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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 5696

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη “προσχεδίων” υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των
Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και έργων
παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρμογής τους»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147)
2. Τον Ν. 4413/2016 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 148)
3. Τον Ν.3861/2010 περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112).
4. Το Π.Δ.63/2005 περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ.109/2014 περί «Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων» (ΦΕΚ Α’ 176).
6. Το Π.Δ.70/2015 περί «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων …» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα το Άρθρο 3
αυτού.
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7. Το Π.Δ.73/2015 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116).
8. Την οικ.20699/30-3-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί «Διορισμού Γενικού Γραμματέα
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.»
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204), σχετικά με τον διορισμό του Γεωργίου Δέδε σε θέση Γενικού
Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
9. Την Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για την εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών του Άρθρου 81 του Ν. 1892/1990.
10. Την υπ’ αριθ. οικ. 10386/294/Φ2/12-2-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 78) περί «Συγκρότησης του Τμήματος
Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων».
11. Την υπ’ αριθ. οικ. 81868/1453/Φ2/29-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 961) περί «Συγκρότησης του Τμήματος
Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν.679/1977 και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 2 ( ΦΕΚ Α’ 245) που προβλέπει τη
συγκρότηση ομάδων εργασιών στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Και επειδή:
1.

Η ισχύς των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 8-8-2016.

2.

Η έκδοση των προβλεπόμενων στους υπόψη νόμους υπουργικών αποφάσεων και
εγκυκλίων είναι απαραίτητη για την εφαρμογή τους.

3.

Σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.4412/2016,
ως «Τεχνικό συμβούλιο» νοείται 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.

Αποφασίζουμε:
1.

Ανατίθεται στα Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η σύνταξη «προσχεδίων» των
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που προβλέπονται στους Ν.4412/2016 και
Ν.4413/2016 και αφορούν σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
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λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς
και των απαιτούμενων οδηγιών εφαρμογής τους.
2.

Για την υποστήριξη του έργου των Τμημάτων των Συμβουλίων Δημοσίων Έργων της
ΓΓΥ και την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση του έργου τους, συστήνονται ομάδες
εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων στα
αρμόδια τμήματα του ΣΔΕ.

3.

Συγκροτούνται τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.), δύο (2) για τα θέματα των
κατασκευών και δύο (2) για τα θέματα των μελετών, που θα επεξεργαστούν σε
πρώτη φάση τις υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που περιλαμβάνονται στον
συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, ως ακολούθως:
Ι. Κατασκευές
Ομάδα Εργασίας 1
1. Κόντου Μιλένα, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Υποδομών
Πληρ/κής, Δικτύων & Χρηστών, Αναπληρωματικό μέλος Τμ. Κατασκευών ΣΔΕ, ως
υπεύθυνη της Ο.Ε. και εισηγήτρια των θεμάτων της Ο.Ε. στο ΣΔΕ – Τμ.
Κατασκευών
2. Ηλιόπουλος Κώστας, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Οδικών Υποδομών
3. Θεοδοσάκης Νικόλαος, ΠΕ Μηχ. στην ΕΥΔΕ Κατασκευής Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών
4. Χασιώτου Ιωάννα, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
5. Δουβίκα Μαρία, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων
6. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων
7. Σταυρόπουλος Μιχαήλ, ΠΕ Μηχ. στην ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών
8. Παπαδημητρίου Κων/νος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Οδικών Υποδομών

Ομάδα Εργασίας 2
1. Μπακογιάννης Ιωάννης, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Προγραμματισμού Υποδομών με
σύμβαση παραχώρησης, Αναπληρωματικό μέλος Τμ. Κατασκευών ΣΔΕ, ως
υπεύθυνος της Ο.Ε. και εισηγητής των θεμάτων της Ο.Ε. στο ΣΔΕ– Τμ.
Κατασκευών
2. Καπετανάκης Λάμπρος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Κτιριακών Υποδομών
3. Τριχάκης Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
4. Δηλέ Σταυρούλα, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων
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5. Ζιμπή Μαρία, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας
Λυμάτων
6. Κούκος Ευάγγελος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Οδικών Υποδομών
7. Πετρίτση Βασιλική, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Κτιριακών Υποδομών
8. Χολέβας Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων

