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Νόµος υπ’ αριθµ.  ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων (ν. 
3669/2008) και άλλες διατάξεις. 

 
 

Άρθρο 1 
 

Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο, όπως παρακάτω: 
 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίνεται 
Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου των ανωτέρω φορέων που εξαιρούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, από την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα. Ο Κανονισµός αυτός περιέχει ενιαίες 
ρυθµίσεις για την ανάθεση και εκτέλεση των έργων των ως άνω νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, λαµβάνοντας ταυτόχρονα µέριµνα για την πρόβλεψη τυχόν 
ειδικών διατάξεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των νοµικών αυτών 
προσώπων, και αντικαθιστά τους υπάρχοντες ειδικούς κανονισµούς εκτέλεσης έργων 
των εν λόγω προσώπων. Ο ως άνω Κανονισµός εκτέλεσης έργων των νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
έχει υποχρεωτική εφαρµογή». 
 
 

Άρθρο 2 
 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
 «Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή βελτίωση ή 
επισκευή ή συντήρηση ή αποκατάσταση λειτουργίας ή πρόδροµη εργασία, καθώς και 
η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, αλλά και κάθε σχετική ερευνητική 
εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση». 
 
 2. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». 
 
 

3. Το άρθρο 2 του ν. 3669/2008  αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Άρθρο 2 
Απόφαση κατασκευής έργου - Εκτέλεση πρόδροµων εργασιών 
 

1. Η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής του 
έργου, τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, τα κριτήρια επιλογής αυτού και το σύστηµα 
υποβολής των προσφορών σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα. Η απόφαση αυτή µπορεί 
να λαµβάνεται για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν σε 
ορισµένη χρονική περίοδο. 
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2. Η ως άνω απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας δηµοπράτησης ή 
απευθείας ανάθεσης του έργου προϋποθέτει την έκδοση βεβαίωσης από την Αρχή 
Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.), περί υπάρξεως της σχετικής ωριµότητας 
του έργου από απόψεως µελετών, χρηµατοδότησης, απαλλοτριώσεων, µετακινήσεως 
δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, περιβαλλοντικών όρων, εµποδίων λόγω 
αρχαιολογικών ευρηµάτων, καθώς και αδειοδοτήσεων χρήσης δανειοθαλάµων και 
αποθεσιοθαλάµων. 

 
3. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ωριµότητα των έργων και να διασφαλιστεί 

η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία δύναται, πριν 
από την κίνηση της διαδικασίας για τη δηµοπράτηση του κυρίως έργου, να 
προχωρήσει στη δηµοπράτηση του συνόλου ή µέρους των πρόδροµων εργασιών του, 
ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί 
τµήµα αυτού. 

 
Πρόδροµες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη 

διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου, των χώρων 
απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιµότητας του έργου και της άρσης κάθε 
πραγµατικού ή νοµικού εµποδίου για την ταχεία και οµαλή εκτέλεσή του. Ως 
πρόδροµες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούµενες µετακινήσεις των δικτύων των 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες 
γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαµόρφωσης χώρων, 
οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατοµείων, δανειοθαλάµων και 
αποθεσιοθαλάµων, οι απαιτούµενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, 
τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία 
ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριµότητας του κυρίως έργου». 
 
 

4. Μετά το τέλος του άρθρου 2 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 2Α µε 
το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
«Άρθρο 2Α 
Τρόπος κατασκευής 
 
 Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική µελέτη: 

 
α) Από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 

του παρόντος. Η έγκριση διεξαγωγής δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της 
κατασκευής του έργου µε εργοληπτική επιχείρηση. 

 
β) Από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης 

τεχνικής υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου». 
 
 

5. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθεται στοιχείο ε) µε το 
παρακάτω περιεχόµενο: 

 
 «ε) Ο ανταγωνιστικός διάλογος που εφαρµόζεται σε ιδιαίτερα πολύπλοκα 
έργα και διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23Α του παρόντος». 
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6. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 3Α µε 
το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
«Άρθρο 3Α 
Κριτήρια επιλογής αναδόχου 
 

1. Τα κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι: 
 

α. όταν η σύµβαση ανατίθεται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, διάφορα κριτήρια, κατά την κρίση του κυρίου του 
έργου ή του φορέα κατασκευής, τα οποία συνδέονται µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης σύµβασης, όπως η τιµή, η προθεσµία περαίωσης, ο χρόνος εγγύησης, 
η ποιότητα, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η 
εξυπηρέτηση και η τεχνική συνδροµή µετά τη σύναψη της σύµβασης κλπ. ή άλλως, 
 

β. αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 
 

2. Τα έργα εκτιµώµενης αξίας, εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας και αξίας για 
αναθεώρηση, ίσης ή µεγαλύτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, 
ανατίθενται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι δυνατή µετά από σχετικό αίτηµα του κυρίου του 
έργου ή του φορέα κατασκευής προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 
Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου. 
 

3. Τα λοιπά έργα καθώς και τα έργα συντήρησης ανεξάρτητα από την αξία 
τους, ανατίθενται µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. Εξαίρεση από τον 
κανόνα αυτό είναι δυνατή µετά από σχετικό αίτηµα του κυρίου του έργου ή του 
φορέα κατασκευής προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η 
σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου. 

 
4. Το χρηµατικό όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου µπορεί να 

µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
 
 

Άρθρο 3 
 
 1. Στο άρθρο 4 του ν. 3669/2008 προστίθεται στοιχείο η) µε το παρακάτω 
περιεχόµενο: 
 

«η) Η προσφορά που περιλαµβάνει συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων και, 
ιδίως, οικονοµικής έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χρονικής 
έκπτωσης επί του προβλεπόµενου στα τεύχη δηµοπράτησης χρόνου περαίωσης του 
έργου και προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου». 
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2. Στο άρθρο 4 του ν. 3669/2008 προστίθεται στοιχείο θ) µε το παρακάτω 
περιεχόµενο: 

 
«θ) Η προσφορά κατ’ αποκοπή τιµής για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα 

τµήµατα αυτού ή για αυτόνοµα κατασκευαστικώς µέρη του έργου, µε εγγυηµένο 
προϋπολογισµό». 

 
 
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
 «1. Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής εφαρµόζεται µόνο στις 
περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που 
καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε 
ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται 
σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας 
µελέτης της υπηρεσίας µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

 
Για την επιλογή του συστήµατος αυτού απαιτείται προηγούµενη απόφαση του 

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου». 
 
 
 4. Μετά το τέλος του άρθρου 12 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 12Α 
µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
«Άρθρο 12Α 
Σύστηµα προσφοράς µε συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων 
 

1. Το σύστηµα της προσφοράς που περιλαµβάνει συνδυασµό πολλαπλών 
κριτηρίων και, ιδίως, οικονοµικής έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, 
χρονικής έκπτωσης επί του προβλεπόµενου στα τεύχη δηµοπράτησης χρόνου 
περαίωσης του έργου και προσαύξησης του προβλεπόµενου στα τεύχη δηµοπράτησης 
χρόνου εγγύησης του έργου, εφαρµόζεται κυρίως σε έργα, των οποίων η ταχύτερη 
περάτωση είναι επιτακτική για κοινωνικούς ή άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 
ή κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής για τον κύριο του έργου, καθώς και σε έργα στα 
οποία απαιτείται αυξηµένος χρόνος δοκιµασίας πριν από την οριστική παραλαβή 
τους. 
 
