ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/17.12.2014)
«Ρςθμίζειρ θεμάηων Μεηαθοπών, Σηλεπικοινωνιών και Δημοζίων Έπγων και άλλερ
διαηάξειρ.»

Κεθάιαην Η'
ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ
Άπθπο 70. Σποποποίηζη διαηάξεων ηηρ Κωδικοποίηζηρ ηηρ Νομοθεζίαρ Δημοζίων
Έπγων (κ.ν. 3669/2008)
Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο Κσδηθνπνίεζεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ
(θ.λ.
3669/2008,
Α'
116)
αληηθαζίζηαηαη
σο
εμήο:
«8. Ο πιήξεο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
νινθιεξψλεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επνκέλσλ εδαθίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ, ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη δηελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο,
αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
δηαγσληδνκέλσλ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα
αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα
δηνηθεηηθά φξγαλα δελ ελεξγήζνπλ ηα παξαπάλσ επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή
ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ
πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε
ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο.»
2. ην άξζξν 54 ηνπ θ.λ. 3669/2008 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 22 έσο 28 σο εμήο:
«22. Καη' εμαίξεζε, γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1.1.2013 θαη εθεμήο γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ
ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί ηα ζρεηηθά Πξαθηηθά Γηαπίζησζεο Σηκψλ, κέρξη ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ «Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ
Έξγσλ» (Δ ΣΠ & ΣΙΜ ΣΔ), θαηά ηα νξηδφκελα ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
αλαζεψξεζε (αχμεζε ή κείσζε) γηα θάζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ππνινγίδεηαη κε ηνλ
αθφινπζν
ηξφπν:
α) Γηα ηηο ζπβάζεηο, πνπ έρνπλ δεκνπξαηεζεί πξηλ ηελ 1.1.2013 θαη δηαηίζεληαη θαηά ηελ
πινπνίεζή ηνπο εγθεθξηκέλα Πξαθηηθά Γηαπίζησζεο Σηκψλ, ε αλαζεψξεζε γηα ηα ηξίκελα
γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη εγθεθξηκέλα Πξαθηηθά Γηαπίζησζεο Σηκψλ ζα ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ΓΣλ=Σν x (ΑΣα/ΑΣν x ΓΓΣΚλ/ΓΓΣΚα - 1) x (1-ζ)

(1)
1

Όπνπ:
λ
=
Η
εμεηαδφκελε
αλαζεσξεηηθή
πεξίνδνο.
ΓΣλ = Η αλαζεψξεζε ηεο εμεηαδφκελεο ηηκήο κνλάδνο Σ, θαηά ηελ πεξίνδν λ.
Σν = Η εμεηαδφκελε ηηκή κνλάδνο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
ΑΣν = Η ηηκή πνπ πξνθχπηεη αθνχ ζπκπιεξσζεί κε βαζηθέο ηηκέο ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο
ζχκβαζεο ην νξηδφκελν γηα ηελ εμεηαδφκελε ηηκή Σ, άξζξν αλάιπζεο ηηκψλ (ή ζπλδπαζκφο
άξζξσλ κε ηα βάξε ηνπο), φπσο απηφ (ή απηά) πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ΑΣα = H ηηκή πνπ πξνθχπηεη φπσο παξαπάλσ, αιιά κε βαζηθέο ηηκέο ηνπ ηειεπηαίνπ
εγθεθξηκέλνπ
Πξαθηηθνχ
Γηαπίζησζεο.
ΓΓΣΚλ = Ο κέζνο φξνο ηνπ κεληαίνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηεο ΔΛΣΑΣ
(ΓΓΣΚΑ) γηα ηελ εμεηαδφκελε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν (εκεξνινγηαθφ ηξίκελν). Η ηηκή απηή
δηαπηζηψλεηαη
θαη
ππνινγίδεηαη
απφ
ηελ
ΔΓΣΓΔ κε βάζε ηε ζρεηηθή δεκνζηεπνκέλε ρξνλνζεηξά κεληαίσλ δεηθηψλ ηεο ΔΛΣΑΣ.