ΙΙ. Μελέτες
Ομάδα Εργασίας 1
1. Κανελλόπουλος Ιωάννης, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Αναπληρωματικό μέλος Τμ. Μελετών ΣΔΕ, ως
υπεύθυνος της Ο.Ε. και εισηγητής των θεμάτων της Ο.Ε. στο ΣΔΕ– Τμ. Μελετών
2. Παιχνιδιάρη Μαρία, ΠΕ
Συγκοινωνιακών Υποδομών

Μηχ.

στην

ΕΥΔΕ

Κατασκευής

Συντήρησης

3. Καζάζη Μαρία, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
4. Μπούμπα Αικατερίνη, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Ύδρευσης Αποχέτευσης &
Επεξεργασίας Λυμάτων
5. Βαλάρη Ευθυμία, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Κτιριακών Υποδομών
6. Πρωτόπαππα Ελένη, ΠΕ Μηχ. στην ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με σύμβαση
παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος.
7. Ευθυμιάδου Δήμητρα, ΠΕ
Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Μηχ.

στη

Δ/νση

Αντιπλημμυρικών

&

8. Μαντούδης Γεώργιος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Οδικών Υποδομών

Ομάδα Εργασίας 2
1. Μπασιούκας Σωτήριος, ΠΕ. Μηχ. στη Δ/νση Λειτουργίας, Συντήρησης και
Εκμετάλλευσης Υποδομών με σύμβαση παραχώρησης, Αναπληρωματικό μέλος
Τμ. Μελετών ΣΔΕ, ως υπεύθυνος της Ο.Ε. και εισηγητής των θεμάτων της Ο.Ε.
στο ΣΔΕ– Τμ. Μελετών
2. Ντζόιδου Μαρία, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων
3. Κουτσολουκά Άννα, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας
Λυμάτων
4. Μάντζαρης Νίκος, ΠΕ Μηχ. στην ΕΥΔΕ Κατασκευής Συντήρησης Συγκοινωνιακών
Υποδομών
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5. Ανθούλη Μαρία, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών
6. Σκάνδαλος Ιωάννης, ΠΕ Μηχ. στην ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με σύμβαση
παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος
7. Μουζάκης Νικόλαος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Οδικών Υποδομών
8. Αλεξόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Μηχ. στη Δ/νση Οδικών Υποδομών
Οι ανωτέρω ομάδες εργασίας για θέματα κατασκευών και μελετών υποστηρίζονται
γραμματειακά, αντίστοιχα, από τα Τμήματα (γ) Υποστήριξης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων, και (α) Νομοθετικού Συντονισμού, της Διεύθυνσης Νομοθετικού
Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης. Οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι των Τμημάτων
μετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας μετά από πρόσκληση του
υπεύθυνου της ομάδας εργασίας, και μεριμνούν αμεληττί για τη συγκέντρωση και
παροχή όλου του υποστηρικτικού νομικού και λοιπού υλικού στις ομάδες εργασίας,
κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου της.
Οι εργοληπτικές και μελετητικές οργανώσεις της χώρας και οι ενδιαφερόμενοι
αυτοδιοικητικοί, αναπτυξιακοί, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς μπορούν να
καταθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους στις ομάδες εργασίας, και κατόπιν
αιτήματος τους στον υπεύθυνο της ομάδας εργασίας μπορούν να προσέρχονται σε
ειδική συνεδρίαση για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των θέσεων τους.
4.

Συντονιστής του όλου έργου του θέματος ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών, Κοτσώνης Αντώνης, Προϊστάμενος στη
Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, ο οποίος μεριμνά και για την
κατανομή των εργασιών στις ανωτέρω ομάδες εργασίας, τον καθορισμό και τήρηση
του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και την υποβολή των τελικών
«προσχεδίων», με τον φάκελο του υποστηρικτικού υλικού, στον Υπουργό. Ο
Συντονιστής μπορεί να ζητήσει εγγράφως τις απόψεις και λοιπών υπηρεσιακών
παραγόντων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

5.