 2. Για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας προσφοράς λαµβάνονται 
καταρχήν υπόψη τα κριτήρια της οικονοµικής προσφοράς, του προσφερόµενου 
χρόνου περαίωσης του έργου και του προσφερόµενου χρόνου εγγύησης αυτού. 
Κατόπιν αιτήµατος του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής µπορεί να 
εγκριθεί από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η χρησιµοποίηση και 
οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου για τη συγκεκριµένη περίπτωση κριτηρίου. Η 
Απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου 
Κατασκευών του Υπουργείου και καθορίζει επιπλέον τον τρόπο που υποβάλλονται οι 
προσφορές των ενδιαφεροµένων, πέραν των όσων ορίζονται στην επόµενη 
παράγραφο, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο τα πρόσθετα κριτήρια συναρτώνται µε 
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τα τρία παραπάνω κριτήρια, προκειµένου να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, 
πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος. 
 

3. Οι διαγωνιζόµενοι, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα καθορίζονται στη 
διακήρυξη, προσφέρουν έκπτωση επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας 
(οικονοµική έκπτωση), έκπτωση επί της προβλεπόµενης στα τεύχη δηµοπράτησης 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου (χρονική έκπτωση), µέσω της υποβολής 
χρονοδιαγράµµατος που συντάσσεται µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, 
περιλαµβάνει ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του παρόντος και συνοδεύεται 
από πίνακα εξοπλισµού και ανθρώπινων πόρων που είναι αναγκαία για την 
υλοποίησή του και, τέλος, προσφέρουν προσαύξηση του προβλεπόµενου στα τεύχη 
δηµοπράτησης χρόνου εγγύησης του έργου (προσαύξηση χρόνου εγγύησης). 

 
Το υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα, από εργοληπτική επιχείρηση η οποία 

αναδεικνύεται ανάδοχος, συνιστά το "εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου" που προβλέπεται στο άρθρο 46 του παρόντος. 
 

4. Η κατάταξη των υποβαλλόµενων στη δηµοπρασία προσφορών γίνεται 
σύµφωνα µε τον τύπο: 
 
U = α · Uχ + β · Uσ + γ · Uκ 
 
όπου: 
 
"Uχ" και "Uκ", είναι οι αριθµοί που συναρτώνται µε τη χρονική και οικονοµική 
έκπτωση αντίστοιχα και "Uσ" ο αριθµός που συναρτάται µε την προσαύξηση του 
χρόνου εγγύησης. Οι αριθµοί αυτοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης,  
"β" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης.  
Οι ως άνω συντελεστές "α" και "β" ορίζονται από τη διακήρυξη του έργου σε εύρος 
διακύµανσης που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων ανάλογα µε την κατηγορία και τον προϋπολογισµό αυτού. 
 
"γ" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής έκπτωσης, που προσδιορίζεται 
από τη διακήρυξη του έργου σε σχέση µε τους συντελεστές "α" και "β" και µε 
δεδοµένο ότι το άθροισµα των "α", "β" και "γ" ισούται µε τη µονάδα. 
 
 Προσωρινή ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνη η εργοληπτική επιχείρηση ή 
κοινοπραξία, η οποία έλαβε το µεγαλύτερο άθροισµα "U"». 

 
 
5. Μετά το τέλος του άρθρου 12Α του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 

13Β µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 

«Άρθρο 12Β 
Προσφορά κατ’ αποκοπή τιµής για το σύνολο του έργου ή για αυτόνοµα µέρη αυτού, 
µε εγγυηµένο προϋπολογισµό 
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1. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται ιδίως σε τεχνικά έργα οδοποιίας και 

σιδηροδρόµων, καθώς και σε έργα κτιριακά ή λιµενικά. Με τη διακήρυξη του έργου 
και µε βάση τα χορηγούµενα από την υπηρεσία πρότυπα έγγραφα, ζητείται από τους 
διαγωνιζόµενους, η υποβολή προσφοράς που περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τιµή για το 
σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τµήµατα αυτού ή για αυτόνοµα κατασκευαστικώς 
µέρη του έργου. Η προσφορά συνοδεύεται από προϋπολογισµό, την ακρίβεια του 
οποίου εγγυάται ρητά, κατά την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, ο 
προσφέρων. Ο προϋπολογισµός αυτός περιλαµβάνει αναλυτικά τις εργασίες που θα 
εκτελεστούν, την ποσότητα και την τιµή µονάδος αυτών - στην οποία 
περιλαµβάνονται τα υλικά, το κόστος της ανθρώπινης εργασίας και των 
µηχανηµάτων, το κόστος όλων των µελετών και των αναγκαίων ερευνών, καθώς και 
τα γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου - το συνολικό κόστος αυτών, όπως 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των ποσοτήτων επί τις τιµές µονάδος, καθώς και 
τη συνολική κατ’ αποκοπή τιµή, όπως αυτή προκύπτει από την άθροιση των 
επιµέρους κονδυλίων. Ο αναδειχθείς ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται να ζητήσει 
προσαύξηση της προσφερθείσας κατ’ αποκοπή συνολικής τιµής για κανένα λόγο, 
ακόµη και αν αυξήθηκαν οι προϋπολογισθείσες τιµές µονάδος ή οι ποσότητες των 
εργασιών, ή προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή εκπόνησης περαιτέρω 
µελετών ή ερευνών, ή ανέκυψαν συνθήκες που κατέστησαν δυσχερέστερη την 
εκτέλεση του έργου. 

 
2. Στους διαγωνιζόµενους χορηγούνται οι υπάρχουσες οριστικές µελέτες ή 

προκαταρκτικές µελέτες ή προµελέτες, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο διαθέσιµο σχετικό στοιχείο, µε βάση τα οποία οι διαγωνιζόµενοι 
διαµορφώνουν την προσφορά τους, εκτιµούν και συµπληρώνουν κατάλληλα τα 
χορηγηθέντα από την υπηρεσία στοιχεία και καταρτίζουν τον ως άνω ρητά εγγυηµένο 
προϋπολογισµό, σύµφωνα µε σχετικό πρότυπο έντυπο που τους χορηγείται από την 
υπηρεσία». 
 
 

Άρθρο 4 
 
 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 

«Όταν εφαρµόζεται ένα από τα συστήµατα των περιπτώσεων δ΄, στ΄, ζ΄ η΄ και 
θ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, η δηµοσίευση γίνεται σαράντα µία (41) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας». 