ΓΓΣΚα = Ο κέζνο φξνο ηνπ κεληαίνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηεο ΔΛΣΑΣ
(ΓΓΣΚΑ) γηα ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν πνπ αληηζηνηρεί ζην ηειεπηαίν εγθεθξηκέλν
Πξαθηηθφ Γηαπίζησζεο. Η ηηκή απηή δηαπηζηψλεηαη θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΓΣΓΔ κε
βάζε ηε ζρεηηθή δεκνζηεπνκέλε ρξνλνζεηξά κεληαίσλ δεηθηψλ ηεο ΔΛΣΑΣ.
ζ = ζηαζεξφο ζπληειεζηήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κε αλαζεσξνχκελν κέξνο ηεο
εμεηαδφκελεο ηηκήο Σ, φπσο απηφο ππνινγίδεηαη θαηά ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ ζην παξφλ
άξζξν.
β) Γηα ηηο ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ δεκνπξαηεζεί κεηά ηελ 1.1.2013 θαη δελ ππάξρνπλ
εγθεθξηκέλα Πξαθηηθά Γηαπίζησζεο Σηκψλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, ε αλαζεψξεζε
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ΓΑλ=Αν x (ΓΓΣΚλ/ΓΓΣΚν - 1) x (1-ζ)

(2)

Όπνπ:
λ
=
Η
εμεηαδφκελε
αλαζεσξεηηθή
πεξίνδνο.
ΓΑλ = Η αλαζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν λ.
Αν = ε αμία ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε
αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζην παξφλ άξζξν, κε βάζε ηηο
ηηκέο
ηεο
αξρηθήο
πξνζθνξάο.
ΓΓΣΚλ = Ο κέζνο φξνο ηνπ κεληαίνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηεο ΔΛΣΑΣ
(ΓΓΣΚΑ) γηα ηελ εμεηαδφκελε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν (εκεξνινγηαθφ ηξίκελν). Η ηηκή απηή
δηαπηζηψλεηαη θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΓΣΓΔ κε βάζε ηε ζρεηηθή δεκνζηεπνκέλε
ρξνλνζεηξά
κεληαίσλ
δεηθηψλ
ηεο
ΔΛΣΑΣ.
ΓΓΣΚν = Ο κέζνο φξνο ηνπ κεληαίνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηεο ΔΛΣΑΣ
(ΓΓΣΚΑ) γηα ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, πνπ ιακβάλεηαη σο ρξφλνο εθθίλεζεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν. Η ηηκή απηή
δηαπηζηψλεηαη θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΓΣΓΔ κε βάζε ηε ζρεηηθή δεκνζηεπνκέλε
ρξνλνζεηξά
κεληαίσλ
δεηθηψλ
ηεο
ΔΛΣΑΣ.
ζ = ζηαζεξφο ζπληειεζηήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κε αλαζεσξνχκελν κέξνο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηηκψλ, φπσο απηφο ππνινγίδεηαη θαηά ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ ζην παξφλ
άξζξν.
22.Α. Γηα δεκφζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ εκεδαπέο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, εθηφο Διιάδαο,
ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ε αλαζεψξεζε ηηκψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ
ηζρχνληα ηχπν:
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ΓΑλ=Αν x (ΓΓΣΚλ/ΓΓΣΚν - 1) x (1-ζ)

(2)

φπνπ ν Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΓΣΚ) δηαπηζηψλεηαη θαη ππνινγίδεηαη γηα ηελ
εμεηαδφκελε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν (εκεξνινγηαθφ ηξίκελν) απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαπηζηψζεσο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΣΓΔ) κε βάζε ηε ζρεηηθή δεκνζηεπφκελε
ρξνλνζεηξά κεληαίσλ δεηθηψλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ρψξαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην
έξγν.
Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ παξαπάλσ έξγσλ, πνπ βξίζθνληαη
ζε
εμέιημε,
αλεμαξηήησο
ηνπ
ρξφλνπ
δεκνπξάηεζήο
ηνπο.
