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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 
«Τροποποίηση Ν 3316/2005» 
 
Άρθρο 1. 
1. Οι παρ. 15 και 16 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ω ακολούθως:  
«15α. «Μελετητής» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούµενη επιστηµονική 
γνώση και το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της επαγγελµατικής του έδρας δικαίωµα να 
εκπονεί µελέτες των παραγράφων 1 έως 4. 
15β. «Πάροχος υπηρεσιών» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούµενη 
επιστηµονική γνώση και το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της επαγγελµατικής του έδρας 
δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 1 έως 4. 
16α. «Εταιρεία µελετών» ή «γραφείο µελετών» 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 των παραγράφων 1 έως 4. 
16β. «Εταιρεία παροχής υπηρεσιών» ή «γραφείο παροχής 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 παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 1 έως 4.» 
2. Η παρ. 17  αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«17. «Συντονιστής της οµάδας µελέτης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε δήλωση 
του διαγωνιζοµένου ή κοινή δήλωση των µελών της σύµπραξης και έχει την ευθύνη του 
διοικητικού και τεχνικού συντονισµού αυτών για την παραγωγή σύνθετης µελέτης ή 
υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος της σύµπραξης και ο συντονιστής της οµάδας µελέτης µπορεί 
να είναι το ίδιο πρόσωπο.» 

3. Η παρ. 21 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«21. Εκπρόσωπος της σύµπραξης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή 
δήλωση των µελών της και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησής τους έναντι του εργοδότη 
και τρίτων για την εκτέλεση της σύµβασης. 

4. Η παρ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«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. Στο ποσό της 
συµβατικής αµοιβής προστίθεται, κατά την υπογραφή τη σύµβασης, το τυχόν 
προβλεπόµενο στην προκήρυξη κονδύλι απροβλέπτων δαπανών της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4. 

5. Στο άρθρο 1 του Ν 3316/2005(ΦΕΚ Α΄42) προστίθενται, µετά την παρ. 24, παράγραφοι 
25, 26 και 27, ως ακολούθως: 

«25. «Φάκελος του έργου» είναι το σύνολο των εγγράφων που εγκρίνονται κατά την παρ. 1 
του άρθρου 4 και περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στα οποία 
στηρίζεται η περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και η διενέργεια της διαδικασίας 
ανάθεσής της. Ο φάκελος του έργου ενηµερώνεται  κατάλληλα καθόλη τη διάρκεια 
εκπόνησης της µελέτης και εκτέλεσης του έργου.  

 26. «Βασικό σχέδιο» είναι τα βασικά δεδοµένα που περιγράφουν και οριοθετούν το 
φυσικό αντικείµενο του έργου, όπως, ενδεικτικά, η αρχή και το πέρας έργου οδοποιίας, τα 
όρια της προς τοπογράφηση έκτασης, τα όρια των αποχετευοµένων περιοχών επί της 
υδραυλικής µελέτης, οι διαστάσεις των βασικών χαρακτηριστικών του έργου, η επιφάνεια 
των κτηρίων 
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27. «Έργο» είναι είτε το τεχνικό έργο, στην υλοποίηση του οποίου συµβάλλουν οι 
ανατιθέµενες µε τον παρόντα νόµο µελέτες ή υπηρεσίες, είτε αυτό καθαυτό το αντικείµενο 
της σύµβασης ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας, όταν αυτή δεν αποσκοπεί στην κατασκευή 
τεχνικού έργου.»  
6. Οι παράγραφοι 25, 26 και 27 του άρθρου 1 αναριθµούνται σε 28, 29 και 30. Η παρ. 26 
και ήδη µετά την αναρίθµηση 29, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«29. «Μονάδες φυσικού αντικειµένου» είναι οι χαρακτηριστικές για κάθε αντικείµενο 
σύµβασης µοναδιαίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν 
το µέγεθός του κατά κύριο λόγο, όπως χιλιόµετρα οδού, τετραγωνικά µέτρα κτιρίων, 
αποτυπώσεων κ.λπ. ή οι µονάδες του χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
σύµβασης, σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορισµού µονάδας φυσικού αντικειµένου.» 

7. Στο άρθρο 1 προστίθενται παρ. 31 και 32 ως ακολούθως:  

«31. «Προκαταρκτική µελέτη» είναι το αρχικό στάδιο µελέτης που αναφέρεται στο 
λειτουργικό σχεδιασµό τεχνικού έργου και αποκαλείται είτε µε τον όρο αυτό είτε και µε 
άλλο ανάλογο στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

32. «Ανεξάρτητη Αρχή» είναι η αρχή που ιδρύθηκε µε το Ν ………./10, µε τις 
αρµοδιότητες που καθορίζονται στο νόµο αυτό.»    

 
 

Άρθρο 2 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2, όπως ισχύουν,  αντικαθίσταναι ως ακολούθως: 

«2. Οι µελέτες, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, διακρίνονται στις ακόλουθες βασικές 
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 κτιριακών έργων. 

(9) Στατικές µελέτες τεχνικών έργων. 

(10) Μηχανολογικές µελέτες. 

(11) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες. 

(12) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών και έργων 
υποδοµής αερολιµένων). 

(13) Κυκλοφοριακές µελέτες.  

(14) Μελέτες λιµενικών έργων.  

(15) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).  

(16) Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων. 
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(17) Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων και φραγµάτων. 

(18) Θερµοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές µελέτες 

(19) Μελέτες ήπιων µορφών ενέργειας.  

(20) Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας).  

(21) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές και 
τοπογραφικές). 

(22) Κτηµατογραφικές µελέτες. 

(23) Χηµικές µελέτες και έρευνες.  

(24) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων.  

(25) Μεταλλευτικές µελέτες.  

(26) Μεταλλευτικές έρευνες.  

(27) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες.  

(28) Γεωτεχνικές µελέτες.  

(29) Γεωτεχνικές έρευνες. 

(30) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες.  

(31) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).  

(32) ∆ασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής 
διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών 
µεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).  

(33) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.  

(34) Αλιευτικές µελέτες.  

(35) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραµµάτων. 

(36) Ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος .  

(37) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων.  

(38) Γενική κατηγορία κτιριακών έργων. 

(39) Γενική κατηγορία συγκοινωνιακών έργων. 

(40) Γενική κατηγορία λιµενικών έργων. 

(41) Γενική κατηγορία υδραυλικών έργων. 

2. Στο άρθρο 2 του Ν 3316/2005 προστίθεται παρ. 3 ως ακολούθως: 

«3. Στην ειδική κατηγορία «υπηρεσίες διοίκησης, επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων», 
εγγράφονται και κατατάσσονται επιστηµονικές ειδικότητες που προσιδιάζουν στην µελέτη 
και κατασκευή τεχνικών έργων. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα της παρ. 7 του άρθρου 39 
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφεροµένων στην 
κατηγορία αυτή.» 

3. Η παρ. 3 του Ν 3316/2004 αναριθµείται σε παρ. 4 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή κοινή απόφαση 
του ως άνω και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη 
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του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ή άλλου καθ΄ ύλην αρµόδιου Επιµελητηρίου, 
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 όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από γνώµη των ως άνω επιµελητηρίων 
και της αρµόδιας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου ………, διαιρούνται ή 
ενοποιούνται οι παραπάνω κατηγορίες και ρυθµίζονται τα ζητήµατα που προκαλούνται 
από τις τροποποιήσεις, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις 
εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και στις εκκρεµείς συµβάσεις.»  

4. Η παρ. 4 αναριθµείται σε 5. 

 

Άρθρο 3 
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«1. Για την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης του νόµου αυτού, συντάσσεται, µε 
µέριµνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισµού και 
εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή φάκελος έργου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της 
Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία εξετάζει την πληρότητα του φακέλου και την ουσιαστική 
ορθότητα της περιγραφής του συµβατικού αντικειµένου και του υπολογισµού της 
προεκτιµώµενης αµοιβής, καθώς  και του καθορισµού των αναγκαίων κατηγοριών πτυχίων 
µελετητών. Ο φάκελος του έργου ενηµερώνεται καθόλη τη διαδικασία ανάθεσης και 
εκπόνησης της µελέτης και περαιτέρω την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, 
περιλαµβάνοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα των σχετικών φακέλων. Κατά την παραλαβή 
της µελέτης βεβαιώνεται από την υπηρεσία η ενηµέρωση του φακέλου µε τα στοιχεία της 
σύµβασης µελέτης και κατά την παραλαβή του έργου βεβαιώνεται, οµοίως, από τις 
επιτροπές παραλαβής, η ενηµέρωση του φακέλου του έργου µε τα στοιχεία της σύµβασης 
του έργου και συµπληρώνονται τυχόν ελλείψεις.»  

2. Για την έγκριση του φακέλου του έργου είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει τα κατωτέρω  
στοιχεία:  

α) Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται, κυρίως, από 
την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης (µελέτης ή παροχής υπηρεσιών) 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 αντικειµένου 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) Έκθεση, περί της σκοπιµότητας υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης (έργου ή 
µελέτης), σε σχέση και µε την προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί.  

γ) Πρόγραµµα, για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών.  

δ) Έκθεση για την απαιτούµενη δαπάνη, στην οποία περιλαµβάνονται, κατά προσέγγιση, οι 
αµοιβές για τις απαιτούµενες µελέτες, την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών 
συµβούλων, προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του και 
εκτίµηση για τις πηγές χρηµατοδότησής του.  

ε) Τεύχος υπολογισµού της προεκτιµώµενης αµοιβής για την προς ανάθεση σύµβαση. Η 
αµοιβή υπολογίζεται ως γινόµενο των µονάδων φυσικού αντικειµένου και λοιπών 



 

 

 

 5

προσδιοριστικών στοιχείων του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά προκύπτουν από το 
Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου, µε τις τιµές αµοιβών ανά κατηγορία έργου και 
µονάδα φυσικού αντικειµένου, όπως αυτές προκύπτουν από την υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 6. Κατ΄εξαίρεση, ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως 
γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές µελέτες) για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής 
προσδιορισµός µονάδων φυσικού αντικειµένου, ορίζονται ως σύνολο σε ιδιαίτερη στήλη 
του τεύχους και τίθεται συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η 
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής. Οι 
εργασίες αυτές επιµετρούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης και πληρώνονται 
ιδιαίτερα, κατά τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30. Εφόσον οι απαιτούµενες εργασίες 
υπερβούν το όριο της δαπάνης που αντιστοιχεί στο επιµετρούµενο τµήµα της αµοιβής 
καλύπτονται από κονδύλιο απροβλέπτων δαπανών, το οποίο ορίζεται για κάθε σύµβαση σε 
25% του συνόλου της συµβατικής δαπάνης των επιµετρούµενων εργασιών και µελετών. 
Ειδικά οι γεωτεχνικές έρευνες ανατίθενται µε τη διαδικασία της παρ. 4α του άρθρου 7, 
εκτός αν η προεκτιµώµενη αµοιβή τους δεν υπερβαίνει το όριο του πτυχίου Γ τάξης της 
κατηγορίας 30 (γεωτεχνικές έρευνες). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι έρευνες 
υποστηρίζουν την εκπόνηση σύνθετης µελέτης περιλαµβάνονται σε ενιαία προκήρυξη µε 
τις λοιπές µελέτες. Για κατηγορίες µελετών οι οποίες δεν τιµολογούνται στην υπουργική 
απόφαση, η προεκτιµώµενη αµοιβή προσδιορίζεται µε βάση τα ποσοτικά στοιχεία της προς 
ανάθεση σύµβασης και συγκριτικά στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών ή τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις περί αµοιβής των κατηγοριών αυτών.  