 
 

           2. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του 
ν. 3669/2008 προστίθεται τρίτο εδάφιο µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
 «Σε περιπτώσεις δηµοπράτησης έργων µε το σύστηµα υποβολής προσφορών 
του άρθρου 12Α δεν επιτρέπονται προσφορές µε αρνητικές οικονοµικές εκπτώσεις, 
µε προσφερόµενο χρόνο περαίωσης µεγαλύτερο από την προβλεπόµενη στα τεύχη 
δηµοπράτησης προθεσµία περαίωσης του έργου, η οποία αποτελεί και ένδειξη της 
προεκτίµησης του χρόνου κατασκευής αυτού και, τέλος, µε προσφερόµενο χρόνο 
εγγύησης µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης». 
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 3. Το άρθρο 18 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Άρθρο 18 
∆ιαβούλευση για το έργο - Τεύχος παρατηρήσεων - Τεύχος τροποποιήσεων  
 

1. Με τη διακήρυξη του έργου µπορεί να ορίζεται, ότι ο κύριος ή ο φορέας 
κατασκευής του έργου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση, 
προκειµένου να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική 
διαβούλευση µε τους παριστάµενους, σε καθορισµένο τόπο και σε συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, που δεν µπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ηµέρες από 
τη δηµοπρασία. Σε έργα εκτιµώµενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. και αξίας για αναθεώρηση, 
ίσης ή µεγαλύτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, η πρόβλεψη της 
ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ηµερών από την ως άνω 
παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση, µπορεί να υποβάλει 
τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης, 
οικονοµικά και συµβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα 
της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισηµαίνονται τυχόν σφάλµατα στο 
τεχνικό - οικονοµικό ή στο συµβατικό µέρος. Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους 
παρατηρήσεων είναι προαιρετικά, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής 
προσφοράς για το έργο και δεν συνιστούν κώλυµα για τη συµµετοχή τους στη 
δηµοπρασία. 

 
2. Η υπηρεσία αξιολογεί τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης και τα τεύχη 

παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και η προϊσταµένη αρχή προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

 
α. Προχωρεί στη δηµοπρασία του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

διακήρυξη, εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιµηθούν ως µη ορθές 
οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. 

 
β. Εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων της διακήρυξης ή και των τευχών 

δηµοπράτησης, εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των 
τευχών παρατηρήσεων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστωθεί η 
ύπαρξη επουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων στα τεύχη δηµοπράτησης. Το τεύχος 
τροποποιήσεων κοινοποιείται µε απόδειξη σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
έλαβαν τα τεύχη δηµοπράτησης, προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης µεταχείρισης. Στο τεύχος τροποποιήσεων περιλαµβάνονται οι νέες 
απαιτήσεις για το έργο, καθώς και ρητή πρόσκληση προς τις ενδιαφερόµενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειµένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να 
συµπληρώσουν - τροποποιήσουν τις τυχόν υποβληθείσες προσφορές τους, σύµφωνα 
µε τις νέες αυτές απαιτήσεις. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, στο τεύχος τροποποιήσεων 
µπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της δηµοπρασίας σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, 
η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο από σαράντα µία (41) ηµέρες από την ως άνω 
κοινοποίηση του τεύχους τροποποιήσεων. 

 
γ. Ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισµού, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 

ουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των τευχών 
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δηµοπράτησης, τα οποία δεν δύναται να καλυφθούν µε την έκδοση του τεύχους 
τροποποιήσεων. Ακολούθως, προβαίνει σε νέα δηµοπράτηση του έργου, 
διορθώνοντας τα σχετικά σφάλµατα και ελλείψεις. 

 
3. Το τεύχος τροποποιήσεων συνιστά τεύχος δηµοπράτησης και καθίσταται 

συµβατικό τεύχος µετά την υπογραφή της σύµβασης. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συµβατικά 
στοιχεία και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποτέ για ερµηνεία της σύµβασης. 

 
4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στη δηµοπρασία µε προεπιλογή, 

εφόσον η υποβολή των τευχών παρατηρήσεων ζητηθεί µε την πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. 

 
5. Η ευστοχία και η αποδοχή των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από µία ή 

περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις πριµοδοτεί τις επιχειρήσεις αυτές µε 
πλασµατική κατασκευαστική εµπειρία σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
συνολικά του προϋπολογισµού του έργου. Η πλασµατική εµπειρία λαµβάνεται υπόψη 
ως ευνοϊκό στοιχείο για την αξιολόγηση του επιστηµονικού δυναµικού των ως άνω 
επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις για το Μ.Ε.Κ. και το Μ.Ε.ΕΠ., ανεξάρτητα από την 
ανάληψη ή µη του έργου από τις επιχειρήσεις αυτές. Η τυχόν πλασµατική εµπειρία 
προσαυξάνει αντίστοιχα την πραγµατική εµπειρία της αναδόχου εργοληπτικής 
επιχειρήσεως. 

 
Η αξιολόγηση της ευστοχίας των παρατηρήσεων, ο προσδιορισµός του 

ποσοστού της πλασµατικής εµπειρίας και η κατανοµή του ποσοστού αυτού σε όσες 
επιχειρήσεις υπέβαλαν εύστοχες παρατηρήσεις, ενεργούνται µε απόφαση της 
προϊσταµένης αρχής». 

 
 

Άρθρο 5 
 
 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
 «2. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των προσφορών, σε 
δηµοπρασία δηµοσίου έργου που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού 
δικαίου, γίνεται αυτοπροσώπως, για ατοµική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που 
την ασκεί, για οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρεία από το νόµιµο εκπρόσωπο ή 
εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο εταίρο της, για την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης από 
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή και για ανώνυµη εταιρεία από εξουσιοδοτηµένο µέλος 
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου». 
 
 
 2. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του 
ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
 «Σε περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος του άρθρου 12Α, οι οικονοµικές 
προσφορές, οι χρονικές προσφορές και οι προσφορές προσαύξησης του χρόνου 
εγγύησης του έργου υποβάλλονται πάντα µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που 
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αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή "προσφορά για 
το έργο..."». 
 
 
 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
 «4. Οι οικονοµικές προσφορές (Τιµολόγιο προσφοράς - προϋπολογισµός, 
έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κλπ.) και οι τυχόν χρονικές προσφορές και προσφορές 
προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου (κατά το άρθρο 12Α), υπογράφονται 
πάντοτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο 
οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο». 
 
 
 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και 
των σφραγισµένων φακέλων των προσφορών τους γίνεται ταυτόχρονα. Όταν 
εφαρµόζεται ένα από τα συστήµατα υποβολής προσφορών των άρθρων 5 - 7, 9 ή 
12Α, η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοικτή δηµοπρασία γίνεται 
από την επιτροπή διαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο 
στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για 
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Σε περίπτωση εφαρµογής ενός εκ των υπολοίπων 
συστηµάτων υποβολής προσφορών, η διαδικασία καθορίζεται σύµφωνα µε τις ειδικές 
περί αυτών διατάξεις». 
 
 
 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
 «7. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής και των προσφορών, 
η επιτροπή διαγωνισµού ελέγχει τη νοµιµοποίηση των προσώπων που τα 
υποβάλλουν, εκτός της περιπτώσεως της ταχυδροµικής αποστολής των προσφορών, 
όταν αυτή επιτρέπεται κατά τις κείµενες διατάξεις». 
 