23. Μέρξη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ «Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ Έξγσλ», αλαζηέιιεηαη ε έθδνζε Πξαθηηθψλ Γηαπίζησζεο
βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ, εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ απφ ηε ΓΓΓΔ. Η
ιεηηνπξγία ηεο ΔΓΣΓΔ αθνξά κφλν ζηε δηαπίζησζε ηνπ ΓΓΣΚ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δείθηε απηνχ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ ηξίκελν (ΓΓΣΚ) γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ ηχπσλ (1) θαη (2) ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
24. Σν «Δζληθφ χζηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ Έξγσλ» ηειεί
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη απνηειεί έλα
ζπλεθηηθφ ζχλνιν ηππνπνηεκέλσλ θαη ελαξκνληζκέλσλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη κεζφδσλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηά ηξφπν έγθπξν, αμηφπηζην θαη δπλακηθά
εμειηζζφκελν, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
ηερληθψλ
έξγσλ,
ζε
ζέκαηα
φπσο:
α) Η ζηαηηζηηθή απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
(παξαηεξεηήξην ηηκψλ γηα εξγαηηθά, πιηθά, κεραληθφ εμνπιηζκφ, θ.ιπ.), πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ εθηέιεζε θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο θαη ε παξαθνινχζεζε ζε εζληθφ επίπεδν ηεο
γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπο, κε δφθηκεο
ζηαηηζηηθά
κεζνδνινγίεο.
β) Η θαηάξηηζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ζχγρξνλσλ ηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ
ηηκνινγίσλ θαη αληηζηνίρσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ, γηα ηε κνλνζήκαληε πεξηγξαθή, ηελ αλάιπζε
ηεο δαπάλεο θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο λέσλ έξγσλ ή
άιισλ ηερληθψλ εξγαζηψλ φπσο ελδεηθηηθά ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο βιαβψλ,
ελεξγεηαθψλ
παξεκβάζεσλ
ζε
πθηζηάκελα
έξγα.
γ) Η δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο αληηθεηκεληθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο
αλαζεψξεζεο /αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, θαζψο θαη
ησλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ λ. 3316/2005 θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη
απφ
ηηο
ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο.
δ) Η θαηάξηηζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ζχγρξνλσλ εζληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
(ΔΣΔΠ) γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ππνινγηζκνχ, ηεο εθηέιεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο,
ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο επίβιεςεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ρξήζεο
δνκηθψλ πξντφλησλ ελαξκνληζκέλσλ κε ηα ηζρχνληα θάζε θνξά επξσπατθά πξφηππα, ησλ
επξσπατθψλ ηερληθψλ εγθξίζεσλ, ησλ θνηλψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ δηεζλψλ
πξφηππσλ.
ε) Η θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ελφο εζληθνχ κεηξψνπ παξαγσγψλ θαη πξνκεζεπηψλ πάζεο
θχζεσο πιηθψλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε δεκφζηα έξγα θαη
δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ εγρψξηα
αγνξά θαη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο (CE, εζληθή ηερληθή έγθξηζε,
πεξηβαιινληηθή
δήισζε
πξντφληνο,
θ.ιπ.).
ζη) Η απνδειηίσζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ
δηαθφξσλ ηχπσλ ηερληθψλ έξγσλ γηα ηε δηακφξθσζε αμηφπηζησλ δεηθηψλ θαη ηζηνξηθψλ
ζηνηρείσλ θφζηνπο, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ
3

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ειεγθηηθνχο, δεκνζηνλνκηθνχο, ζηαηηζηηθνχο θαη ινηπνχο ζθνπνχο.
δ) Η αλάπηπμε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε άιια
ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ ΣΠ θαη ΣΙΜ ΣΔ.
25. Σν Δζληθφ χζηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ 'Έξγσλ
θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ηηο ζπκβάζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, πνπ
αλαηίζεληαη απφ αξρέο ή θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ ΟΣΑ θάζε βαζκνχ θαη
πξναηξεηηθά ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Η έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ
Έξγσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Η έληαμε ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ ζην Δζληθφ
χζηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ Έξγσλ κπνξεί λα γίλεη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ
θαη
Γηθηχσλ.
26. Γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, δηαξθή ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξν-δηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο Σερληθψλ Έξγσλ ζπζηήλεηαη
εηδηθφο Φνξέαο (Φνξέαο) κε ηελ επσλπκία «Δηαηξία Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο
Σερληθψλ Έξγσλ». Η Δηαηξία απηή ζα έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
κε-θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε αληαπνδνηηθή βάζε. ηε δηνίθεζε ηεο
Δηαηξίαο ζα εθπξνζσπνχληαη ηζφηηκα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
παξαγσγή ησλ ηερληθψλ έξγσλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ λ.
3316/2005 (Α' 42) ή ζηελ πξναγσγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ έξγσλ απηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 1943/1991 (Α'50). Η Δηαηξία ζα ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ
θαη
Γηθηχσλ.
27. Η αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο
Σερληθψλ Έξγσλ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί κε πφξνπο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο κέζσ
αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Γηα ηε
κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κεζφδσλ θαη
δηαδηθαζηψλ, ν Φνξέαο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε Φνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα
ζπζηήκαηα ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο δηεζλψο. Σα
ηδξπηηθά κέιε ηνπ Φνξέα, ζηειέρε θαη εθπξφζσπνη πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ, πνπ
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα
ρξεκαηνδνηνχληαη
απφ
ηνπο
πφξνπο
απηνχο.
28. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ζπγθξφηεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Δ ΣΠ θαη ΣΙΜ ΣΔ, ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηήξεζήο ηνπ, ζηε δνκή, ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ πξφζβαζε ζε απηφ, ζηα
ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
κεξψλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ησλ ζπκπξάμεσλ ηεο Δηαηξίαο κε άιινπο θνξείο ηνπ
εμσηεξηθνχ, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρείσλ, ηεο ηηκνιφγεζεο θαη
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
3. Μεηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ θ.λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο:
«4. Καζνξίδεηαη πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν δηαηίζεηαη
γηα ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κεληξηθνχ
Δξγαζηεξίνπ Γεκνζίσλ 'Έξγσλ, απφ ηηο άιιεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, απφ
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, απφ θνξείο ΔπηζεψξεζεοΠηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 2Α θαη απφ «αλαγλσξηζκέλνπο
νξγαληζκνχο» θαηά ηελ έλλνα ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 7 ηνπ λ. 4281/2014 ζην πιαίζην ησλ
πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) θαη ηα
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ζπκβαηηθά ηεχρε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 3. Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη θιηκαθσηά ην πνζνζηφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλάινγα κε
ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, φπσο ν
πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ, νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη, ν
ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.»
4. Η ππνπεξίπησζε i ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ θ.λ. 3669/2008
αληηθαζίζηαηαη
σο
εμήο:
«i. χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Ι.Κ. πξνο ην χλνιν Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)). Ωο χλνιν Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ (Ι.Κ.) ιακβάλεηαη ην κέγεζνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθέινο ηνπ παζεηηθνχ ηεο
εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, σο «χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ»,
κεηά ηελ αθαίξεζε, ηνπ Οθεηιφκελνπ Κεθαιαίνπ θαη ησλ «πνζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ». Σα πην πάλσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή απφ πξνζσξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
πνπ βεβαηψλεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη δεκνζηεχεηαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Ωο χλνιν Τπνρξεψζεσλ νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη ησλ
καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, κε εμαίξεζε ηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ
βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή, αθαηξνπκέλσλ ησλ βεβαησκέλσλ απφ νξθσηφ ειεγθηή
ηηκνινγεκέλσλ απαηηήζεσλ.»
5. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο ii ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
θ.λ.