στ) Καθορισµό των τάξεων και των κατηγοριών µελετητών, οι οποίοι θα κληθούν να 
λάβουν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης.»   

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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 
της παραγράφου 3α του άρθρου 6. Μπορούν επίσης να καθορίζονται κατηγορίες 
συµβάσεων, για τις οποίες γνωµοδοτεί, ως προς την πληρότητα και ωριµότητα του 
φακέλου του έργου, το Τεχνικό Συµβούλιο της αναθέτουσας αρχής.»  

3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν 3316/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του 
ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε 4, 5 και 6.  

4. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 3316/2005 και ήδη, µετά την 
αναρίθµηση, 6 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ή κοινή απόφαση  των 
συναρµοδίων υπουργών κατά περίπτωση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
αρµόδιου υπουργείου και γνώµη α) του Τεχνικού Συµβουλίου Μελετών της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή 
του αρµόδιου υπουργείου κατά περίπτωση και β) του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή 
του αντίστοιχου κατά περίπτωση επιµελητηρίου,  εγκρίνεται, µε βάση τις ισχύουσες 
εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών, που περιλαµβάνει:» 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται και οι συµβάσεις που υπογράφονται µετά την 
ηµεροµηνία αυτή λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρµογή των τιµών, για τον 
προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής.»  
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4. Η παρ. 8 του άρθρου 4 καταργείται. 

 

Άρθρο 4 
1. Το αρχικό εδάφιο και οι παρ. 1-5 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005, αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 

«Η Προϊσταµένη Αρχή επιλέγει, κατά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης, 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  
ανατίθεται, σε τρεις αναδόχους, η εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης, µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρου 6. Οι µελέτες που υποβάλλονται αξιολογούνται 
και βαθµολογούνται ως προς την προτεινόµενη τεχνική λύση κατά τις διατάξεις των παρ. 
8-10 του άρθρου 6,  κατατάσσονται κατά σειρά βαθµολογίας και καταβάλλεται η 
ορισθείσα από την προκήρυξη αµοιβή, κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 6. Στον 
ανάδοχο που έλαβε, κατά την παρ. 8 του άρθρου 6, την υψηλότερη βαθµολογία, 
ανατίθεται, έναντι αµοιβής που καθορίζεται µε την προκήρυξη, η σύνταξη της Προµελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η διεκπεραίωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής ή και 
άλλης, κατά περίπτωση αναγκαίας αδειοδότησης, καθώς και η συµπλήρωση των στοιχείων 
του φακέλου του έργου. Επί ισοβαθµίας των αναδόχων, διενεργείται δηµόσια κλήρωση, 
κατά τους όρους της προκήρυξης.  

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, καθορίζονται λεπτοµερώς οι κατηγορίες 
και υποκατηγορίες µελετών που υπάγονται στην διαδικασία του άρθρου 6 και οι όροι και 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης του άρθρου 
7.  

2. Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για την ανάθεση 
προκαταρκτικών µελετών, µε τη διαδικασία του άρθρου 6, ανατίθενται όλα τα στάδια της 
µελέτης, ή και κάποια εξ αυτών, µε τη διαδικασία του άρθρου 7.» 

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 αναριθµείται σε παρ. 3. Στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου, η φράση «Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» 
αντικαθίσταται από τη φράση «Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής». 

 

Άρθρο 5 
1. Ο τίτλος και οι παρ. 1 έως 6 του άρθρου 6 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 

«Ανάθεση προκαταρκτικών µελετών µε αξιολόγηση τεχνικής λύσης 

1. Για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των συµβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών 
µελετών, εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή,  µετά την έγκριση του φακέλου του 
έργου και την παροχή των αναγκαίων γνωµοδοτήσεων, η προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη 
του διαγωνισµού. Περίληψη της προκήρυξης 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 
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παραγράφου 3 του άρθρου 4. Στη διαδικασία ανάθεσης καλούνται οι έχοντες νόµιµο 
δικαίωµα συµµετοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, µε υποβολή αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 15  περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισµού εκ του 
άρθρου 16. Υποβάλλονται επίσης τα στοιχεία του άρθρου 17, όπως ειδικότερα  ορίζονται 
στην προκήρυξη, για τον έλεγχο της ειδικής τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων.  

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 κατά προσέγγιση αµοιβές για το σύνολο 
των σταδίων κάθε κατηγορίας. Εφόσον στο διαγωνισµό µπορεί να λάβει µέρος γενική 
κατηγορία µελέτης, αναφέρεται η κατηγορία αυτή καθώς η τάξη.  

ε) Η κατ' αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης, στην οποία περιλαµβάνεται η 
αµοιβή για τις απαιτούµενες στη φάση αυτή και µόνον υποστηρικτικές µελέτες και η 
πρόσθετη αµοιβή για την εκπόνηση της προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) 
και τη συµπλήρωση του φακέλου του έργου.  

στ) 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.  

ζ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
στη διαδικασία ανάθεσης της µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 16 και 17.  

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και τη σειρά ισχύος τους.  

θ) Η προθεσµία παράδοσης των προκαταρκτικών µελετών.  

ι) Τα κριτήρια ανάθεσης και ο συντελεστής βαρύτητας ενός εκάστου, καθώς και τα 
ελάχιστα επιτρεπτά όρια βαθµολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιµο.  

ια) 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.  

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. 
β) Στοιχεία για την οργάνωση και διαχειριστική ικανότητα των διαγωνιζοµένων, ήτοι: 
αα) Έκθεση,  την οποία αναλύονται οι κύριες δραστηριότητες και ενέργειες για την 
εκπόνηση της µελέτης, µε κατάτµηση σε επιµέρους δράσεις. Στην έκθεση επισυνάπτεται 
διάγραµµα ροής των δραστηριοτήτων. 
ββ) Χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 
του προηγούµενου εδαφίου, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο από το φάκελο του έργου 
συνολικό χρόνο. Οι υποψήφιοι µπορούν να προτείνουν τη σύντµηση των προθεσµιών, µε 
την κατάλληλη τεκµηρίωση. 
γγ) Ανάπτυξη του οργανογράµµατος της οµάδας µελέτης και του συντονιστή της, σε 
συνδυασµό µε τα στοιχεία των προηγούµενων εδαφίων, από την οποία προκύπτει η 
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κατανοµή του διατιθέµενου προσωπικού στο χρόνο εκπόνησης των επιµέρους σταδίων της 
µελέτης.  
γ) Στοιχεία σχετικά µε τη συνοχή της οµάδας µελέτης, µε βάση προηγούµενες συνεργασίες 
των µελών της οµάδας µελέτης, καθώς και των συµπραττόντων γραφείων.  
δ) Στοιχεία για την τεκµηρίωση της οργανωτικής ικανότητας του συντονιστή σε σύνθετες 
µελέτες, µε ιδιαίτερη αναφορά στη συνθετότητα και δυσκολία των µελετών αυτών.    

4. Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής µελέτης είναι τα ακόλουθα: 
α) Η πληρότητα της τεχνικής έκθεσης, η οποία βαθµολογείται λαµβάνοντας υπόψη: 
αα) Την κατανόηση των στόχων της µελέτης, επισήµανση και ανάλυση των επιµέρους 
ζητηµάτων και προβληµάτων, που τυχόν θα ανακύψουν στην πορεία και προτάσεις για την 
ελαχιστοποίηση ή αποφυγή τους. 
ββ) Την αξιολόγηση υπαρχουσών µελετών και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές επηρεάζουν 
τη µελέτη. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στον φάκελο του έργου και να 
διατίθενται στους διαγωνιζόµενους. 
β) Η οργάνωση και διαχειριστική ικανότητα του διαγωνιζοµένου, ήτοι αα) ο βαθµός στον 
οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, η 
τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος και ο βαθµός της οργανωτικής επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας του υποψηφίου. 
γ) Η συνοχή της προτεινόµενης οµάδας µελέτης.  
δ) Η οργανωτική ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του συντονιστή. 
Η βαρύτητα του υπό στοιχείο α κριτηρίου ορίζεται µε την προκήρυξη, µεταξύ 25% και 
35% της συνολικής βαθµολογίας και των υπό στοιχεία β, γ και δ κριτηρίων µεταξύ 65% 
και 75%. Με την προκήρυξη τίθενται ειδικότερες βαρύτητες στα κριτήρια β, γ και δ.  

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, ζητείται η συµπλήρωση και διευκρίνιση 
των τυπικών δικαιολογητικών κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στην προκήρυξη,  
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 ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο µηνών εκτός αν η 
Προϊσταµένη Αρχή, εκτιµώντας τις περιστάσεις και ιδίως τον αριθµό των συµµετεχόντων 
και την κατάθεση δικαιολογητικών ειδικής τεχνικής ικανότητας, χορηγήσει παράταση για 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών και  καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, το 



 

 

 

 9

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 των τριών.  

6. Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις, επί των οποίων  
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 7 του άρθρου 11».  

2. Τα εδάφια 4 και 5 της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 

«Κατά την υπογραφή της σύµβασης οι ανάδοχοι καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης 
που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της κατ' αποκοπήν αµοιβής της 
προκαταρκτικής µελέτης.» 

3. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 6 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«8. Οι προκαταρκτικές µελέτες παραλαµβάνονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, µε συνοπτική αιτιολογία, 
εφαρµόζοντας τα κριτήρια της παρ. 9. Οι προκαταρκτικές µελέτες βαθµολογούνται κατά 
κριτήριο, σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία σταθµίζεται, λαµβανοµένης 
υπόψη της βαρύτητας των υποκριτηρίων. Εφόσον λάβουν συνολική βαθµολογία  άνω των 
60 βαθµών παραλαµβάνονται, µαζί µε τις υποστηρικτικές µελέτες που τυχόν τις 
συνοδεύουν. Το πρακτικό υπόκειται σε ένσταση, κατά το άρθρο 11. Εκ των λύσεων που 
υποβάλλονται, επιλέγεται από την Προϊσταµένη Αρχή, αυτή που έλαβε την ανώτερη 
βαθµολογία, εκτός αν κατ΄εξαίρεση κριθεί, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, 
ότι για συγκεκριµένους λόγους πρέπει να υλοποιηθεί άλλη από τις υποβληθείσες λύσεις. Ο 
ανάδοχος της λύσης που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία υποχρεούται να εκπονήσει την 
Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το φάκελο του έργου, µε πρόσθετη αµοιβή 
η οποία ορίζεται στην Προκήρυξη και µεριµνά για την εν γένει αδειοδότηση του έργου σε 
στάδιο Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης. Η Προϊσταµένη 
Αρχή µπορεί να κρίνει, ότι µελέτη η οποία δεν έλαβε την ελάχιστη βαθµολογία, περιέχει 
χρήσιµα στοιχεία και πρέπει να παραληφθεί και να καταβληθεί το σύνολο ή µέρος της 
αµοιβής της. Η τυχόν κίνηση δικαστικής διαδικασίας εκ µέρους αναδόχου κατά της 
απόφασης της Π.Α. µε την οποία οριστικοποιήθηκε η κατάταξη των µελετών δεν 
αναστέλλει τις διαδικασίες υλοποίησης της επιλεγείσας λύσης. Ο ανάδοχος που 
δικαιώθηκε µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση. 

9. Κριτήρια αξιολόγησης των προκαταρκτικών µελετών είναι: 

α) Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία συνίσταται: 
αα) Στην πληρότητα της διερεύνησης της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης, µε 
βαρύτητα που κυµαίνεται µεταξύ 20% και 30%. 
ββ) Στην πληρότητα των στοιχείων της µελέτης (τήρηση προδιαγραφών κ.λ.π.), µε 
βαρύτητα που κυµαίνεται µεταξύ 20% και 30% και 
γγ) Στα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης, µε βαρύτητα που 
κυµαίνεται µεταξύ 40% και 60%, η οποία βαθµολογείται, ανάλογα µε τη φύση του έργου, 
µε βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόµενα, υποκριτήρια: 
(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης.  
(2) Την τεκµηρίωση της προτεινόµενης µεθόδου κατασκευής του έργου, σε συνδυασµό µε 
τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησής του. 
(3) 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. 
(4) Την περιβαλλοντική θεώρηση της λύσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αισθητικής της 
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αξίας. 
Η συγκεκριµένη βαρύτητα των υποκριτηρίων αξιολόγησης τίθεται µε την προκήρυξη και 
το σύνολο των επιµέρους ποσοστών βαρύτητας ισούται µε 100.» 
4. Οι παρ. 12 και 14 του άρθρου 6 του Ν 3316/2008 αναριθµούνται σε παρ. 10 και 11. Το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, σε οποιαδήποτε φάση διαδικασίας ανάθεσης του νόµου 
αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφασή της:»  
5. Η παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«11. Οι προκαταρκτικές µελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την παράγραφο 8 
παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού περιέρχονται στην κυριότητα της 
αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα αµοιβή.».  

6. Οι παρ. 10, 11 και 13 του άρθρου 6 του Ν 3316/2005 καταργούνται. 
 
Άρθρο 6 
1. Ο τίτλος του άρθρου 7 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Ανάθεση µελέτης χωρίς αξιολόγηση τεχνικής λύσης».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  

«Για την ανάθεση της µελέτης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 η αρµόδια υπηρεσία 
συντάσσει την προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, τα οποία εγκρίνονται από 
την Προϊσταµένη Αρχή.»  

3. Οι περ. γ, δ και ια της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 

«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. 
Εφόσον στο διαγωνισµό µπορεί να λάβει µέρος γενική κατηγορία µελέτης, ορίζεται η 
κατηγορία αυτή καθώς η τάξη. 

δ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή των προς ανάθεση σταδίων της µελέτης που 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 4 ή, εφόσον στον 
κανονισµό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 δεν περιλαµβάνονται τιµές για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία µελετών, υπολογίζεται µε τον χρόνο απασχόλησης των 
αναγκαίων προσώπων 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 η αµοιβή για τον προγραµµατισµό, επίβλεψη και αξιολόγηση των τυχόν 
απαιτούµενων ερευνητικών και υποστηρικτικών εργασιών και η διενέργεια των 
απαραίτητων ερευνητικών και υποστηρικτικών εργασιών, µέσα στα πλαίσια της 
προεκτιµώµενης αµοιβής κατά την παρ. 2 του άρθρου 4, ενώ ορίζεται ο κωδικός αριθµός 
της πίστωσης, από την οποία θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση σταδίων. 

ια) Τα κριτήρια επιλογής και το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, καθώς και τα επιµέρους 
κριτήρια και η βαρύτητα ενός εκάστου, όταν επιλέγεται ως κριτήριο η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά.»  

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
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ακολούθως: 

«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) φακέλους τεχνικής και 
οικονοµικής προσφοράς όταν εφαρµόζεται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα 
προσφορά και γ) φάκελο οικονοµικής προσφοράς, όταν εφαρµόζεται η χαµηλότερη τιµή.» 

5. Οι παρ. 4 έως 10 του άρθρου 7 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«4. Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται α) είτε στον υποψήφιο που υποβάλλει την 
χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5, 9 και 10 του παρόντος, είτε β) 
στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παρ. 6, 7, 8, 9, 11 και 12 του παρόντος. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται και στις δύο 
περιπτώσεις να προβεί σε ποιοτική επιλογή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17. 

5. Όταν η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα τη χαµηλότερη τιµή, οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη 
τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο 
λόγος της προσφερόµενης τιµής προς την προεκτιµώµενη αµοιβή ανά κατηγορία και στο 
σύνολο της σύµβασης αποτελεί την τεκµαρτή έκπτωση του υποψηφίου στην κατηγορία και 
στο σύνολο της σύµβασης, που χρησιµοποιείται κατά το άρθρο 29 για τον κανονισµό της 
τιµής των συµπληρωµατικών µελετών. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που 
προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική οικονοµική προσφορά, η οποία αποτελεί και την 
κατ΄αποκοπήν αµοιβή του για την εκτέλεση της σύµβασης, επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων της παρ. 2ε του άρθρου 4, περί του επιµετρούµενου τµήµατος της αµοιβής.  

6. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στον προσφέροντα την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, όταν κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κριτήρια που σχετίζονται µε την ποιότητα του προϊόντος της σύµβασης. Στην περίπτωση 
αυτή, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τεχνικές και οικονοµικές προσφορές. Ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς περιέχει: 
α) Στοιχεία για την οργάνωση και διαχειριστική ικανότητα των διαγωνιζοµένων, ήτοι: 
αα) Έκθεση,  την οποία αναλύονται οι κύριες δραστηριότητες και ενέργειες για την 
εκπόνηση της µελέτης, µε κατάτµηση σε επιµέρους δράσεις. Στην έκθεση επισυνάπτεται 
διάγραµµα ροής των δραστηριοτήτων. 
ββ) Χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 
του προηγούµενου εδαφίου, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο από το φάκελο του έργου 
συνολικό χρόνο. Οι υποψήφιοι µπορούν να προτείνουν τη σύντµηση των προθεσµιών, µε 
την κατάλληλη τεκµηρίωση. 
γγ) Ανάπτυξη του οργανογράµµατος της οµάδας µελέτης και του συντονιστή της, σε 
συνδυασµό µε τα στοιχεία των προηγούµενων εδαφίων, από την οποία προκύπτει η 
κατανοµή του διατιθέµενου προσωπικού στο χρόνο εκπόνησης των επιµέρους σταδίων της 
µελέτης.  
β) Στοιχεία σχετικά µε τη συνοχή της οµάδας µελέτης, µε βάση προηγούµενες συνεργασίες 
των µελών της οµάδας µελέτης, καθώς και των συµπραττόντων γραφείων.  
γ) Στοιχεία για την τεκµηρίωση της οργανωτικής ικανότητας του συντονιστή σε σύνθετες 
µελέτες, µε ιδιαίτερη αναφορά στη συνθετότητα και δυσκολία των µελετών αυτών.    

7. Τα κριτήρια ανάθεσης της µελέτης είναι τα ακόλουθα: 

α) Η οργάνωση και διαχειριστική ικανότητα του διαγωνιζοµένου, ήτοι ο βαθµός στον οποίο οι 
παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, η 
τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος και ο βαθµός της οργανωτικής επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας του υποψηφίου, 
β)  η συνοχή της προτεινόµενης οµάδας µελέτης  και  
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γ) η οργανωτική ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του συντονιστή. 
δ) Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου, η οποία συνίσταται στην προσφερόµενη τιµή 
για κάθε επιµέρους κατηγορία µελέτης της σύµβασης και περιλαµβάνει τις αµοιβές για την 
εκπόνηση των µελετών και για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση 
των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως. Για την οικονοµική προσφορά 
ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος.  

Η συνολική βαρύτητα του τριών πρώτων κριτηρίων ορίζεται σε 50% επί της συνολικής 
βαθµολογίας και του τετάρτου επίσης 50%. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει την επιµέρους 
βαρύτητα των τριών πρώτων κριτηρίων. 

8. Όταν πρόκειται να ανατεθεί µελέτη µε συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή κατώτερη του 
εκάστοτε ισχύοντος για την αναθέτουσα αρχή ορίου εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 
2004/17, στα κριτήρια ανάθεσης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και η γνώση των ιδιαίτερων 
συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου, εκτός αν, κατά τη γνώµη του 
οικείου τεχνικού συµβουλίου και ως εκ της φύσεως της µελέτης, το κριτήριο αυτό δεν 
µπορεί να εφαρµοσθεί. Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στο σύνολο της βαθµολογίας 
είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Στην περίπτωση αυτή η συνολική βαρύτητα των 
κριτηρίων αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται 
σε 35%.  

9. Επί ανοικτής διαδικασίας οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν 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 προεπιλογής. 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 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, ζητείται συµπλήρωση ή, κατά περίπτωση διευκρίνιση των τυπικών 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στην προκήρυξη,  αποκλείονται µετά 
ταύτα 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 πρακτικό υπογράφεται, µετά 
την ολοκλήρωση της φάσης επιλογής, από τα µέλη της Επιτροπής.    

10. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η χαµηλότερη τιµή, µετά την εκδίκαση, από την 
Προϊσταµένη Αρχή, των ενστάσεων που αφορούν την πρώτη φάση της διαδικασίας, ή, επί 
κλειστής διαδικασίας  αντίστοιχα τη φάση της προεπιλογής, ή την άπρακτη πάροδο της 
σχετικής προθεσµίας κατά το άρθρο 11, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει, σε 
δηµόσια συνεδρίαση που γνωστοποιείται στους υποψήφιους πριν από δύο εργάσιµες 
ηµέρες, τις οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που δεν αποκλείσθηκαν, ελέγχει το 
παραδεκτό τους και εισηγείται την ανάθεση κατά την παρ. 5 του παρόντος. Οι φάκελοι των 
αποκλεισθέντων φυλάσσονται µε µέριµνα του προέδρου της Επιτροπής, µέχρι να 
παρέλθουν οι προθεσµίες που προβλέπονται στο νόµο για τον έλεγχο των πράξεων της 
αναθέτουσας αρχής, ή να παραιτηθούν γραπτώς οι υποψήφιοι της άσκησης διοικητικών 
και ενδίκων προσφυγών κατά του αποκλεισµού τους, ή να απορριφθούν τυχόν ασκηθείσες 
προσφυγές.  
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11. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συµφέρουσα προσφορά, µετά την 
υπογραφή του πρακτικού ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και χωρίς να αναµείνει 
την πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενστάσεων ή την εκδίκασή τους, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού ανοίγει, σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία γνωστοποιείται προ δύο ηµερών 
στους υποψήφιους, τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που έγιναν 
δεκτοί, ενώ οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν 
παραµένουν κλειστοί και φυλάσσονται µε µέριµνα του προέδρου της Επιτροπής, κατά τα 
αναφερόµενα  στο τελευταίο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου. Η Επιτροπή 
σηµειώνει συνοπτικά στο πρακτικό ΙΙ 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 κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Στο πρακτικό περιέχεται συνοπτική αιτιολογία της 
αξιολόγησης, καταγράφονται οι µειοψηφούσες απόψεις και επισυνάπτεται πίνακας, 
υπογεγραµµένος από τον Πρόεδρο, µε την αναλυτική αξιολόγηση. Το πρακτικό επιλογής και 
αξιολόγησης, µαζί µε τον πίνακα κοινοποιείται στους υποψηφίους κατά το άρθρο 22. Οι 
τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον κατά κριτήριο η βαθµολογία τους 
υπερβαίνει τις εβδοµήντα (70) µονάδες της εκατονταβάθµιας κλίµακας, αλλιώς 
απορρίπτονται και ο υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Ο έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
ολοκληρώνονται, µε τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εντός δύο (2) µηνών.  

12. 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 δύο (2) εργασίµων 
ηµερών, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόµενό 
τους στο πρακτικό. 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 ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών και κοινοποιείται στους 
υποψήφιους κατά το άρθρο 22. Για την άσκηση ενστάσεων εφαρµόζεται το άρθρο 11 του 
παρόντος.»  

6. Η παρ. 11 του άρθρου αναριθµείται σε παρ. 13 και η φράση «µπορεί να κατακυρώσει» 
αντικαθίσταται µε τη λέξη «κατακυρώνει». 

 

Άρθρο 7 
Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«1. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών µε συµφωνία-
πλαίσιο εφαρµόζεται, 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 επιµέρους συµβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των 
επιµέρους µελετών ή παροχής υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα 
εκτελεστούν οι συµβάσεις, µπορούν όµως να καθοριστούν οι τιµές και ενδεχοµένως οι 
ποσότητες αυτών. Οι συµφωνίες-πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση ερευνητικών 
εργασιών και 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 
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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, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 
παρατάσεων, τα τέσσερα (4) έτη. 

3. Στην προκήρυξη συµφωνίας – πλαισίου ορίζεται ως προεκτιµώµενη αµοιβή το µέγιστο 
δυνατό οικονοµικό αντικείµενο όλων των επί µέρους συµβάσεων που προβλέπεται να 
συναφθούν µέσα στη χρονική περίοδο ισχύος της. Εφόσον η αµοιβή υπερβαίνει το όριο 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ κατά περίπτωση, περίληψη της 
προκήρυξης, που συντάσσεται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ΙΙ και V αντίστοιχα του 
Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 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 συµφωνιών - πλαισίων που συνάπτονται κατ’ έτος 
απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των εγκεκριµένων ετήσιων πιστώσεων 
της αναθέτουσας αρχής για µελέτες και υπηρεσίες, µε εκτίµηση τριετίας. Στον περιορισµό 
αυτό δεν υπόκεινται οι συµφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιµασία του 
φακέλου έργου ή έργων, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εφόσον η προσφυγή σε αυτές δεν 
γίνεται καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να νοθεύει τον ανταγωνισµό. Η προεκτιµώµενη 
αµοιβή κάθε συµφωνίας πλαισίου µε αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων 700.000 ΕΥΡΩ» 

 

Άρθρο 8 
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3316/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:  

«Ειδικά για την τήρηση διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης υπηρεσιών ελέγχου της µελέτης, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 25, δεν απαιτείται η τήρηση της ως άνω διαδικασίας».  

2. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 9 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«2. Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών τηρείται είτε η ανοικτή είτε η κλειστή 
διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης µπορεί να ορίζεται µε την προκήρυξη, είτε η 
χαµηλότερη τιµή, είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 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 φάκελο προσφοράς, ή προεπιλογής σε 
περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ο οποίος η οποία περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία των άρθρων 15, 16 και 17, όπως εξειδικεύονται στην προκήρυξη και τους 
φακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, αναλόγως του κριτηρίου ανάθεσης. Στην 
περίπτωση της κλειστής διαδικασίας υποβάλλουν φάκελο οικονοµικής ή και τεχνικής 
προσφοράς κατά περίπτωση, 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 µελέτης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιηµένο φάκελο έργου, 
µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια και οι προδιαγραφές της µελέτης, κατά το άρθρο 11.  

 «γ) Οι κατηγορίες πτυχίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14, που 



 

 

 

 15

απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και οι αντίστοιχες τάξεις. Η 
καλούµενη τάξη κάθε πτυχίου καθορίζεται µε βάση τα όρια των πτυχίων που καθορίζονται 
µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 39.  

δ) Η προεκτιµώµενη από την υπηρεσία αµοιβή υπολογίζεται είτε µε τις τιµές των µονάδων 
φυσικού αντικειµένου, είτε, εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες τιµές, µε τον προεκτιµώµενο 
χρόνο απασχόλησης των αναγκαίων προσώπων όπως προκύπτουν µε την απόφαση του 
άρθρου 4 παρ. 6. Ορίζεται επίσης ο κωδικός αριθµός της πίστωσης, από την οποία θα 
χρηµατοδοτηθεί η προς ανάθεση σύµβαση.  

ε) Ο πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

στ) Η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς, η υπηρεσία στην οποία 
θα υποβληθούν οι φάκελοι και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας.  

ζ) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 17.  

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.  

θ) Η προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα τεύχη του 
διαγωνισµού.  

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) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η 
εγγύηση συµµετοχής έχει ελάχιστο 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.  

ια) Η τήρηση κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας και το κριτήριο ανάθεσης. Εφόσον επιλεγεί 
η κλειστή διαδικασία, ορίζεται ο αριθµός των επιλεγόµενων υποψηφίων οι οποίοι δεν 
µπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε.  

4. Για την ανάθεση εφαρµόζεται ως κριτήριο είτε η χαµηλότερη τιµή, είτε η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε κάθε 
περίπτωση να θέσει στην προκήρυξη κριτήρια και να προβεί σε ποιοτική επιλογή των 
υποψηφίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η 
χαµηλότερη τιµή, οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο 
αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη συνολική τιµή για 
την εκτέλεση της σύµβασης. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει τη 
χαµηλότερη συνολική προσφορά.  

5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στην πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, όταν κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια που 
σχετίζονται µε την ποιότητα του προϊόντος της σύµβασης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του 
οικείου Τεχνικού Συµβουλίου, το οποίο διαµορφώνει τα κριτήρια που πρέπει να τεθούν και 
τη βαρύτητα ενός εκάστου. Απαραίτητο κριτήριο στην περίπτωση αυτή είναι και η 
οικονοµική προσφορά και η ελάχιστη βαρύτητά της 50%.  

6. Για τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 7.»  

 

Άρθρο 9 
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1. Η περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«στ) Όταν πρόκειται να ανατεθεί µελέτη µε συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µέχρι 30.000 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύµβαση παροχής υπηρεσιών µέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια κλήρωση ενώπιον της προϊσταµένης 
αρχής, ή επιτροπής που αυτή ορίζει, µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόµιµα 
προσόντα για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας και υπέβαλαν αίτηση 
συµµετοχής στην κλήρωση. Με την απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής που εγκρίνει την 
εφαρµογή της διαδικασίας µπορεί να προστίθενται απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, 
κατά το άρθρο 17. Της διαδικασίας επιλογής προηγείται η δηµοσιοποίηση πρόσκλησης, 
στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, στην οποία αναφέρονται τα 
στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της µελέτης ή της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών, η προεκτιµώµενη αµοιβή, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό της 
παρ. 7 του άρθρου 4, ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονισµός αµοιβών µε βάση τον 
εκτιµώµενο χρόνο απασχόλησης και εφαρµογή των σχετικών αµοιβών του κανονισµού, οι 
ζητούµενες κατηγορίες και τάξεις πτυχίων και η τυχόν ζητούµενη ειδική τεχνική ικανότητα 
και ο τρόπος απόδειξής της, ο τρόπος υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας ή και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας της 
διαδικασίας της κλήρωσης. Η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται µε την προκήρυξη και δεν 
µπορεί να υπολείπεται ποσοστού 70% τη προεκτιµώµενης αµοιβής. Με βάση την παρούσα 
διάταξη µπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ' έτος µία ή περισσότερες 
συµβάσεις µελετών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού 10% των 
πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συµβάσεων µελετών 
και υπηρεσιών. Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της 
περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.»  

2. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Όταν οι αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία της παραγράφου 2, 
επικαλούµενες τις περιπτώσεις α΄ και γ΄, καλούν για διαπραγµάτευση τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός υποψηφίων µε τα νόµιµα προσόντα. Στην 
περίπτωση της περ. στ΄ η σύµβαση υπογράφεται µε τον ανάδοχο που αναδεικνύεται µε τη 
διαδικασία της κλήρωσης.» 