 
 6. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 
3669/2008 αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 
 
 «Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, ελέγχεται και επιστρέφεται το πρωτότυπο της 
βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και ακολουθεί αµέσως η αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών και των τυχόν χρονικών προσφορών και προσφορών 
προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου (άρθρο 12Α) και, τέλος, η ανακοίνωση 
των επιµέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικασία 
περατώνεται την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και των προσφορών των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της επιτροπής». 
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 7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
 «8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των προσφορών 
ολοκληρώνεται την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της 
µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη». 
 
 

Άρθρο 6 
 
 Μετά το τέλος του άρθρου  23 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 23Α 
µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
  
«Άρθρο 23A 
Ανταγωνιστικός διάλογος 

 
1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, εφόσον η υπηρεσία 

κρίνει ότι η χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει 
την ανάθεση της σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία διεξάγεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και τα 
ειδικότερα οριζόµενα στη διακήρυξη. 

 
2. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η επιλογή του αναδόχου 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς. 
 

3. Η υπηρεσία δηµοσιεύει διακήρυξη διαγωνισµού, µε την οποία προσδιορίζει 
και γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Ο προσδιορισµός των αναγκών 
και απαιτήσεων αυτών µπορεί να περιέχεται, εφόσον αυτό απαιτείται και σε 
παράρτηµα της διακήρυξης ή σε ανεξάρτητο ειδικό τεύχος. 

 
4. Η υπηρεσία προβαίνει, µε τους υποψηφίους που επελέγησαν σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της διακήρυξης και των άρθρων 20 και 143 - 151 του παρόντος Κώδικα, 
σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων 
που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη 
διάρκεια του διαλόγου αυτού, µπορεί να συζητά µε τους επιλεγέντες υποψηφίους, 
όλες τις πτυχές της σύµβασης. 
 
 Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η υπηρεσία εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση 
όλων των υποψηφίων, µεριµνώντας, µεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας ακριβώς 
πληροφόρησης σε όλους τους υποψηφίους. 
 
 Οι προτεινόµενες λύσεις, προτάσεις και εν γένει εµπιστευτικές πληροφορίες, 
που περιέρχονται σε γνώση της υπηρεσίας από ένα υποψήφιο, είναι εµπιστευτικές και 
δεν µπορούν να γνωστοποιηθούν στους άλλους υποψηφίους χωρίς τη συγκατάθεσή 
του. 
 
 5. Η υπηρεσία έχει την ευχέρεια να προβλέψει στη διακήρυξη, ότι η 
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου δύναται να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις, 
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κατά τρόπο ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του 
διαλόγου µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
του διαγωνισµού ή και σε ξεχωριστό έγγραφο που γνωστοποιείται σε όλους τους 
υποψηφίους. Η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την αναφορά της στη 
διακήρυξη ή στο παραπάνω ειδικό τεύχος. 
 
 6. Η υπηρεσία συνεχίζει τον διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει τη 
λύση ή τις λύσεις, αφού θα τις έχει εν ανάγκη συγκρίνει, που ενδεχοµένως 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της. 
 

Ακολούθως, κηρύσσει τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσει σχετικά τους 
υποψηφίους, τους οποίους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, µε βάση 
τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. 

 
Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία 

για την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τη λύση ή τις λύσεις που επελέγησαν κατά 
τη διάρκεια του διαλόγου. 

 
7. Η υπηρεσία δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά µε τις προσφορές τους ή να τις 
συµπληρώσουν ή προσαρµόσουν. Ωστόσο, αυτές οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, 
προσαρµογές ή συµπληρώσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την 
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς 
υποβολή προσφορών και δεν θα πρέπει να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισµού 
ή να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσφέροντα. 
 
 8. Η υπηρεσία αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, 
µε βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη διακήρυξη ή στο παραπάνω 
ειδικό τεύχος και επιλέγει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
σύµφωνα µε το άρθρο 3A, παρ. 1 α΄ του παρόντος. 
 
 Ύστερα από αίτηµα της υπηρεσίας, ο προσφέρων που κρίθηκε ότι υπέβαλε 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µπορεί να κληθεί να 
παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις 
δεσµεύσεις που αυτή περιέχει ή να συµπληρώσει την προσφορά του, υπό τον όρο ότι 
αυτό δεν έχει ως αποτέλεσµα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή 
της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών ή να προκαλείται στρέβλωση του 
ανταγωνισµού ή να εισάγονται διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου 
προσφέροντος. 
 
 9. Η υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι το κόστος στη διαδικασία ανταγωνιστικού 
διαλόγου είναι υψηλό, δύναται να προβλέψει στη διακήρυξη την απονοµή βραβείων ή 
την καταβολή µέρους του σχετικού κόστους στους προσφέροντες». 
 
 

Άρθρο 7 
 

Το άρθρο 26 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Άρθρο 26 
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Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων 
 
1. Όταν ένα έργο ανατίθεται µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, κατόπιν εφαρµογής 

των συστηµάτων υποβολής προσφορών των άρθρων 5 - 7, 9 και 12Β, ανάδοχος 
αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή.  
 
 2. Όταν ένα έργο ανατίθεται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, κατόπιν εφαρµογής των συστηµάτων υποβολής προσφορών των 
άρθρων 8, 10, 11 και 12Α, ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ειδικές διατάξεις των 
άρθρων αυτών. 
 

3. Εάν η ισχύς της προσφοράς του αναδειχθέντος προσωρινού αναδόχου έχει 
λήξει και δεν συµφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της 
σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή απευθύνεται στη δεύτερη κατά σειρά κατατάξεως 
εργοληπτική επιχείρηση, στην οποία κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτή συµφωνεί 
στην παράταση και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη και στην περίπτωση αυτή, των 
διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.  
 

4. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο της νοµιµότητας της διαδικασίας  ανάθεσης 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύµβασης, η προϊσταµένη 
αρχή ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε 
προσωρινή ανάδοχος, τάσσοντας την κατά την κρίση της αναγκαία προθεσµία, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών, να προσκοµίσει εκ νέου, 
επικαιροποιηµένα, τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προσκοµίσθηκαν στο 
διαγωνισµό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε 
περίπτωση, πιστοποιητικό περί µη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο 
έκδοσης µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της υπηρεσίας για την υπογραφή της 
σύµβασης. Αν η τεθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκοµισθέντα 
δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε 
δεκτός στο διαγωνισµό ο µειοδότης, εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής στην 
αµέσως επόµενη, κατά σειρά κατατάξεως, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθεξής έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση, 
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Η µη έγκαιρη προσκόµιση των ως 
άνω δικαιολογητικών, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του προσωρινού 
αναδόχου, έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 
και επόµενα του παρόντος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τις συνέπειες του 
προηγούµενου εδαφίου υφίσταται το υπαίτιο µέλος της. 
 

5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται υποχρεωτικά 
και στην περίπτωση διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών 
επιχειρήσεων.  
 
 

Άρθρο 8 
 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
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«2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζονται τα συστήµατα των άρθρων 5 

- 7, 12Α και 12Β του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, 
πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της 
εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως 
ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω 
όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις 
επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µία (1) µονάδα για κάθε µονάδα 
έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, µιάµιση (1,5) µονάδα 
εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό 
πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προϋπολογισµού της 
υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. 