3669/2008
αληηθαζίζηαηαη
σο
εμήο:
«Οη δείθηεο βησζηκφηεηαο γηα επηρεηξήζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηάμεηο ηέηαξηε, πέκπηε,
έθηε θαη έβδνκε πξέπεη λα είλαη Ι.Κ. /.Τ. >0,4 θαη Κ.Δ. /Β.Τ.>0,6. Η κε θάιπςε ελφο θαη'
ειάρηζηνλ ησλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο εηαηξείαο θαηά κία
ηάμε απφ ηελ ηάμε, ζηελ νπνία θαιχπηεη ηνλ Σχπν Καηάηαμεο, ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα
θαη ηα ειάρηζηα φξηα εκπεηξίαο. Η εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηάηαμεο ζηελ ηάμε, ζηελ
νπνία θάιππηε ηνλ Σχπν Καηάηαμεο, ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα θαη ηα ειάρηζηα φξηα
εκπεηξίαο, εθφζνλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ
ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαιχπηεη ηνπο
Γείθηεο Βησζηκφηεηαο, θαζψο θαη ηα ειάρηζηα φξηα νηθνλνκηθψλ θαη ζηειέρσζεο.
Αλ ε εηαηξεία κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο
εμαθνινπζεί
λα
κελ
θαιχπηεη
ηνπο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο:
Α) Αλ εμαθνινπζεί λα θαιχπηεη ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα ηεο ηάμεο ηεο νπνίαο θαηά ηελ
αλαζεψξεζε θάιππηε ηνλ Σχπν Καηάηαμεο, ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα θαη ηα ειάρηζηα
φξηα
εκπεηξίαο,
ππνβαζκίδεηαη
πεξαηηέξσ
θαηά
κία
ηάμε.
Β) Αλ δελ θαιχπηεη ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα ηεο ηάμεο, ηεο νπνίαο θαηά ηελ
αλαζεψξεζε θάιππηε ηνλ Σχπν Καηάηαμεο, ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα θαη ηα ειάρηζηα
φξηα εκπεηξίαο, ππνβαζκίδεηαη θαηά κία ηάμε απφ ηελ ηάμε, ζηελ νπνία θαιχπηεη ηα ειάρηζηα
νηθνλνκηθά
φξηα.
Αλ ε εηαηξεία κε κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνδείμεη ηελ θάιπςε ησλ
Γεηθηψλ Βησζηκφηεηαο, κπνξεί λα επαλαθαηαηαγεί ζηελ ηάμε, ηεο νπνίαο θάιππηε φιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά φξηα θαη ηα ινηπά πιελ
ησλ Γεηθηψλ Βησζηκφηεηαο θξηηήξηα θαηά ηελ αλαζεψξεζή ηεο. Η θαηψηαηε ηάμε
ππνβάζκηζεο ηεο εηαηξείαο, ιφγσ κε θάιπςεο ησλ Γεηθηψλ Βησζηκφηεηαο είλαη ε 2ε ηάμε.»
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6. Η παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ θ.λ. 3669/2008 θαηαξγείηαη.
7. Η παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ θ.λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«11. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο πεξί Μ.Δ.ΔΠ. γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνζσξηλέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, απηέο ππνρξεσηηθά ζπληάζζνληαη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εκεξνινγηαθνχ
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ιήμε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηελ ηειεπηαία
εκέξα έθαζηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα. Οη αλσηέξσ πξνζσξηλέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη λα βεβαηψλνληαη, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ,
θαηφπηλ πιήξνπο ειέγρνπ απφ Οξθσηφ Διεγθηή.»
8. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ θ.λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη πξνηειεπηαίν εδάθην σο
εμήο:
«Η εκπεηξία ζηειερψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα εγγξαθή, θαηάηαμε θαη αλαζεψξεζε ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο
Καηαζθεπαζηψλ (ΜΔΚ) είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρεηαη θαη απφ απαζρφιεζε ζε άιιε
επηρείξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ην ζηέιερνο, είλαη
απνδεδεηγκέλα ζπλδεδεκέλε ή ζπγγελήο θαηά ηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ έρεη ζπλαθζεί ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ
παξνρήο ππεξεζηψλ.»