 

Άρθρο 10 
Το άρθρο 11 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 11  
Ενστάσεις 
1. Στις ανοιχτές διαδικασίες του νόµου αυτού µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού που εκδίδεται µετά τον έλεγχο της καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής 
(πρακτικό Ι) και του πρακτικού εισήγησης για ανάθεση (πρακτικό ΙΙ). Η προθεσµία των 
ενστάσεων κατά του ενιαίου πρακτικού Ι είναι δέκα (10) ηµέρες και κατά του πρακτικού ΙΙ 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση του αντίστοιχου πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού. Η δυνατότητα ένστασης και η προθεσµία εφαρµόζονται ανάλογα για το 
πρακτικό προεπιλογής, όταν εφαρµόζεται η κλειστή διαδικασία. 
2. Όταν ορίζεται κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
το πρακτικό ελέγχου της καταλληλότητας και διενέργειας της ποιοτικής επιλογής (πρακτικό 
Ι) επιδέχεται την άσκηση ένστασης κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1. Επίσης ενστάσεις 
µπορούν να ασκηθούν κατά του πρακτικού αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών (πρακτικό ΙΙ), εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποιήσεώς του 
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και κατά του πρακτικού εισήγησης για ανάθεση (πρακτικό ΙΙΙ), µετά την ολοκλήρωση του 
σταδίου ελέγχου των οικονοµικών προσφορών, εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων 
ηµερών, από της κοινοποιήσεως του πρακτικού.  
3. Για την υποβολή των ενστάσεων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους 
φακέλους των συνυποψηφίων τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 2690/1999, µε 
επιτόπια µελέτη και επιλεκτική λήψη φωτοαντιγράφων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό και απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 
αποφασίζει, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, ενώ όταν απαιτείται 
γνωµοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής, εντός µηνός από την υποβολή τους. Οι ενστάσεις 
που αφορούν την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κοινοποιούνται και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία γνωµοδοτεί κατά τις σχετικές διατάξεις, ενώ στις λοιπές 
περιπτώσεις, επί των ενστάσεων γνωµοδοτεί η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η γνωµοδότηση της 
Ανεξάρτητης Αρχής εκδίδεται µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την 
κοινοποίηση της ένστασης και της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εντός  δέκα (10) εργασίµων 
ηµερών από την υποβολή τους. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται, µε ευθύνη του ενιστάµενου, 
στους συνυποψήφιους που θίγονται, οι οποίοι µπορούν να καταθέσουν υπόµνηµα, 
λαµβάνοντας υπόψη τις προθεσµίες υποβολής της γνωµοδότησης. ∆εν θεωρούνται 
θιγόµενοι οι λοιποί διαγωνιζόµενοι επί αποκλεισµού του ενιστάµενου. 
4. Αν γίνει δεκτή ένσταση κατά του πρακτικού Ι, που αφορά αποκλεισµό υποψηφίου, η 
Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το πρακτικό της Επιτροπής µε την απόφασή της. 
Εφόσον κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα προσφορά, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού προχωρεί στο άνοιγµα και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 
παρανόµως αποκλεισθέντος και διαµορφώνει ανάλογα το πρακτικό και τον πίνακα 
αξιολόγησης. Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
διαγωνιζόµενου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει µε απόφασή της αναλόγως το 
Πρακτικό. Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά στη βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
η Προϊσταµένη Αρχή αναπέµπει το πρακτικό στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε αναλυτικές 
παρατηρήσεις, σχετικά µε τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης, τις οποίες είναι 
υποχρεωµένη να λάβει υπόψη η Επιτροπή και να επαναξιολογήσει ή να αιτιολογήσει 
πληρέστερα, ανάλογα µε το περιεχόµενο της απόφασης, το πρακτικό της, το οποίο 
κοινοποιείται στους θιγόµενους από την αναµόρφωσή του υποψήφιους, οι οποίοι έχουν 
δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις κατά της αναµόρφωσης. Αν η Προϊσταµένη Αρχή, 
αποφασίζοντας επί των τυχόν ενστάσεων, κρίνει αιτιολογηµένα ότι η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού δεν συµµορφώθηκε στην προηγούµενη απόφασή της επαναβαθµολογεί η ίδια 
και εγκρίνει την ανάθεση. 
5. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού υποβάλλονται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 13. 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, 
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) και µεγαλύτερο 
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται 
στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ποσό του παραβόλου. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
Προϊσταµένης Αρχής, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση ή περαιτέρω η ειδική διοικητική 
προσφυγή ή το ένδικο βοήθηµα (αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, αίτηση αναστολής, αίτηση 
ακύρωσης ή αγωγή) που τυχόν ασκηθεί.» 

 

Άρθρο 11 
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
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«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 εδρεύει η αναθέτουσα αρχή  ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην 
έδρα του νοµού δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων  
του Ν. 3548/2007. ∆ηµοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος, αν καλούνται πτυχία των κατηγοριών 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 και του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αν  καλούνται πτυχία των κατηγοριών 3 και 5. 

2. Όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των προβλεπόµενων από τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές σταδίων της µελέτης, συµπεριλαµβανοµένου του κονδυλίου των 
απροβλέπτων, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4, 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 το 
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά. 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.»  

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«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 το υπόδειγµα του 
παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
όπως εκάστοτε ισχύει, και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).  

5. Περίληψη της απόφασης ανάθεσης σύµβασης του νόµου αυτού, καθώς και σύµβασης 
ανάθεσης έργου που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή, συντάσσεται σύµφωνα µε 
υπόδειγµα που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, καθώς και 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 το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού 1564/2005 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τις επί µέρους 
συµβάσεις που στηρίζονται σε συµφωνία πλαίσιο δεν αποστέλλεται προς δηµοσίευση 
περίληψη ή πρακτικό. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό της σύµβασης αναφέρονται υποχρεωτικά 
οι αναφερόµενες στην παρούσα δηµοσιεύσεις». 

 

Άρθρο 12 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
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ακολούθως: 

«Όταν εφαρµόζεται η ανοιχτή διαδικασία 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 ενώ µπορεί να τύχουν εφαρµογής, υπό τις 
εκεί προβλεπόµενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 32 
του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 36 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 
64 Α΄), οπότε η µειωµένη προθεσµία εφαρµόζεται και στις λοιπές δηµοσιεύσεις.»  

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να 
ασκηθούν το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Η 
ένσταση κατατίθεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, και απευθύνεται στην 
αναθέτουσα αρχή. Στην ένσταση αποφαίνεται η Προϊσταµένη Αρχή, το αργότερο δύο (2) 
ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά θεωρείται ότι 
απορρίφθηκε. Η απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία 
(FAX) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στους ενδιαφερόµενους που έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού.  Αν η αποδοχή της ένστασης δεν συνεπάγεται αλλαγή των όρων συµµετοχής 
στον διαγωνισµό ή σηµαντική αλλαγή στη ζητούµενη τεχνική προσφορά, αλλά επηρεάζει 
τους όρους διεξαγωγής και απαιτεί προσαρµογή των προσφορών των ενδιαφεροµένων, 
χορηγείται ανάλογη παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσφορών µέχρι δεκαπέντε 
(15) ηµέρες, η οποία γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους που έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
 
Άρθρο 13 
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης µελέτης του νόµου αυτού ή µελέτης έργων 
του Ν 3389/2005, όπως ισχύει κάθε φορά,  δικαιούνται να συµµετέχουν εγκατεστηµένα 
στην Ελλάδα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραµµένα στις κατά νόµο 
απαιτούµενες τάξεις και κατηγορίες ή γενικές κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του 
Μητρώου Εταιρειών Μελετών που προβλέπονται στο άρθρο 39.» 

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«3. Στη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης υπηρεσιών  του νόµου αυτού που αφορούν την 
υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην ανάθεση, διοίκηση και έλεγχο τεχνικού έργου, 
δικαιούνται να συµµετέχουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στην ειδική 
κατηγορία «υπηρεσίες διοίκησης, επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων» της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του παρόντος.  

4. Ο χρόνος εφαρµογής της παρ. 3 καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία λαµβάνει υπόψη την εγγραφή επαρκούς αριθµού 
υποψηφίων στις οικείες κατηγορίες του Μητρώου και τη διασφάλιση επαρκούς 
ανταγωνισµού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, στους διαγωνισµούς λαµβάνουν µέρος 
εγγεγραµµένοι στις κατηγορίες µελετών του Μητρώου Μελετών, κατά τα ισχύοντα στις 
παρ. 2 και 3 του Ν 3316/2005.»     

 

Άρθρο 14 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν 3316/2005, µετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται 
εδάφιο ως ακολούθως: 
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«Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση, για την απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι 
ασυµβίβαστες ιδιότητες του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 3414/2005.» 

2. Στο άρθρο 15 του Ν 3316/2005 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως ακολούθως: 

«7. Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την 
πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και τη νοµιµότητα των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και ποιοτικής επιλογής, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να 
αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, µέσα σε 
συγκεκριµένη προθεσµία. ∆εν επιδέχονται συµπλήρωση τα στοιχεία του φακέλου, για τα 
οποία υπάρχει σαφής αναφορά στην προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία αποκλεισµού. 
Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συµπλήρωση» των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της προκήρυξης. 
8. ∆εν επιτρέπονται συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών 
εκτιµώνται για τη βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πάντως δικαιούται να 
ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την 
τεχνική προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την 
αρχή της ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών.» 
 

 

Άρθρο 15 
1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«Ποιοτική επιλογή υποψηφίων 
1. Για την ανάθεση της σύµβασης µε κριτήριο είτε τη χαµηλότερη τιµή, είτε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, διενεργείται επιλογή µεταξύ των 
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά, µε κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, 
σύµφωνα µε τις παρ. 5, 6 και 7 του παρόντος και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, 
σύµφωνα µε την παρούσα και τις παρ. 2 και 3. Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
των υποψηφίων για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας αξιολογείται 
ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της 
αξιοπιστίας τους. Τα στοιχεία που προσκοµίζονται από τους υποψήφιους, για τον έλεγχο 
της ικανότητας αυτής είναι τα ακόλουθα:  

α) Κατάλογος µε τις κυριότερες µελέτες ή υπηρεσίες παρόµοιας φύσης που παραδόθηκαν 
και εγκρίθηκαν, εντός χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον πενταετίας και το πολύ 
δεκαετίας πριν την ηµέρα της υποβολής των προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστηµα 
καθορίζεται στην προκήρυξη από την αναθέτουσα αρχή, αναλόγως του µεγέθους, της 
πολυπλοκότητας και των εξειδικευµένων απαιτήσεων της προς ανάθεση σύµβασης. Ο 
κατάλογος αναφέρει το ποσό της κάθε σύµβασης, το χρονικό διάστηµα παροχής των 
υπηρεσιών, την παράδοση και έγκριση του προϊόντος της σύµβασης και τον εργοδότη, 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Προσκοµίζονται επίσης σχετικά πιστοποιητικά και υπεύθυνες 
δηλώσεις των εργοδοτών, µε τα οποία βεβαιώνεται ο ανάδοχος, η καλή εκτέλεση της 
σύµβασης και αποδεικτικά έγγραφα για το χρόνο παράδοσης και έγκρισης των προϊόντων 
της σύµβασης.  

β) Οι τίτλοι σπουδών και αναφορά περί της εµπειρίας και των εν γένει επαγγελµατικών 
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προσόντων των µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης του υποψηφίου και ιδιαιτέρως 
του συντονιστή της οµάδας.  