 
Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, 

υδραυλικών, λιµενικών και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά 
σε δώδεκα τοις εκατό (12%). Για τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου 
της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νοµό όπου οι περιοχές αυτές 
υπάγονται, το όριο καθορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω 
κατηγορίες. 

 
Στις ως άνω περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται η προσκόµιση από τον 

ανάδοχο πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, το έργο τίθεται υπό την επιτήρηση 
της Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) και δεν µπορεί να 
παραληφθεί πραγµατικά ή πλασµατικά χωρίς τη διενέργεια ενός τουλάχιστον 
ελέγχου». 

 
 
2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 

3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που 

εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, το όριο ποσοστού 
έκπτωσης της προηγούµενης παραγράφου δύναται να καθορίζεται ενιαία ανά 
κατηγορία και είδος έργου ή να µεταβάλλεται για όσες περιπτώσεις έχει ήδη 
καθοριστεί». 

 
 
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 

«4. Σε περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος του άρθρου 12Α απαιτείται, 
πέραν της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παροχή 
από τον ανάδοχο και ειδικής εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η υποχρέωση αυτή του 
αναδόχου µνηµονεύεται στη διακήρυξη του έργου. Το ύψος της εγγύησης αυτής 
προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης και ισούται µε: 
 
(0,03 + α · εχ) · Π 
 
όπου: 
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"Π" είναι ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας. 
 
"εχ" είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. 
 
"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη 
διακήρυξη του έργου». 
 
 
 4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 

«5. Αν για λόγους που αφορούν στον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η 
έναρξη των εργασιών µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος, πέραν της κατά 
τις κείµενες διατάξεις, αποζηµίωσή του για τις θετικές ζηµίες µετά την υποβολή 
έγγραφης όχλησης, µπορεί να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για 
επιστροφή των εγγυήσεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου». 
 
 

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 

«10. Αν αποφασισθεί, από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου, 
µείωση των εργασιών της σύµβασης, που συνεπάγεται και µείωση του προς 
καταβολή συµβατικού ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου µειώνεται 
αναλόγως µε τη µείωση του συµβατικού ποσού. Η µείωση των εγγυήσεων 
αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του 
αναδόχου. 
 

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που 
ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συµπληρωµατικής 
σύµβασης επιστρέφεται, µετά από αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης 
εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος. Στη συνέχεια κάθε φορά που αυξάνονται 
οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, 
επιστρέφεται, κατά την παραπάνω διαδικασία, ανάλογο ποσοστό της τυχόν 
πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος, ενώ µε την έκδοση της 
βεβαίωσης περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολό της. 
 

Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό 
(40%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής 
συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται 
χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου. 

 
Η ειδική εγγύηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιστρέφεται µόνο 

µετά τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου». 
 
 



 

 

 

 15

Άρθρο 9 
 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
 «2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για 
το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών, τεχνικούς υπαλλήλους, κατά προτίµηση 
έχοντες την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και 
τριµελή επιτροπή για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων». 
 
 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

 
«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζεται 

το ύψος προϋπολογισµού των έργων, άνω του οποίου, στην οµάδα επίβλεψής τους 
µετέχει απαραίτητα και ο µελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται 
και κατηγορίες ειδικών έργων, στις οποίες ο µελετητής µετέχει απαραίτητα στην 
οµάδα επίβλεψης, ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισµού τους. Τέλος, 
ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια και ιδίως, ο τρόπος καθορισµού της τυχόν 
αµοιβής του µελετητή και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών». 

 
 
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 36 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
«8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 

συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή κάθε τρίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για 
την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση 
σχετικά µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της προµέτρησης και µε την εµφάνιση 
απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει 
ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των 
εργασιών αυτών, προκειµένου η προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη 
συνέχιση του έργου ή τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση της 
σύµβασης». 

 
 
4. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 προστίθεται 

το ακόλουθο εδάφιο: 
 
«Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που 

προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, 
ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων». 
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5. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008 
προστίθεται νέα παράγραφος 15, όπως παρακάτω: 

 
«15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή κάθε τρίµηνο 
συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις 
αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος». 

 
 
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3669/2008 

αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, 

την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, 
υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός 
σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες 
τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των 
περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία». 
 
 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
«Υπό την επιφύλαξη όσων ειδικά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 

12Α του παρόντος, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει 
και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου». 
 
 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
«Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη διευθύνουσα υπηρεσία εντός 

επτά (7) ηµερών». 
 
 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
«6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και για την περίοδο 

έναρξης των εργασιών εκτέλεσης κατάλληλες ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 
ανάλογα µε το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης». 

 
 
10. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 

3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
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«Σε περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος υποβολής προσφορών του άρθρου 
12Α, στο υποβαλλόµενο από τους διαγωνιζόµενους χρονοδιάγραµµα 
περιλαµβάνονται υποχρεωτικά, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες για το σύνολο του 
συµβατικού χρόνου, ανά χρονικά διαστήµατα, τα οποία καθορίζονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης και δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερα των δύο (2) µηνών». 

 
 
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 

αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου 

για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο 
(1/2) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών (οριακή προθεσµία)». 

 
 
12. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 

3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
«Σε περίπτωση που το έργο ανατίθεται µε εφαρµογή του συστήµατος του 

άρθρου 12Α, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των τµηµατικών 
προθεσµιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί του ποσού της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α., το οποίο ισούται µε το γινόµενο "α · εχ", αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
του τρία τοις εκατό (3%), όπου:  

 
"εχ" είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. Και 
 
"α" είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη 

διακήρυξη του έργου». 
 
 
13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
«3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον 

κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συµβατικά τεύχη, µπορεί µε τη 
σύµβαση να περιοριστούν οι χρόνοι της προηγούµενης παραγράφου για την επιβολή 
των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του ποσοστού της 
ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. 
Ειδικά, σε περίπτωση που το έργο ανατίθεται µε εφαρµογή του συστήµατος του 
άρθρου 12Α, οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών µειώνονται 
στο µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της ηµερησίας ποινικής ρήτρας. Στην 
περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της 
συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις 
εκατό (9%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.». 

 
 
14. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 

3669/2008 αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 
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«Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συµβατικού 
αντικειµένου και το συνολικό ύψος της δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 
(5%) της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και µπορεί να προβλέπεται η κατανοµή των σχετικών ποσών, κατά χρονική 
µονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιµου τµήµατος, όπως και κάθε 
θέµα που σχετίζεται µε την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση 
της πρόσθετης καταβολής.  

Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα 
και περιλαµβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου, µε τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α.». 
 
 

Άρθρο 10 
 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

 
«1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. 
Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που 
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την 
περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, συγκροτείται Επιτροπή, στην οποία 
συµµετέχει υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας». 