9. Η πεξίπησζε ζ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ θ.λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ζ) Σσλ ειεθηξνληθψλ κεραληθψλ, ησλ ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, ησλ ειεθηξνιφγσλ
κεραληθψλ θαη κεραληθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Η/Τ) ζηα έξγα ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ».
10. H πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ θ.λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ε) ησλ Πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ησλ εηδηθνηήησλ: Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ., Ηιεθηξνληθψλ
κεραληθψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ.,
Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ.
(Ηιεθηξνινγηθήο Καηεχζπλζεο), Μεραληθψλ Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Σ.Δ.,
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Δθαξκνζκέλεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ., Μεραληθψλ Η/Τ Σ.Δ.,
Μεραληθψλ Λνγηζκηθνχ Σ.Δ. θαη Μεραληθψλ Γηθηχσλ Σ.Δ., θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ
ηζνηίκσλ θαη αληηζηνίρσλ πηπρίσλ, ζηα έξγα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.»
11. Μεηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ θ.λ. 3669/2008 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 1α σο
εμήο:
«1α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ εγθξίλεηαη
Καλνληζκφο πνπ ζεζπίδεη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρσλ - επηζεσξήζεσλ αζθάιεηαο ησλ
θξαγκάησλ θαηά ηα ζηάδηα κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ.
ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπληζηάηαη σο επηηξνπή ε Γηνηθεηηθή
Αξρή Φξαγκάησλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ.»
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Άπθπο 71. Ρςθμίζειρ για ηα μησανήμαηα έπγων και ηα αγποηικά μησανήμαηα
1. H παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1575/1985 (Α' 207) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα
ξπζκίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε
κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ηνπ ηερλίηε αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, ε δηαδηθαζία θαη νη
πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απνδνρήο αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο ησλ ηερληηψλ θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηα ζπλεξγεία
κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηα
ζπλεξγεία αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, νη
φξνη θαη ε δηαδηθαζία αλαγγειίαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ
απηψλ, νη ππεχζπλνη ησλ ζπλεξγείσλ, ε δηαδηθαζία θαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ έθδνζε
βεβαίσζεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο, ε δηαδηθαζία επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ, νη θπξψζεηο γηα
ηνπο παξαβάηεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ζπλεξγείσλ θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
2. ην άξζξν 6 ηνπ λ. 1575/1985 (Α' 229), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο:
«5. Έσο ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ έξγσλ, πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ πξνζσξηλή άδεηα
ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Η άδεηα
ρνξεγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία γηα ηα ζπλεξγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε,
ππνβάιιεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ. Σα
ζπλεξγεία, πνπ ηδξχνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε φζνπο εθηεινχλ ή επηβιέπνπλ εξγαζίεο
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ, ρσξίο λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε
πξνζσξηλή άδεηα, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρίιηα (1.000) επξψ. Οη πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ζπλεξγείσλ, ε δηαδηθαζία
πξνζσξηλήο αδεηνδφηεζεο, ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ θαη επηβνιήο ηνπ παξαπάλσ
πξνζηίκνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ.»
3. Σν ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 4199/2013 (Α' 216) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη γηα ηηο αηηήζεηο έθδνζεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ
κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 31.5.2015.»

Άπθπο 72. Σποποποίηζη διαηάξεων ηος Κώδικα Αναγκαζηικών Απαλλοηπιώζεων
Ακινήηων (κ.ν. 2882/2001)
Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7Α ηνπ Κψδηθα Αλαγθαζηηθψλ Απαιινηξηψζεσλ Αθηλήησλ (θ.λ.