Μπορεί επίσης η αναθέτουσα αρχή να ζητά, για την απόδειξη της τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας των υποψηφίων την υποβολή δήλωσης σχετικά µε το µέσο 
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του υποψηφίου και για τον αριθµό των στελεχών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, σχετικά µε τον τεχνικό τους εξοπλισµό και τα 
µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.  

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν 3316/2005 προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο, ως 
ακολούθως: 

«Στα τεύχη του διαγωνισµού τίθενται όροι που διασφαλίζουν την παροχή της δάνειας 
ικανότητας κατά την εκτέλεση της σύµβασης από τον τρίτο προς τον ανάδοχο, όπως ιδίως 
η υποχρέωση, ανάλογα µε την περίπτωση, σύναψης σύµβασης υπεργολαβίας, ή σύµβασης 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ή µίσθωσης του κατάλληλου εξοπλισµού. Η µη τήρηση 
των όρων συνιστά λόγο για την έκπτωση του αναδόχου και την ανάθεση της σύµβασης 
στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο.»  

4. Στο άρθρο 17 του Ν 3316/2005 προστίθενται παρ. 4, 5, 6, 7 και 8, ως ακολούθως: 

«4. Όταν η σύµβαση αφορά εκπόνηση µελέτης τεχνικού έργου, στην οµάδα µελέτης 
συµµετέχει υποχρεωτικά πρόσωπο εγγεγραµµένο στις τάξεις Γ΄ ή ∆΄ του Μητρώου 
Εµπειρίας Κατασκευαστών, στην αντίστοιχη κατηγορία έργου, που βεβαιώνει την 
κατασκευασιµότητα της µελέτης. Κατ΄εξαίρεση, δεν τίθεται στην προκήρυξη η ως άνω 
υποχρέωση, όταν αιτιολογείται, µε σύµφωνη γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου, η έλλειψη σχετικής ανάγκης.  

5. Για την παραδεκτή συµµετοχή σε διαγωνισµό του νόµου αυτού, οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν, σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού, ανεκτέλεστο µέρος δηµοσίων συµβάσεων µελετών ή παροχής υπηρεσιών, ήτοι 
συµβάσεων που έχουν ανατεθεί από αναθέτουσα αρχή της παραγράφου 9 του άρθρου 1, σε 
κάθε µία από τις καλούµενες µε την προκήρυξη κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του παρόντος νόµου στις οποίες συµµετέχει στον διαγωνισµό, ανώτερο από τα παρακάτω 
όρια: 
αα) Για τους Μελετητές ή Γραφεία Μελετών Α, Β και Γ τάξης, 100.000 ευρώ, 250.000 
ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα. 
ββ) Για τα Γραφεία Μελετών ∆ και Ε τάξης, 1.750.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ 
αντίστοιχα. 
γγ) Για τα Γραφεία Μελετών όλων των κατηγοριών, που διαθέτουν δυναµικό µε 
περισσότερες µονάδες από τις ελάχιστες απαιτούµενες για τις αντίστοιχες τάξεις πτυχίου, 
το ανεκτέλεστο όριο θα προσαυξάνεται αναλογικά µε τις διατιθέµενες µονάδες δυναµικού. 
δδ) Για Γραφεία Μελετών των γενικών κατηγοριών (39 - 42) τα παραπάνω ποσά 
προσαυξάνονται κατά 30%. Τα ανωτέρω ποσά αναθεωρούνται κατ΄ έτος µε τον 
συντελεστή της παρ. 6 του άρθρου 4. 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, οι αµοιβές των µελετών του Εθνικού 
Κτηµατολογίου και των γεωτεχνικών ερευνών προσαυξάνονται κατά 50%.  
6. Τα πιστοποιητικά για το ανεκτέλεστο τµήµα των συµβάσεων που εκτελούν οι 
εκδίδονται, ανά κατηγορία µελέτης, από την Ανεξάρτητη Αρχή, κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφεροµένων, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Τα πιστοποιητικά 
έχουν ισχύ τριών (3) µηνών από την έκδοσή τους. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο µιας 
σύµβασης θεωρείται η διαφορά του συνολικού ποσού της σύµβασης, όπως έχει 
διαµορφωθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της βεβαίωσης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
αφαιρουµένου του συνολικού ποσού του εκτελεσµένου µέρους της σύµβασης, όπως 
προκύπτει από τον τελευταίο εγκεκριµένο λογαριασµό (επίσης χωρίς Φ.Π.Α.). Στο 
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ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υποψηφίων δεν συνυπολογίζονται συµβάσεις ανενεργές για 
διάφορους λόγους  όταν τούτο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ανενεργή 
θεωρείται µια σύµβαση όταν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια είτε από την τελευταία 
εγκριτική απόφαση, που αφορά υποβληθείσα µελέτη ή στάδιο µελέτης είτε από την 
τελευταία εγκριθείσα πιστοποίηση. Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το όριο ανεκτέλεστου 
υπολοίπου συµβάσεων, µπορεί να συµµετέχει σε σύµπραξη ή κοινοπραξία µε ποσοστό 
συµµετοχής που δεν υπερβαίνει το όριο αυτό. 
7. Ο χρόνος έναρξης της έκδοσης των πιστοποιητικών της προηγούµενης παραγράφου από 
την Ανεξάρτητη καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, ύστερα από πρόταση της Αρχής. Μέχρι τότε το ανεκτέλεστο τµήµα των 
συµβάσεων των υποψηφίων αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόµενη από 
πίνακα των συµβάσεων και πιστοποιητικά των αναθετουσών αρχών.» 
 8. Το όριο ανεκτελέστου εφαρµόζεται στις κατηγορίες µελετών του Ν 3316/2005, όπως 
ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος και η υπέρβασή 
του κωλύει την συµµετοχή σε διαγωνισµούς στους οποίους καλούνται κατηγορίες πτυχίου 
οι οποίες προήλθαν από διάσπαση. Εφόσον υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος σε 
διαφορετικές τάξεις κατηγοριών µελετών που προήλθαν από διάσπαση υπολογίζεται το 
όριο ανεκτελέστου της µεγαλύτερης τάξης. Για τον υπολογισµό του ανεκτελέστου 
τµήµατος συµβάσεων εταιρειών που θα αποτελέσουν όµιλο, κατά τη διάταξη της παρ. 4 
του άρθρου 39, προς το σκοπό απόκτησης πτυχίου γενικής κατηγορίας µελέτης, 
αθροίζονται τα ανεκτέλεστα τµήµατα συµβάσεων των γραφείων που αποτελούν τον 
όµιλο.» 
 
Άρθρο 16 
1. Ο τίτλος του άρθρου 18 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Υποκατάσταση υποψηφίου και αντικατάσταση µέλους της οµάδας εκτέλεσης της 
σύµβασης». 

2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν 3316/2005 καταργούνται. 

3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν 3316/2005 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«Αν διαπιστωθεί µεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζοµένου, η οποία επηρεάζει την οµάδα 
µελέτης, το στέλεχος που αποχώρησε από την οµάδα δεν υπολογίζεται κατά την 
αξιολόγηση, εκτός αν η µεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, οπότε µπορεί να 
αντικατασταθεί ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που εγκρίνεται από 
την Προϊσταµένη Αρχή». 

 

Άρθρο 17 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Για την καταβολή της συµφωνηµένης µεταξύ εργοληπτικής επιχείρησης και γραφείου 
µελετών αµοιβή υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου λογαριασµός, συνοδευόµενος 
από τιµολόγιο του µελετητή στο οποίο αναγράφεται η συµφωνηθείσα προς εκπόνηση της 
µελέτης αµοιβή του. Η αµοιβή αντιστοιχεί στην προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης, στην 
οποία εφαρµόζεται η έκπτωση της εργολαβίας. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στο 
σύστηµα µελέτη κατασκευή.»   

2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν 3316/2005 καταργείται. 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 



 

 

 

 23

«Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται πίνακας κατανοµής της αµοιβής 
σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης.» 

4. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού 
υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου είτε από όλα τα µέλη της σύµπραξης ή κοινοπραξίας 
είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.» 

 

Άρθρο 18  
Το άρθρο 21 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του νόµου αυτού συγκροτείται από την 
Προϊσταµένη Αρχή, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την ηµέρα της υποβολής προσφορών, 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, κατόχους τίτλου σπουδών 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε ειδικότητες που 
προσιδιάζουν στις κύριες καλούµενες στο διαγωνισµό κατηγορίες πτυχίων. Τέσσερα (4) εκ 
των µελών είναι υπάλληλοι που 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. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθµοι αναπληρωτές.  

2. Κατ΄εξαίρεση συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές όταν α) η διαδικασία διεξάγεται κατά 
τα άρθρα 7, 8 και 9 και η προεκτιµώµενη αµοιβή δεν υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των 
Π∆ 59/2007 και 60/2007 ή β) η προς ανάθεση µελέτη δεν αφορά τεχνικό έργο και η 
Προϊσταµένη Αρχή κρίνει ότι δεν απαιτείται η συγκρότηση πενταµελούς Επιτροπής. 

3. Εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, τα µέλη διορίζονται, κατά 
σειρά, από κατάλογο που τηρείται µε µέριµνα της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο 
εγγράφονται, κατ΄ αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, τεχνικοί υπάλληλοι φορέων του 
δηµόσιου τοµέα, µε έδρα την περιφέρεια, εκτός αν επικαλούνται σοβαρούς λόγους 
εξαίρεσης. Προς τούτο ζητείται, µε έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ένα µήνα 
τουλάχιστον πριν την ηµέρα υποβολής των προσφορών, η υπόδειξη των µελών από την 
Περιφέρεια. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεούνται να τους 
παράσχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

4. Στην Επιτροπή µετέχει και ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή 
άλλου επιµελητηρίου, εφόσον η κύρια κατηγορία υπάγεται στην αρµοδιότητά του. Για τον 
ορισµό του εκπροσώπου τους, τα επιµελητήρια κοινοποιούν στην Περιφέρεια σχετικό 
κατάλογο εκπροσώπων, οι οποίοι ισχύουν µέχρι την ανανέωσή τους. Η αρχή ή το όργανο 
της Περιφέρειας που τηρεί τον κατάλογο και υποδεικνύει τα µέλη των Επιτροπών, ορίζεται 
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.  Κατά τον ορισµό των µελών 
λαµβάνεται µέριµνα να αντιστοιχούν οι ειδικότητές τους στις κυριότερες κατηγορίες της 
υπό ανάθεση σύµβασης. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής 
ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999. Η 
Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να ορίσει τα υποδειχθέντα κατά τα ανωτέρω µέλη, αφού 
λάβει υπόψη της τυχόν αιτήµατα εξαίρεσης λόγω κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται από την Περιφέρεια 
αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών.   