 
 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
«2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά 

µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η 
επιµέτρηση περιλαµβάνει, για κάθε εργασία, συνοπτική περιγραφή της, µε ένδειξη 
του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών 
µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά 
σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των 
εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες 
από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο 
στη διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο, το αργότερο µέχρι το τέλος κάθε 
ηµερολογιακού τριµήνου, αφού υπογραφούν από αυτόν, µε την ένδειξη "όπως 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". 

 
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και 

υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται µε την 
εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε τρεις (3) µήνες 
από την υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί 
σε έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις ελεγµένες και τυχόν διορθωµένες επιµετρήσεις. Η 
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις 
διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. 
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Εάν οι υποβληθείσες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν 

αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις 
επιµετρήσεις στον ανάδοχο εντός της ως άνω τρίµηνης προθεσµίας και τον καλεί για 
τη συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και 
κρίνονται απαραίτητα από τη διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην 
πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, 
υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις, συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία 
που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Η προαναφερόµενη τρίµηνη προθεσµία 
ελέγχου των επιµετρήσεων από τη διευθύνουσα υπηρεσία αρχίζει εκ νέου από την ως 
άνω επανυποβολή των επιµετρητικών στοιχείων από τον ανάδοχο. 

 
Εάν οι επιµετρήσεις δεν επιστραφούν, εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για 

συµπλήρωση, εντός της προβλεπόµενης τρίµηνης προθεσµίας, τότε θεωρούνται 
αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από 
τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. 

 
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία ή 

αυτοδίκαια εγκεκριµένες, υπόκεινται σε έλεγχο από την επιτροπή προσωρινής 
παραλαβής και το αχρεωστήτως καταβληθέν εργολαβικό αντάλλαγµα είναι 
επιστρεπτέο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 53 του 
παρόντος». 

 
 
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
«3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα 

είναι δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να 
επικαλυφθούν από άλλες και δεν θα είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που 
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει 
την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 36 του παρόντος και τον επιβλέποντα, 
προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν 
πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το 
πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της 
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών». 
 
 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

 
«7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε 

άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον αυτό δεν έχει 
αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75Α του 
παρόντος ή σε άλλες σχετικές διατάξεις, ή εφόσον το σχετικό δικαίωµα δεν έχει 
αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής 
επιµέτρησης, µόνο για οψιγενείς αιτίες µπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές 
απαιτήσεις». 
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5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
«Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε 

τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 
εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών». 

 
 
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
«8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους 

ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός 
που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η 
διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, 
επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και 
παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η 
οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την 
επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του 
λογαριασµού µπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο 
επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι, ότι οι 
ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές 
σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί 
στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόµο 
και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός, µετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την 
πληρωµή του αναδόχου. Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω 
παρέλευσης της ως άνω µηνιαίας προθεσµίας, ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 
στο επόµενο διάστηµα και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται 
υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. Η έγκριση του λογαριασµού από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα. 

 
Σε περίπτωση ανάγκης σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να 

συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από 
τον ανάδοχο εντός µηνός από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως 
καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή». 

 
 
7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 
«11. Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4694/1930. Κατά της απαιτήσεως επί 
του εργολαβικού ανταλλάγµατος, µπορεί πάντα να συµψηφίζονται εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, προερχόµενες από την 
εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε 
πιστοποίηση του εκτελουµένου έργου. 

 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, µπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης, από 
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τον ανάδοχο, απαίτησης από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους αυτής, προς 
οποιονδήποτε φορέα από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234), 
προκειµένου να εξοφληθεί οποιασδήποτε οφειλή του εργολάβου προς τον φορέα 
αυτόν, υπό την προϋπόθεση, ότι η εγκεκριµένη πιστοποίηση προέρχεται από την 
εκτέλεση έργου ενός εκ των ως άνω φορέων. Με την ίδια κοινή απόφαση ρυθµίζονται 
και τα ζητήµατα φορολογικής ή ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και αυτά της 
καταβολής των κρατήσεων υπέρ τρίτων του φορέα - οφειλέτη του χρηµατικού ποσού 
της εκχωρηθείσας απαίτησης». 

 
 
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 

αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού 

ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την 
εκτέλεση της σύµβασης, πλην των απαιτήσεων που προκύπτουν από µεταγενέστερες 
δικαστικές αποφάσεις». 

 
 
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 3669/2008 

αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες που 

εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος 
εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαίρεση, η 
σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης, 
όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας, µε συνολικό αρχικό 
προϋπολογισµό µελέτης δηµοπρατούµενου ή ανατιθέµενου έργου, χωρίς 
αναθεώρηση, µέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
όπως ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του παρόντος. Τα 
ανωτέρω ποσά υπολογίζονται χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

 
 
10. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 56 του ν. 3669/2008, µετά τις λέξεις 

«επείγουσες πρόσθετες εργασίες», προστίθενται οι λέξεις «που αφορούν στο έργο,». 
 
 
11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008, οι 

λέξεις «Κάθε σύµβαση επόµενη», αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Κάθε σχέδιο 
σύµβασης µεταγενέστερης». 

 
 
12. Μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν. 

3669/2008 προστίθεται εδάφιο όπως παρακάτω: 
 
«Για τα έργα συντήρησης, η δαπάνη που εξοικονοµείται ("επί έλασσον 

δαπάνη") µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χωρίς της συνδροµή των παραπάνω 
προϋποθέσεων». 
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13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 

παρακάτω: 
 

«5. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της εργολαβίας µπορεί να µειωθούν χωρίς 
καµία αποζηµίωση του αναδόχου σε έκταση που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα 
δεύτερο (1/2) του συνολικού συµβατικού ποσού. Σε περίπτωση µεγαλύτερης µείωσης 
των εργασιών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
παρόντος. 

 
Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και 

τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά 
αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση». 

 
 
14. Μετά το τέλος το ογδόου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του ν. 

3669/2008 προστίθεται το παρακάτω κείµενο: 
 
 «Στην περίπτωση των τιµών που καθορίζονται µε την περίπτωση γ΄, η 
έκπτωση εφαρµόζεται µόνο επί του εργολαβικού οφέλους». 

 
 
15. Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 

προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: 
 
«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει σχέδιο ΑΠΕ, εφόσον ζητηθεί 

από την υπηρεσία η σύνταξή του. 
 

Η έγκριση του ΑΠΕ ολοκληρώνεται εντός τριµήνου από την υποβολή του 
στην προϊσταµένη αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή τεκµαίρεται η 
απόρριψή του. 

 
Σε περίπτωση ΑΠΕ που περιλαµβάνει συµπληρωµατική σύµβαση, η έγκρισή 

του θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
απαιτούµενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συµπληρωµατικής 
σύµβασης. Για το σκοπό αυτό, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να συντάξει 
προσχέδιο της συµπληρωµατικής σύµβασης µε πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση και 
να το υποβάλει στην προϊσταµένη αρχή, η οποία, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις, µεριµνά για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης 
συµπληρωµατικής πίστωσης». 

