη έως τώρα)
προθεσµία που πρέπει να τηρείται πριν την υπογραφή της σύµβασης για την
αποστολή σχετικής ανακοίνωσης (περί της συµβάσεως που πρόκειται να
συναφθεί) η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Εννοείται ότι
παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, που αφορούν τη
διαδικασία ανάθεσης, ήτοι πρόσκληση περισσότερων από τρεις διαγωνιζόµενους,
διαδικασία διαπραγµάτευσης µε κανόνες που θέτει η πρόσκληση, τήρηση των
νοµίµων προϋποθέσεων συµµετοχής (πτυχίο κ.λ.π.), επιλογή από Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
∆.5. Η παράγραφος 5 τροποποιεί το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
29 του νόµου, που αναφέρεται στον καθορισµό της αµοιβής του αναδόχου σε
περίπτωση υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης, ορίζοντας ότι αν στον
κανονισµό των Προεκτιµώµενων Αµοιβών δεν περιέχονται τιµές µονάδας, η
αµοιβή για τις νέες εργασίες καθορίζεται µε συµφωνία η οποία συνάπτεται, µε
βάση συγκριτικά στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών.
∆.6. Η παράγραφος 6 αφορά την εφαρµογή του ν. 3316/05 σε µελέτες της
κατηγορίας 28, που είναι νέα κατηγορία (εισήχθη µε το ν. 3316/05). Στο Μητρώο
Μελετητών δεν υπάρχουν εγγεγραµµένοι µελετητές στην κατηγορία αυτή και έτσι
δεν

µπορεί

να

λειτουργήσει

ο

νόµος,

ο

οποίος

απαιτεί

τη

συµµετοχή

εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών σε όλους τους διαγωνισµούς στους
οποίους εφαρµόζεται. Πρέπει συνεπώς να προηγηθεί η σύνταξη του (αναγκαίου
για την εγγραφή) Π.∆. του άρθρου 39, που θα καθορίσει λεπτοµέρειες εγγραφής,
να εγγραφεί ικανοποιητικός αριθµός µελετητών στη συγκεκριµένη κατηγορία και
στη συνέχεια να εφαρµοστεί ο νόµος, σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε το ως
άνω Π.∆.
Με το εδάφιο β΄ της παρ. 6 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 45, µε
σκοπό την ανασυγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ), που
εξακολουθεί να λειτουργεί διεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 716/77 (µέχρις ότου
εκδοθεί το π.δ. εις εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 7 του ν. 3316/77), ώστε να
διευρυνθεί

προσωρινά

η

σύνθεσή

της

µε

συµµετοχή

εκπροσώπων

των

µελετητικών οργανώσεων.
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Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 6 ορίζεται ότι η σύνταξη και έγκριση φακέλου έργου,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/05, επιβάλλεται γι
τις συµβάσεις που η προκήρυξή τους θα σταλεί για δηµοσίευση µετά την 1η
Ιανουαρίου 2007, ούτως ώστε εν τω µεταξύ να τεθεί σε ισχύ η προβλεπόµενη
στην παρ. 4 του άρθρου 4 του νόµου υπουργική απόφαση.
Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 6 ορίζεται ότι οι τιµές που καθορίζονται στον
κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών της παρ. 7 του άρθρου 4 δεν ισχύουν για τις
µελέτες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και του Οργανισµού Κτηµατογραφήσεων και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, για τις οποίες θα εκδοθεί ιδιαίτερη υπουργική
απόφαση.
Με το εδάφιο ε΄ της παρ. 6 καταργείται αφότου ίσχυσε η παρ. 9 του άρθρου
45 του ν. 3316/05, που αφορούσε την καθιέρωση της ιδιαίτερης κατηγορίας των
ηλεκτρονικών µελετών, οι οποίες έτσι επανέρχονται στην κατηγορία 9 της παρ. 2
του άρθρου 2.
∆.7. Με την παράγραφο 7 (εδ. α΄) συµπληρώνεται η περ. α΄ επίσης παρ. 1 του
άρθρου 46 του ν. 3316/05 (αναφέρεται σε διατήρηση επίσης ισχύος επίσης παρ. 8
του άρθρου 6 του ν. 1418/84), ώστε να περιληφθούν και οι φορείς που
υπάγονται στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ.
Επίσης µε το εδάφιο β΄ επίσης παρ. 7 εξαιρείται ρητά από το πεδίο εφαρµογής
του νόµου 3316/05 η ανάθεση συµβάσεων µε βάση το π.δ. 4/2002. Πρόκειται
για το π.δ. που ρυθµίζει τα θέµατα επίσης τεχνικής βοήθειας των διαχειριστικών
αρχών του Γ΄ ΚΠΣ, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση επίσης παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 1960/1990. Με το Π.∆. 4/2002 εισάγονται εξαιρετικές διαδικασίες
ανάθεσης υπηρεσιών, προµηθειών και µελετών για συµβάσεις µικρού αντικειµένου
(κάτω των 130.000 ΕΥΡΩ), κατά παρέκκλιση όλων των κειµένων διατάξεων, για
να καλυφθούν πιεστικές ανάγκες διαχείρισης των χρηµατοδοτικών εισροών επίσης
Ε.Ο.Κ. µε περιορισµένα χρονοδιαγράµµατα απορρόφησης.
Τέλος µε το εδάφιο γ΄ επίσης παρ. 7 ορίζεται ότι η κατάργηση επίσης
παρακράτησης ποσοστού επίσης αµοιβής µελέτης (20% επί των λογαριασµών που
εγκρίνονται µετά την έγκριση επίσης µελέτης), ως εγγύησης

για την

απροφάσιστη συµπλήρωση και αποκατάσταση των µελετών που παραλήφθηκαν
(εφόσον απαιτηθεί αυτή η αποκατάσταση εντός περιόδου δύο ετών από την
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Σ.Α.Τ.Ε.
παραλαβή επίσης µελέτης), ισχύει και για επίσης µελέτες που ήδη εκπονούνται
βάσει των διατάξεων του ν. 716/77. Επίσης ορίζεται ότι µε αίτηση των δικαιούχων
επιστρέφονται πλέον άµεσα τα παρακρατηθέντα ποσά και οι εγγυητικές
επιστολές.
Ε. Η Εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη των υπαλλήλων όλων των φορέων του
δηµόσιου τοµέα, που αναθέτουν συµβάσεις α) δηµοσίων έργων και β) µελετών και
συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05 στους οποίους παρέχεται εντολή να την
εκτελούν πιστά.
Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr) για την ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

14