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών κοινών διατάξεων, οι αµοιβές 
των µελών των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού. Οι αµοιβές ορίζονται κατ΄αποκοπή και µπορεί να 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ύψος της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης, τον 
αριθµό των υποψηφίων και τον αριθµό των καλουµένων πτυχίων. Ορίζεται επίσης η 
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διαδικασία και το ποσοστό µείωσης της αµοιβής, αν παραβιάζονται οι προθεσµίες για την 
ολοκλήρωση του έργου τους που τίθενται µε τις διατάξεις του νόµου και ανάλογα µε το 
χρόνο καθυστέρησης.» 

 

Άρθρο 19  
1. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«2. Η σύµβαση συνάπτεται µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του εργοδότη και του 
αναδόχου. 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 συστατικό 
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.  

3. Αν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης, 
αποκλείεται, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής και ανακηρύσσεται ανάδοχος ο επόµενος κατά σειρά 
κατάταξης υποψήφιος, τηρουµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 13 του άρθρου 7. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η προθεσµία και η άσκηση 
της οποίας αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η 
Προϊσταµένη Αρχή, µετά από γνωµοδότηση του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου. 

2. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005 αναριθµούνται σε 4 και 5 και 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«4. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του. Έδρα της 
αναδόχου σύµπραξης, θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου της. 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 οι οποίες γίνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον 
τρόπο που ορίζεται ειδικότερα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

5. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την οριστική της παραλαβή, ο 
ανάδοχος µπορεί, µε δήλωσή του προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία υπογράφεται από 
όλα τα µέλη του, να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του.» 

 

Άρθρο 20 
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«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 συµβατικής αµοιβής του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ..  

2. Οι εγγυήσεις του νόµου αυτού παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ενιαίου Ταµείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Τοµέας Μηχανικών και Ε.∆.Ε. (Ε.Τ.Α.Α.-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 
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Εµπορίου, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Μπορούν, επίσης, να παρέχονται µε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή 
χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για τα οποία ο 
νόµος προβλέπει τη χρήση αυτή.  

2. Η φράση «εντός τριών (3) ηµερών» της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν 3316/2005 
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός πέντε (5) το πολύ εργασίµων ηµερών».  

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 3316/2005 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: 

«Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης µελέτης τεχνικού έργου, για την οποία απαιτείται 
πτυχίο µελετητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης, η µελέτη ελέγχεται υποχρεωτικά, πριν την έγκρισή 
της, από πάροχο υπηρεσιών, κάτοχο κατάλληλου πτυχίου, ο οποίος πιστοποιεί την 
ποιοτική εκπόνηση και κατασκευασιµότητά της, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 
και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι οποίες διενεργήθηκαν. Η πρόσληψη του 
παρόχου για τον έλεγχο µεµονωµένης µελέτης ή συνόλου µελετών γίνεται µε σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών  του νόµου αυτού και η υπογραφή της έκθεσης ελέγχου της µελέτης 
πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από στέλεχος µε πτυχίο µελετητή Γ΄ τάξης».  

 

Άρθρο 21 
Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«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 πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
έγκριση 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 έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ανάθεσης της 
σύµβασης  και κατά τη σειρά κατάταξης. Εφόσον υποψήφιος που προηγείται στη σειρά δεν 
απαντήσει στη σχετική πρόσκληση εντός της τιθέµενης τακτής προθεσµίας, καλείται ο 
επόµενος κατά σειρά υποψήφιος. που τίθεται διαθέτει τα νόµιµα προσόντα για την 
εκτέλεση της σύµβασης, αλλιώς η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Ο νέος ανάδοχος συνεχίζει 
την εκτέλεση της σύµβασης κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της ∆.Υ. για τα περατωθέντα 
τµήµατα και εργασίες της σύµβασης και ευθύνεται µόνο για τις εργασίες που εκτελεί. 
Τυχόν ελλείψεις των προηγούµενων εργασιών, αποκαθίστανται από το νέο ανάδοχο και η 
αµοιβή για τις εργασίες αυτές συµψηφίζεται σε λογαριασµούς που οφείλονται στον αρχικό 
ανάδοχο. Η εγγύηση του αρχικού αναδόχου επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυµα που την 
εξέδωσε, µε πράξη της ∆.Υ.» 

 

Άρθρο 22 
1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του Ν 3316/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«2. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, η ∆.Υ. εγκρίνει το 
χρονοδιάγραµµα που υπέβαλε ο ανάδοχος µε την τεχνική του προσφορά ή ζητά από αυτόν την 
επανυποβολή του προς έγκριση, µε συγκεκριµένες υποδείξεις για τροποποίησή του, χωρίς, 
πάντως να µεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της µελέτης από τον προσφερόµενο µε 
την τεχνική προσφορά του αναδόχου. Η επανυποβολή χρονοδιαγράµµατος από τον ανάδοχο 
πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της 
υπηρεσίας. Ως «συµβατικός χρόνος» νοείται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της µελέτης της 
προσφοράς του αναδόχου. 
Με το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσµεύεται όσον αφορά: α) τους καθαρούς χρόνους 



 

 

 

 26

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 κατηγορίας µελέτης γίνεται µε εντολή της ∆.Υ. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να 
επανυποβάλει προς έγκριση µελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται 
συµπληρώσεις ή 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 της αρχικής συνολικής προθεσµίας και για όσο διαρκεί η οριακή 
προθεσµία της σύµβασης. Ως οριακή προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα που ανέρχεται 
στο ήµισυ του αρχικού καθαρού χρόνου της σύµβασης 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 γνώµη του 
αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Για τον υπολογισµό της οριακής προθεσµίας, στον 
συµβατικό χρόνο περιλαµβάνονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν µετά από αίτηση 
του αναδόχου, µέσα στον συµβατικό χρόνο χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητά του. Οι διατάξεις της παρ. 3 εφαρµόζονται σε όλες τις εκτελούµενες 
συµβάσεις.» 

2. Στο άρθρο 27 του Ν 3316/2005 προστίθεται παρ. 5, ως ακολούθως: 

«5. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι προθεσµίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά 
ζητήµατα ρυθµίζονται µε τα συµβατικά τεύχη.»  

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  

«Αν η εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις 
εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. Όταν η ανάθεση 
της σύµβασης έγινε µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά και στην περίπτωση 
που ο ανάδοχος έχει προσφέρει µείωση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της µελέτης, 
επιβάλλεται αυξηµένη ποινική ρήτρα, σε διπλάσιο ποσοστό, για το χρόνο µείωσης του 
χρόνου της µελέτης, σε σχέση µε το προβλεπόµενο στην προκήρυξη καθαρό συµβατικό 
χρόνο.» 

 

Άρθρο 23 
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης 
συµπληρωµατικών µελετών ή παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών, που δεν 
περιλαµβάνονται στο βασικό σχέδιο της αρχικής σύµβασης, καταρτίζεται συγκριτικός 
πίνακας κατά την παράγραφο 5 και συµπληρωµατική σύµβαση µε τον ανάδοχο της 
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αρχικής σύµβασης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.» 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«4. Για τις συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες, ο Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) 
συντάσσεται µε τις τιµές µονάδας του κανονισµού της παραγράφου 6 του άρθρου 4 για την 
κατηγορία µελέτης στην οποία οι µελέτες ή υπηρεσίες εντάσσονται, πολλαπλασιαζόµενες 
µε την τεκµαρτή έκπτωση του αναδόχου στην κατηγορία αυτή, η οποία προκύπτει κατά 
την παρ. 5 του άρθρου 7. Εφόσον οι συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες δεν 
εντάσσονται στις κατηγορίες για τις οποίες υποβλήθηκε προσφορά, η αµοιβή για τις νέες 
εργασίες προσδιορίζεται βάση την τεκµαρτή έκπτωση του αναδόχου στο σύνολο της 
σύµβασης. Για τον κανονισµό της τιµής των συµπληρωµατικών µελετών ή υπηρεσιών 
συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).» 

 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«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 εντός του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, στο οποίο 
περιλαµβάνεται το κονδύλι των απροβλέπτων.» 

 

Άρθρο 24 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Η κατ' αποκοπήν αµοιβή 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. 8. Στις περιπτώσεις των λοιπών σταδίων, η αµοιβή του 
κατ΄αποκοπήν µέρους της σύµβασης καταβάλλεται τµηµατικά, µε βάση την ανάλυση της 
αµοιβής του αναδόχου, όπως προκύπτει από την οικονοµική του προσφορά και 
κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές µετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή 
της µελέτης, ενώ η αµοιβή για το µέρος της σύµβασης που αφορά ερευνητικές και 
υποστηρικτικές εργασίες καταβάλλεται κατόπιν επιµέτρησης των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν.  

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%) 
του κατ΄αποκοπήν τιµήµατος του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για την 
οποία ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 24.  

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 κατ΄αποκοπήν τιµήµατος της σύµβασης 
για το υπόψη στάδιο, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της 
αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο, καθώς και η αµοιβή που αντιστοιχεί στις 
εκτελεσθείσες ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής.  

γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου 
της πληρότητας και επάρκειας αυτής, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδοµήντα 
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τοις εκατό (70%) της αµοιβής του σταδίου, καθώς και η αµοιβή που αντιστοιχεί στις 
εκτελεσθείσες ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, 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, καθώς και η αµοιβή που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερευνητικών και 
υποστηρικτικών εργασιών 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 πέντε τοις εκατό 
(5%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της 
προηγούµενης περίπτωσης.  

2. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«4. Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασµούς, στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές 
για το κατ΄αποκοπήν τµήµα της σύµβασης και τις ερευνητικές και υποστηρικτικές 
εργασίες που εκτελέσθηκαν και επιµετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η έγκριση της επιµέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσµία 2 
µηνών από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασµοί 
διακρίνουν επίσης τις αµοιβές που αντιστοιχούν στην κύρια και στις συµπληρωµατικές 
συµβάσεις και συντάσσονται  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.» 

3. Στην παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν 3316/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Ο ανάδοχος µπορεί να εκχωρεί σε πιστωτικά ιδρύµατα τις απαιτήσεις του κατά του 
εργοδότη, που στηρίζονται σε εγκεκριµένους λογαριασµούς.» 

 

Άρθρο 25 
1. Στο άρθρο 31 του Ν 3316/2005 προστίθεται, µετά την παράγραφο 5, παράγραφος 6, ως 
ακολούθως: 

«6. Σε περιπτώσεις κατασκευής πολύπλοκων και τεχνικώς δυσχερών έργων, ο κύριος του 
έργου µπορεί να ζητήσει τη συµµετοχή του µελετητή που είχε την κύρια ευθύνη για την 
εκπόνηση της µελέτης, στην εποπτεία εφαρµογής της την κατασκευή. Η συµµετοχή του 
µελετητή συνίσταται, πλην της περιπτώσεως αντιµετώπισης σφάλµατος ή αστοχίας της 
µελέτης, για την οποία εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος, είτε σε επισκέψεις στο 
εργοτάξιο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του φορέα κατασκευής, προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει για την αντιµετώπιση δυσχερών τεχνικών προβληµάτων, είτε και σε συνεχή 
παρουσία, όταν συντρέχει σχετική ανάγκη. Η αµοιβή του µελετητή συναρτάται µε τον 
χρόνο απασχόλησής του και προκύπτει από τον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών, 
βαρύνει δε τις πιστώσεις του έργου.»  