2882/2001,
Α'17)
αληηθαζίζηαηαη
σο
εμήο:
«1. Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ έξγα γεληθφηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο
είλαη δπλαηφλ κε εηδηθή απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ, πνπ δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21
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ηνπ παξφληνο, λα επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ
θαη ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. Με ηελ απφθαζε δηαηάζζεηαη ε απνβνιή ηνπ ηδηνθηήηε
απφ ην αθίλεην θαη ε άκεζε παξάδνζε απηνχ. Οη απαιινηξηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ θεξχζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη
ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή. Αλ ε απαιινηξίσζε έρεη θεξπρζεί θαηά ηηο πάγηεο δηαηάμεηο θαη ε
ζρεηηθή αλάγθε αλαθχςεη κεηαγελέζηεξα, ηφηε, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία
ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εθδίδεηαη εηδηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Οη
απαηηνχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηψζεηο θεξχζζνληαη θαηά ηηο πάγηεο δηαηάμεηο,
ρσξίο λα απαηηείηαη λέα θάζε θνξά πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Με απφθαζή ηνπ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην αξκφδην γηα ηελ θήξπμε ηεο
απαιινηξηψζεσο φξγαλν, λα πξνβαίλεη ζηελ θήξπμε απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.»
H παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7Α ηνπ θ.λ. 2882/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Αλ ην δηθαζηήξην παξάζρεη ηελ αηηεζείζα άδεηα, ηφηε ε παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ
ελεξγείηαη άκεζα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα, ν δε ππέξ νπ
ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηνλ πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζε έλα
(1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή γλψζε ηεο απφθαζεο. Με ηελ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ
δηαηάζζεηαη ηαπηφρξνλα ε απνβνιή ηνπ θαηφρνπ απφ ην αθίλεην, κε ηνλ φξν ηεο θαηάζεζεο
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 3, ηνπ
επιφγνπ ηκήκαηνο ηεο απνδεκίσζεο. Η απφθαζε δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα.»
Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα Αλαγθαζηηθψλ
Απαιινηξηψζεσλ Αθηλήησλ (θ.λ. 2882/2001), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Καη' εμαίξεζε, ν ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο δχλαηαη, ζηελ πεξίπησζε
πνπ απηή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1500) επξψ, λα παξέρεη έγγξαθε
εληνιή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ λα απνδψζεη ηελ θαηαηεζείζα απνδεκίσζε
ζηνλ δηθαηνχρν ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε αλαγλσξηζηηθήο απφθαζεο αιιά κε ππνβνιή
ππεχζπλεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηά ηνπ.»

Άπθπο 73. Δαπάνερ διασείπιζηρ και διοίκηζηρ εποπηεςομένων από ηο Τποςπγείο
Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύων Νομικών Πποζώπων
Οη δαπάλεο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία εθηεινχλ έξγα εγγεγξακκέλα ζην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, εάλ ζηηο απνθάζεηο έληαμεο ησλ έξγσλ
ηνπο ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα δελ έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθφ θνλδχιην, θαιχπηνληαη απφ
ην Δζληθφ θέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε εγγξαθή δηαθξηηψλ
ελάξηζκσλ έξγσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο
ηαζεξφηεηαο, φπσο ηζρχεη. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ απηψλ νξίδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 4% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ. ηελ
πεξίπησζε ζπλερηδφκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έξγσλ απφ
πξνεγνχκελα έηε ή δηαθνξεηηθέο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, ην αλσηέξσ πνζνζηφ
θαζνξίδεηαη επί ηνπ αλεθηέιεζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.
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Άπθπο 74. Σποποποίηζη ηος άπθπος 12 ηος ν. 679/1977
Σν άξζξν 12 ηνπ λ. 679/1977 (Α' 245) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν
12
1. Κχξηνη ή θάηνρνη αθηλήησλ θηεκάησλ ππνρξενχληαη λα αλέρνληαη ηελ εθηέιεζε, απφ ηηο
ππεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή ησλ
επνπηεπφκελσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εληφο ησλ θηεκάησλ ησλ απαηηνχκελσλ
ππφγεησλ ή επίγεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε
αθνξά ηδηαίηεξα ζηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζηελ
θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ, εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη εζληθνχ επηπέδνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο. Γηα ηα εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ αθίλεηα, ε παξνχζα εθαξκφδεηαη
γηα ηνπο ππνρξεσηηθά αθάιππηνπο ρψξνπο θαη πξνθήπηα (πξαζηέο), θαζψο θαη γηα ηνπο
ρψξνπο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί σο θνηλφρξεζηνη (ΚΥ) ή θνηλσθειείο (ΚΦ) απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεο.