 
 
16. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 

του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφιο όπως παρακάτω: 
 
«Εφόσον προβλέπεται ασφάλιση του έργου στα συµβατικά τεύχη, η τυχόν 

οφειλόµενη αποζηµίωση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
και δεν καταβάλλεται άλλη αποζηµίωση από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του 
έργου». 
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17. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008, µετά τις λέξεις 

«διευθύνουσα υπηρεσία», προστίθενται οι λέξεις «και στην ασφαλιστική εταιρία στην 
οποία ασφάλισε το έργο,». 

 
 
18. Στην τελευταία σειρά της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008, 

µετά τη λέξη «ειδοποιεί», προστίθεται η λέξη «αµελλητί». 
 
 
19. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 

αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής που 
εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν 
ενστάσεως». 

 
 
20. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 3669/2008 

προστίθενται παράγραφος 4, όπως παρακάτω: 
 
«4. Καθορίζεται έως 0,5% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο 

διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, οι οποίοι διενεργούνται από το 
Κ.Ε.∆.Ε. και τα Περιφερειακά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων, πέραν των ποιοτικών 
ελέγχων που προβλέπονται από το Π.Π.Ε., τα συµβατικά τεύχη και την παράγραφο 3 
του παρόντος. 

 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ρυθµίζονται 

όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους ανωτέρους ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η 
ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος 
πληρωµής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των ελέγχων και 
την αποτελεσµατικότητά τους». 

 
 
21. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3669/2008 

αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
«Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα, καθορίζει αν είναι ουσιώδη, 

επικίνδυνα ή µη ουσιώδη και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους». 
 
 

Άρθρο 11 
 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 

«3. Η περίπτωση γ΄ της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται αναλογικά 
και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών της παραγράφου 6 του 
άρθρου 48 του παρόντος». 
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2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν 
απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια προς τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η τυχόν άσκηση αιτήσεως θεραπείας δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσµα. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του 
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, από την προϊσταµένη αρχή και κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή της. Η τυχόν αποδοχή ή 
απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να 
περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των 
εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου. Αν η ανωτέρω δίµηνη προθεσµία παρέλθει άπρακτη, κινείται η 
πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 40 του 
παρόντος, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αµέλειάς τους 
στα συµφέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί και κοινοποιηθεί ρητή απόφαση της 
προϊσταµένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής 
δικαιούται ισόποση παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση, εφόσον η ένστασή του 
γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη 
διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα 
άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και µέχρι την έκδοση τυχόν θετικής για 
τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Μόλις οριστικοποιηθεί η 
έκπτωση, µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης επί της ενστάσεως, η 
προϊσταµένη αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τη ∆ιεύθυνση Μητρώων 
και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων». 
 
 

3. Μετά το τέλος του στοιχείου α. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 
3669/2008 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: 
 
 «Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή 
αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη συµπλήρωση 
του παραπάνω τριµήνου, διαφορετικά αποσβήνεται». 

 
 

4. Μετά το τέλος του στοιχείου β. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 
3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο όπως παρακάτω: 
 
 «Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή 
αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη συµπλήρωση 
του παραπάνω τριµήνου ή διµήνου, διαφορετικά αποσβήνεται». 
 
 

5. Μετά το τέλος του στοιχείου γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 
3669/2008 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: 
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 «Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µε γραπτή 
αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από το οριακό σηµείο, 
διαφορετικά αποσβήνεται». 
 
 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 οι λέξεις «τα τρία 
τέταρτα (3/4)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «το ένα δεύτερο (1/2)». 

 
 

7. Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 οι 
λέξεις «ένα τέταρτο (1/4)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «ένα δεύτερο (1/2)». 
 
 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

 
«1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, 

ο επιβλέπων αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, εντός δέκα (10) ηµερών από τη 
λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν 
υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα 
δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για 
εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου 
περαίωσης, εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση 
περάτωσης των εργασιών). Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος 
και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση 
περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία 
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων». 
 
 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
νέο εδάφιο, όπως παρακάτω: 

 
«Σε περίπτωση υπογραφής "µε επιφύλαξη" του πρωτοκόλλου από τον 

ανάδοχο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή ειδικής όχλησης». 
 
 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 

 
 «4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, 
ελέγχει κατά το δυνατόν την επιµέτρηση, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, 
καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως τυχόν 
διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, µη δεσµευόµενη από το περιεχόµενο 
του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί να επέµβει 
διορθωτικά, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις 
παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των 
εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων». 
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11. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008, οι 
λέξεις «τριάντα (30)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «εξήντα (60)». 
 
 

12. Μετά το τέλος του άρθρου 75 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 
75Α µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
«Άρθρο 75Α 
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου 
 
 Υπό την επιφύλαξη τυχόν µικρότερων προθεσµιών που καθορίζονται στον 
παρόντα Κώδικα, τα εκ της συµβάσεως εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου 
αποσβένονται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν 
ασκηθούν, δια σχετικής αιτήσεως του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, εντός 
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας». 
 
 

Άρθρο 12 
 
 1. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 76 του ν. 3669/2008, οι λέξεις «τριών (3)» 
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «πέντε (5)». 
 
 
 2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει 
την απόφασή του µέσα στην πεντάµηνη προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, 
δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρµόδιο 
δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του επόµενου άρθρου. Η κοινοποίηση της 
απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω πεντάµηνη προθεσµία. Σε περίπτωση που τα 
αρµόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο του 
πέµπτου µήνα το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που 
εκτελούν δηµόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο 
άρθρο 40 του παρόντος». 
 
 
 3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται και στη συνέχεια προστίθεται νέο εδάφιο, όπως παρακάτω: 
 
 «Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) 
µηνών από την κοινοποίηση  της απόφασης που εκδόθηκε επί της αιτήσεως θεραπείας 
ή από τη λήξη της πεντάµηνης προθεσµίας της παραγράφου 14 του προηγούµενου 
άρθρου. Η προθεσµία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1 - 31 
Αυγούστου». 
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Άρθρο 13 

 
 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «10. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις Α1-2ης τάξης, η κατάταξη στις κατηγορίες 
και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για µία πενταετία (τακτική αναθεώρηση). Αν δεν 
υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη 
συµπλήρωση της πενταετίας, το πτυχίο καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργό. 
 

Για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τις προσωπικές 
επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. 
ισχύει για µία τριετία (τακτική αναθεώρηση)». 
 
 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπική 
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή ∆ηµοτική Επιχείρηση, δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, 
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες, από τη συµπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά 
περίπτωση, τεκµαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραµονής της στις 
κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ. Για τη 
διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη µέσα σε ένα µήνα από την πάροδο της 
εξηκονταήµερης προθεσµίας. 

 
Οι ατοµικές επιχειρήσεις επανακατατάσσονται µε τακτική αναθεώρηση, 

ύστερα από αίτησή τους και µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη ισχύος 
του πτυχίου τους, χωρίς να απαιτείται διαγραφή». 
 
 

3. Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης v. του στοιχείου α) της παραγράφου 2 
του άρθρου 99 του ν. 3669/2008, οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση» αντικαθίσταται µε 
τις λέξεις «Στην περίπτωση που η εταιρία αιτείται την εγγραφή της στην 3η τάξη,». 
 
