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Θέµα: Καθορισµός της διαδικασίας αναθεώρησης της συµβατικής 
αµοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παράγραφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 3316/2005  
«Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42),  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του 
π.δ.63/2005(Α΄98). 
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Καθορίζουµε το ποσοστό και τη διαδικασία αναθεώρησης της συµβατικής 
αµοιβής αναδόχου σύµβασης για εκπόνηση µελέτης ή παροχής υπηρεσιών 
για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν 3316/2005, ως ακολούθως: 
 
1. Στη περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης πέραν των δύο 

(2) µηνών από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης, ο 
συντελεστής  αναθεώρησης της συµβατικής αµοιβής, καθορίζεται  από τη 
σχέση: 

 
α = τκ1 / τκ2        όπου: 
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α: ο συντελεστής αναθεώρησης της συµβατικής αµοιβής εκφραζόµενης 
πάντα µε δύο δεκαδικά ψηφία. 
τκ1: ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο υπογραφής της σύµβασης. 
τκ2: ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης 
ανάθεσης. 
 

 
2. Στην περίπτωση παράτασης της συνολικής συµβατικής προθεσµίας, 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 αρχικής προθεσµίας, ο συντελεστής αναθεώρησης της συµβατικής 
αµοιβής καθορίζεται από τη σχέση: 

 
α΄ = τκ1 / τκ2        όπου: 

 
α΄: ο συντελεστής αναθεώρησης του µέρους της συµβατικής αµοιβής που 
αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελούνται µετά τη λήξη της αρχικής 
προθεσµίας. 
τκ1: ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο  πληρωµής. 
τκ2: ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο  λήξης της συνολικής συµβατικής προθεσµίας. 
 
 

3. Στην περίπτωση που οι παραπάνω συντελεστές  α και α΄ προκύπτουν 
µικρότεροι της µονάδος, καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατικά 
προβλεπόµενη αµοιβή.  

 
4. Η  ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφ. κ. Υπουργού                                
2. Γραφ.κ.Υφυπουργού                    
3. Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα                       
4. Γραφ.κ.κ. Γεν.∆ιευθυντών 
5. Εθνικό Τυπογραφείο (µε µια δισκέτα)   

για τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως 

6. ∆/νση ∆17 (2) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
 
 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
       ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΙΠΟΥΛΟΥ 
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