 

 

 

 29

2. Η παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν 3316/2005 αναριθµείται σε 7. 

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν 3316/2005 προστίθεται εδάφιο, 
ως ακολούθως: 

«Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συµβουλίου καλείται ο ανάδοχος, ο Προϊστάµενος της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής.» 

4. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν 3316/2005, αντικαθίσταται η φράση 
«εκτέλεση του έργου» από τη φράση «εκπόνηση της µελέτης ή παροχή των υπηρεσιών».  

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Ανεξάρτητη Αρχή για 
την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.» 

6. Στην παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν 3316/2005, η φράση «υπηρεσία τήρησης του 
Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών»  αντικαθίσταται από τη φράση «Ανεξάρτητη 
Αρχή». 

 

Άρθρο 26   
Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ω ακολούθως: 

«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 απασχόληση µέχρι δύο µηνών, 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 δεν µπορεί να είναι υπερβαίνει το διπλάσιο 
της αµοιβής επιστήµονα µε υπερεικοσαετή εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ 4 
του ισχύοντος Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών, που εγκρίθηκε σύµφωνα µε την 
παρ. 6 του άρθρου 4 του νόµου, αναθεωρούµενη νοµίµως.» 

 
Άρθρο 27 
1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005, η φράση «Μητρώο 
Μελετητών» αντικαθίσταται από τη φράση «Μητρώο Μελετητών και Παρόχων 
υπηρεσιών». 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005, η φράση «Μητρώο 
Μελετητών» αντικαθίσταται από τη φράση «Μητρώο Μελετητών και Παρόχων 
υπηρεσιών». 

2. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«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, ή για τη 
στελέχωση οµάδων µελέτης σε διαγωνισµούς που δεν συµµετέχει ο εργοδότης τους, εκτός 
αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 17. Κατ΄εξαίρεση, φυσικά 
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πρόσωπα – µελετητές που έχουν λάβει µέρος µεµονωµένα ή ως µέλη σύµπραξης, σε 
διαδικασία ανάθεσης του νόµου αυτού και στελεχώνουν στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης ή και εκτέλεσης της σύµβασης, εταιρεία µελετών,  λογίζεται ότι 
διατηρούν το ατοµικό τους πτυχίο, µέχρι τέλους της διαδικασίας εκτέλεσης της 
σύµβασης.»  

β) Η περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«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 δηµοσίων έργων, όπως ιδίως στο πλαίσιο του 
συστήµατος προσφοράς µελέτη-κατασκευή και στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου-
ιδιωτικού τοµέα ή µελέτης που έχει υποχρέωση να εκπονήσει η ανάδοχος εργοληπτική 
επιχείρηση, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει να εκτελέσει. 

γ) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005 προστίθεται περ. ζ) ως 
ακολούθως: 

«ζ) Είναι µέλη του ∆ιδακτικού και Επιστηµονικού Προσωπικού (∆ΕΠ) ελληνικών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.»  

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«∆ικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών και Παρόχων Υπηρεσιών έχουν τα 
νοµικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση 
µελετών ή την παροχή υπηρεσιών και είναι νοµίµως εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, 
εφόσον:» 

4. Οι παρ. 4 έως 7 του άρθρου 39 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών διενεργείται ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος κατατάσσεται σε µία έως τέσσερις κατηγορίες 
µελετών ή υπηρεσιών, 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 ή παροχή υπηρεσιών 
διοίκησης και ελέγχου τεχνικών έργων, καθώς και την εµπειρία του σε επίβλεψη ή έλεγχο 
µελετών, και τα έτη που παρήλθαν από την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ως 
εξής: 

(α) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συµπληρώσει τετραετία από την κτήση 
του διπλώµατος: δυναµικό µιας µονάδας. 

(β) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συµπληρώσει οκταετία από την κτήση του 
διπλώµατος και έχει αποδεδειγµένη ανάλογη εµπειρία: δυναµικό δύο µονάδων. 

(γ) Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συµπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση 
του διπλώµατος και έχει αποδεδειγµένη ανάλογη εµπειρία: δυναµικό τριών µονάδων. 
Για την κατάταξη εταιρείας στο Μητρώο Γραφείων ή Εταιρειών Μελετών και Παρόχων 
Υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των δυναµικών των φυσικών προσώπων που 
έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών, 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. Για την απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας, σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., ένας 
µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών πρέπει να συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο µε ποσοστό 
τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) για περίπτωση εταιρείας που έχει µέχρι και 10 εταίρους, 
και τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) για περίπτωση εταιρείας µε περισσότερους των 10 
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εταίρων. Κάθε µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο του σε µία 
µόνο εταιρεία µελετών ή παρόχων υπηρεσιών, που έχει την επαγγελµατική της έδρα στην 
Περιφέρεια που βρίσκεται και η επαγγελµατική έδρα του µελετητή ή παρόχου (∆.Ο.Υ. 
στην οποία φορολογείται).  
Στις γενικές κατηγορίες µελετών της παρ. 2 του άρθρου 2 εγγράφονται µεµονωµένες 
εταιρείες ή όµιλοι εταιρειών, µε µορφή µόνιµης κοινοπραξίας της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
Π∆ 186/1992.  

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 καθορίζονται σε 
πέντε, ανάλογα µε το ελάχιστο δυναµικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου 
αυτού, κατά κατηγορία µελέτης. Επίσης καθορίζονται δύο τάξεις γενικών κατηγοριών 
µελέτης (1η και 2η). Οι κατηγορίες πτυχίων που στελεχώνουν τις γενικές κατηγορίες η 
ελάχιστη στελέχωση και οι προϋπολογισµοί µελετών στις οποίες µπορούν να λάβουν µέρος 
οι κάτοχοι πτυχίου γενικής κατηγορίας, ορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 7. 

6. Για την εγγραφή στα Μητρώα: 
Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 

δυναµικό τουλάχιστον µιας µονάδας στην εν λόγω κατηγορία. 
Πτυχίο Β΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 

δυναµικό τουλάχιστον δύο µονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας µελετητής ή πάροχος µε πτυχίο Β’ τάξης στην εν λόγω 
κατηγορία, ή τρεις µελετητές ή πάροχοι  µε πτυχίο Α΄ τάξης. 
Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 

δυναµικό τουλάχιστον τριών µονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας µελετητής ή πάροχος µε πτυχίο Γ’ τάξης ή τρεις 
µελετητές ή πάροχοι, από τους οποίους οι δύο µε πτυχίο Β΄ 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 ή πάροχο µε πτυχίο Γ’ τάξης και έναν µε πτυχίο Β’ τάξης.  
Πτυχίο Ε’ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία µελετών ή παρόχων 

που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον δώδεκα µονάδων, εφόσον σε 
αυτό περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο µελετητές ή πάροχοι µε πτυχίο Γ’ τάξης και έναν 
µελετητή ή πάροχο µε πτυχίο Β’ τάξης.» 

7. Αρµόδια αρχή για την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων Μελετητών και Παρόχων 
Υπηρεσιών και των εταιρειών Μελετών και παροχής υπηρεσιών είναι η Ανεξάρτητη Αρχή 
της παρ. 32 του άρθρου 1. 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.»  

5. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005 καταργούνται. 
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Άρθρο 28 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 41 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Αν απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 14.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν 3316/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«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 77 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116), όπως ισχύουν κάθε 
φορά.» 

3. Η παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν 3316/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 11, 12 και 13 
αναριθµούνται σε 10, 11 και 12. 

 

Άρθρο 29  
1. Στο Ν 3316/2005 προστίθεται άρθρο 42Α ως ακολούθως: 

«Άρθρο 42Α 
Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Η εκπόνηση µελέτης και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών 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 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 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Για τις κατηγορίες µελετών 
και υπηρεσιών, που δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο του µηχανικού, ζητείται επιπλέον 
γνώµη του οικείου Επιµελητηρίου και πρόταση του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
Υπουργού. Τα ως άνω προεδρικά διατάγµατα µπορεί να προβλέπουν την έκδοση 
κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθµιση θεµάτων ειδικής φύσεως και 
λεπτοµερειών, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του Τ.Ε.Ε. ή και του οικείου 
Επιµελητηρίου ή επιστηµονικού φορέα. 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 µε βάση τα τιµολόγια που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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 στον νόµο αυτό, µπορούν πάντως οι αναθέτουσες Αρχές να 
προσθέτουν επιπλέον όρους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες διατάξεις.» 
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2. Το άρθρο 42 αναριθµείται σε 42Β. Παραποµπές της κείµενης νοµοθεσίας σε διατάξεις 
του άρθρου 42, νοείται ότι γίνονται στο άρθρο 42Β. 

 
Άρθρο 30 
Μεταβατικές διατάξεις 
1. Τις αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής, µέχρι αυτή να λειτουργήσει, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου ………του παρόντος, ασκούν τα εξής όργανα:  
α) Την αρµοδιότητα της παρ. 3 του άρθρου 2, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου της παρ. 
8 του άρθρου 39. 
β) Την αρµοδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 4, το αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο τη 
αναθέτουσας αρχής. 
γ) Την αρµοδιότητα γνωµοδότησης επί των ενστάσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 11 ασκεί η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στην οποία παραπέµπεται από 
την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό. 
δ) Την αρµοδιότητα τήρησης των Μητρώων του άρθρου 39, η Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Μελετών της παρ. 8 του άρθρου και η ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. 
2. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και 
ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, πλην αν ορίζεται άλλως στις διατάξεις 
του νόµου. 
3. Τα πτυχία µελετητών που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για κατηγορίες µελετών των 
κατηγοριών 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21 και 27, όπως ισχύουν κατά την εφαρµογή του 
παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν για τις νέες κατηγορίες που προέκυψαν από τη 
διαίρεσή τους, µε το άρθρο 2 του παρόντος. Κατά την ανανέωση ή προαγωγή τους κρίνεται 
η διατήρησή τους σε όλες ή κάποιες από τις νέες κατηγορίες, µε βάση την εµπειρία των 
εγγεγραµµένων. Με το Π∆ της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν 3316/2005 καθορίζονται 
λεπτοµέρειες για την ανανέωση και εν γένει εξέλιξη των παλαιών πτυχίων στις ως άνω 
κατηγορίες. 

 

 
 
 