 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεµίας από αυτές 
λαµβάνεται ανάλογα µε το συνολικό αριθµό ως εξής: 
 

α) Για την πρώτη το εκατό τοις εκατό (100%) του Συντελεστή Κατάταξης 
αυτής. 

 
β) Για την δεύτερη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το ογδόντα τοις 

εκατό (80%) του Συντελεστή κατάταξης Γ αυτής. 
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γ) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το εξήντα τοις εκατό 
(60%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ που αυτής. 

 
δ) Για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το σαράντα τοις 

εκατό (40%) του Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής. 
 
ε) Για τις πέραν της έβδοµης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής 

Κατάταξης Γ. 
 
Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του Συντελεστή Κατάταξης Γ 

καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης. 
 
Για την εταιρεία η οποία εγγράφεται στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ο Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής πριν την πάροδο δύο (2) ετών από 
την εγγραφή της». 
 
 

5. Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 
αντικαθίσταται όπως παρακάτω: 
 
 «β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, ή 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, τουλάχιστον εβδοµήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 
οκτώ (73.368) ευρώ». 
 
 

6. Οι περιπτώσεις i, ii και iii του στοιχείου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 
100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 
 
 «i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία 
έργων, µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον 
ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για 
κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού 
Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. 
 

ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση 
τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας 
και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι 
την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον 
κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας. 
 

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β΄ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη 
κατηγορία έργων, µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
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βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ Β΄ βαθµίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες 
απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας ανά 
κατηγορία». 
 
 

7. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 
αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 
 
 «ε) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής 
τους στην 3η τάξη, ή αναθεώρησης της εγγραφής τους στην 3η έως 7η τάξη, 
ελέγχονται για την κάλυψη των δεικτών βιωσιµότητας, όπως εξειδικεύονται στο 
άρθρο 100 παρ. 8 περίπτωση ε΄ εδάφιο τέταρτο του παρόντος. Η µη κάλυψη ενός εκ 
των δεικτών βιωσιµότητας συνεπάγεται την υποβάθµιση της εταιρείας από τη µέγιστη 
τάξη κατάταξής της, κατά µία τάξη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 
επανεξετάζεται µε βάση τις οριστικές οικονοµικές καταστάσεις, της επόµενης 
διαχειριστικής της χρήσης, χωρίς να δύναται να προσκοµίσει προσωρινές οικονοµικές 
καταστάσεις. Εάν τότε δεν καλύπτει έναν από τους δείκτες βιωσιµότητας, η 
επιχείρηση υποβαθµίζεται επίσης από τη µέγιστη τάξη κατάταξής της, κατά µία 
ακόµη τάξη κ.ο.κ. έως ότου αναθεωρηθεί εκ νέου. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις 
Α1, Α2 και στις τάξεις 1η και 2η δεν απαιτείται η κάλυψη των δεικτών βιωσιµότητας. 
 

Οι δείκτες βιωσιµότητας που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονοµικών 
µεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονοµική κατάσταση του τελευταίου πριν από 
την αναθεώρηση έτους, για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισµός, ή την 
προσωρινή οικονοµική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και 
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης ως εξής: 

  
i. "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του 

Παθητικού, µετά την αφαίρεση του Οφειλόµενου Κεφαλαίου, προς το "Σύνολο 
Υποχρεώσεων" (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των 
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε 
εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και τις απαιτήσεις από 
το ∆ηµόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από εγκεκριµένους λογαριασµούς ∆ηµοσίων 
Έργων (των υπηρεσιών όπου εφαρµόζεται ο παρών νόµος) και προσδιορίζονται από 
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την ηµεροµηνία λήξης της 
διαχειριστικής χρήσης για την οποία έχουν υποβληθεί οικονοµικές καταστάσεις και 
βάσει των οποίων εξετάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων. 

 
ii. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος 

του Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως αυτές 
αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού. 

 
Οι δείκτες βιωσιµότητας, για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις 

τρίτη, τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη πρέπει να είναι µεγαλύτεροι του 0,8 µ, 
δηλαδή Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 και Κ.Ε./Β.Υ.>0,8. 

 
Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι 

δείκτες βιωσιµότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονοµικά µεγέθη της 
ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης που καταρτίζεται και δηµοσιεύεται από την 
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επιχείρηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του 
Μ.Ε.ΕΠ.» 
 
 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται όπως 
παρακάτω: 
 
 «9. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε 
έκτακτη αναθεώρηση, αν διακριβωθούν νεότερα δυσµενή στοιχεία που επηρεάζουν 
αρνητικά την οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την από 
ορισµένες ή απ’ όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη 
εγγραφής της». 
 
 

9. Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 
προστίθεται παράγραφος 11, όπως παρακάτω: 
 
 «11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
καθορίζεται και εξειδικεύεται κάθε θέµατα που σχετίζεται µε την εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 97 έως 100 του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας και γνώµη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.». 
 
 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 110 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 
 
 «Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορούν 
να επανακαθορίζονται, συµπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων, 
στις οποίες µπορούν να εγγράφονται οι διπλωµατούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών ηµεδαπής και αλλοδαπής, ανάλογα µε την ειδικότητά 
τους, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την εγγραφή τους. 
 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης γνωµοδοτούν, σε ειδική κοινή τους 
συνεδρίαση, οι Επιτροπές Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., για την εγγραφή των σχετικών ειδικοτήτων 
υποχρεωτικά σε µία τουλάχιστον, την πλέον σχετική κατηγορία έργων ή 
εξειδικευµένη εργασία, προτείνοντας και τις σχετικές προϋποθέσεις κατάταξης 
(χρονικό διάστηµα και ύψος εµπειρίας για την εγγραφή και εξέλιξη από βαθµίδα σε 
βαθµίδα)». 
 
 

Άρθρο 14 
 

Μετά το τέλος του άρθρου 177 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο άρθρο 177Α 
µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
«Άρθρο 177Α 
Ηλεκτρονική ενηµέρωση για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων 
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«Στην ιστοσελίδα της Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) 
δηµοσιεύονται οι πράξεις, αποφάσεις και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν στην 
ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων έργων. Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της 
Α.Ε.Π.Ε., καθορίζονται όλα τα σχετικά θέµατα για τη διαχείριση του συγκεκριµένου 
ιστοχώρου, τα έργα στα οποία εφαρµόζεται η ηλεκτρονική δηµοσίευση, το είδος των 
στοιχείων που δηµοσιεύονται, τον τρόπο συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών από 
τους αρµόδιους φορείς, τον τρόπο δηµοσίευσής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια». 
 
 

Άρθρο 15 
 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4694/1930 αντικαθίσταται όπως 
παρακάτω: 

 
«2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκχώρηση των οφειλοµένων, προκειµένου 

περί οφειλής του εργολάβου για παροχή υλικών προς εκτέλεση του έργου ή περί 
οφειλής σε εργάτες ή υπαλλήλους αυτού που χρησιµοποιηθήκαν κατά την εκτέλεση 
του έργου. Επίσης επιτρέπεται η υπό των εργολάβων εκχώρηση των οφειλοµένων σε 
αναγνωρισµένες Τράπεζες ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου». 
 
 