Η πρώτη φάση του έργου του θέματος, που αντιστοιχεί στις υπουργικές αποφάσεις
και εγκυκλίους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση
Πίνακα, θα υλοποιείται σταδιακά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα
καθοριστεί από τον Συντονιστή, και θα ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός
τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

6.

Νέες ομάδες εργασίας δύναται να συγκροτούνται σταδιακά για την ολοκλήρωση
του έργου του θέματος με όμοιες με την παρούσα υπουργικές αποφάσεις.

7.

Τα Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του ΣΔΕ μπορούν να συνεδριάζουν σε κοινή
συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Συντονιστή, έπειτα από πρόσκλησή του,
εφόσον κρίνεται από τον ίδιο ότι απαιτείται η κοινή συνεδρίαση για κοινή
γνωμοδότηση των δύο Τμημάτων για συγκεκριμένο «σχέδιο» από τα ζητήματα του
θέματος.
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8.

Οι ομάδες εργασιών συνεδριάζουν εντός ωραρίου Υπηρεσίας και δεν προβλέπεται
καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Συνημμένα
Πίνακας Υ.Α. και Εγκυκλίων

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμ. Υποδομών
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΓΓΥ
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υποδομών
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Υδρ. & Κτιρ. Υποδομών
6. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τεχν. Υποστήριξης
7. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Διοικ. Υποστήριξης
8. Πρόεδρο Τμήματος Κατασκευών – ΣΔΕ
(με την παράκληση να ενημερώσει τα λοιπά μέλη)
9. Πρόεδρο Τμήματος Μελετών – ΣΔΕ
(με την παράκληση να ενημερώσει τα λοιπά μέλη)
10. Οριζόμενα μέλη ομάδων εργασιών και Υπηρεσίες τους
11. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Άρθρο
ν.4412/
2016

παρ.

Υπουργική Απόφαση / Εγκύκλιος

Παρατηρήσεις

53

7.ζ

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται
Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ανάλογα με
την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την προσβασιμότητα της
περιοχής εκτέλεσής τους.

Επανέκδοση της ισχύουσας
απόφασης

53

7.ι

Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Επανέκδοση της ισχύουσας
απόφασης

8.δ

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις
εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών

Επανέκδοση της ισχύουσας
απόφασης

2

Με απόφαση του Υπουργού μπορούν να μεταβιβάζονται οι σχετικές
αρμοδιότητες σε υποκείμενα όργανα και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της
άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από τα νέα όργανα και οι
συμβάσεις στις οποίες ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές

Επανέκδοση της ισχύουσας
απόφασης

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 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. (αντίστοιχη απόφαση ορισμού οργάνων του
Ν.3316)

Επανέκδοση της ισχύουσας
απόφασης

53

180

199
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Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.

118

6

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των
κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα
ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού
συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και
στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.),
στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού.

221

8.η

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η
διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των
εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα
παραπάνω αναγκαίο θέμα.
Τεχνική επάρκεια.

44

86

1

15

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθμό,
ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι
ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το
είδος, την κατηγορία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά των έργων ή των
μελετών.

Η προθεσμία έκδοσης της Υ.Α.
είναι 6 μήνες

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την στάθμιση των
επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων
ανάθεσης που σχετίζονται με την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργου και
μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης.
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88

45

188

170

6

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων
χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά
κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την
εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

6

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ο
τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ο τρόπος
τήρησης και καταχώρισης των στοιχείων στον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης», οι
διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του
διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή ανά κατηγορία ή κατηγορίες έργων και
μελετών, το ειδικότερο περιεχόμενο του Φακέλου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
σχετικά με τα ανωτέρω.

6

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται
όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών
μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των
υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

2

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το
περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες,
τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και
η μορφή των στοιχείων αυτών.
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