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηελεξγείηαη, θαηά ην εθηθηφ, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε
απνθαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
νηθείνπ
έξγνπ.
2. Αλ απφ ηηο εξγαζίεο απηέο πξνθχςεη δεκία ην πνζφ ηεο νθεηινκέλεο απνδεκίσζεο
νξίδεηαη κε πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο, ε δε απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ νηθείνπ έξγνπ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ε απνδεκίσζε αθνξά κφλν ηηο δεκηέο
πνπ ηπρφλ πξνθιήζεθαλ, πέξαλ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα
θαηάζηαζε.
3. Καηά ηνπ πξσηνθφιινπ ρσξεί, εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ κε επηκέιεηα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,
πξνζθπγή παληφο έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο
πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν εθδίδεη, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ,
νξηζηηθή επί ηεο δηαθνξάο απφθαζε, ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθφ ή έθηαθην έλδηθν
κέζν.
4. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη θαη ζηα δεκφζηα έξγα, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
αλσηέξσ θαηεγνξία θαη βξίζθνληαη ήδε ζηε θάζε θαηαζθεπήο.»

Άπθπο 75. Σποποποίηζη ηος π.δ. 138/2009
Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 138/2009 (Α'185) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Κάζε κειεηεηήο κπνξεί λα δεζκεχζεη ην πηπρίν ηνπ ζε κία κφλν εηαηξεία κειεηψλ. Η
δέζκεπζε ζηεξεί ην κειεηεηή ηνπ δηθαηψκαηνο λα ππνβάιεη εθεμήο θαθέινπο ζπκκεηνρήο κε
ην αηνκηθφ πηπρίν ηνπ θαη πξνζθνξέο ζε θάζε είδνπο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε ζχκβαζεο
εθπφλεζεο κειέηεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ.»
Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 138/2009 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη σο γξακκαηέαο ηεο, ππάιιεινο
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.»
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Άπθπο 78. Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 3614/2007
ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 17 σο εμήο:
«17. ηηο ζπκβάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκνζίσλ έξγσλ, ην αίηεκα γηα παξάηαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο
Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (θ.λ. 3669/2008, Α' 116) πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ
έλα κήλα πξηλ απφ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθή πξνζεζκία). Η έγθξηζε επί ηνπ
αηηήκαηνο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή δίλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. Η παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη θαη ζε φιεο
ηηο εθθξεκείο ζπκβάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκνζίσλ έξγσλ γηα αηηήκαηα πνπ είραλ
θαηαηεζεί πξηλ απφ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηνπο θαη ε έγθξηζε απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή έρεη
δνζεί εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αίηεζε.»

Άπθπο 79. Ρςθμίζειρ θεμάηων ποινικών πηηπών ζε ζςμβάζειρ δημοζίων έπγων
Καηφπηλ αηηήκαηνο αλαδφρνπ δεκνζίνπ έξγνπ γηα παξάηαζε ελδεηθηηθήο πξνζεζκίαο
αλαζηέιιεηαη ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε απηήο θαη ηειηθψο δελ επηβάιινληαη
πνηληθέο ξήηξεο εθφζνλ ν αλάδνρνο ηεξήζεη επφκελε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζρεηηδφκελε
κε ηελ ελδεηθηηθή, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ηφζν ηεο ελδεηθηηθήο φζν θαη ηεο
ζρεηηθήο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ
ηνπο.
[…]
Άπθπο 89. Σποποποίηζη ηος άπθπος 8 ηος κ.ν. 3669/2008
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο
Γεκνζίσλ Έξγσλ (θ.λ. 3669/2008, Α' 116) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ηηο νπνίεο εγθξίλεηαη ε
δεκνπξάηεζε δεκνζίσλ έξγσλ κε ην ζχζηεκα κειέηε - θαηαζθεπή θαη νη νπνίεο έρνπλ
εθδνζεί κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ 31.12.2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί νη θάθεινη πξνζθνξψλ ησλ ζρεηηθψλ δεκνπξαζηψλ.»
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