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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
 

Άρθρο 1*:         Πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού. 

«Επιφυλασσοµένων τυχόν ειδικών ρυθµίσεων του παρόντος Κανονισµού, αυτός 
εφαρµόζεται σε όλες τις τεχνικές µελέτες έργων και σε όλα τα έργα που ανατίθενται από την 
εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των οποίων η σχετική προκήρυξη 
δηµοσιεύεται (ή η σχετική απόφαση αναθέσεως επί διαδικασίας διαπραγµατεύσεων, εκδίδεται) 
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 

Άρθρο 2: ∆ιαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης µελετών. 

1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισµό αυτόν, οι τεχνικές µελέτες των 
έργων ανατίθενται και εκπονούνται είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 716/1977, του Π.∆. 
194/1979 και των εκτελεστικών του νόµου διαταγµάτων και αποφάσεων, είτε σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5 και 8 του Ν. 1418/1984 και 5 παρ. II του Ν. 1799/1988, 
κατ’ αντιστοιχία και αναλογία προς την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας, εφαρµοζόµενες. 

2. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ και ιδίως αυτών του άρθρου II καθώς και ειδικών διατάξεων που ρυθµίζουν την 
ανάθεση καθηκόντων τεχνικών συµβούλων από την εταιρία. 

3. Είναι δυνατόν οι προβλεπόµενες από τις παραπάνω εθνικές διατάξεις κάθε είδους 
προθεσµίες να συντέµνονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. 

Άρθρο 3**:       ∆ιαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων. 

1.*** Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισµό αυτόν, τα έργα της εταιρείας 
ανατίθενται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Ν. 2576/1998, των 
άρθρων 1, 4 και 8 του Ν. 2940/2001, των άρθρων 15 (πλην της παρ. 12) και 23 (πλην των παρ. 
1 - 6, 8 - 9 και 11 - 15) του ν. 3212/2003, του Ν. 3263/2004 (πλην του άρθρου 11), του Π.∆. 
609/1985, του Π.∆. 334/2000 και όλων των σχετικών εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων και 
προεδρικών διαταγµάτων, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του 
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Επιφυλασσόµενης της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 2γ' του Ν. 
1418/1984, η εταιρία µπορεί να αναθέτει σε εργοληπτικές επιχειρήσεις απ' ευθείας ή µε 
διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων επιχειρήσεων, χωρίς δέσµευση 
από τις διατάξεις περί κατωτάτων ορίων, την εκτέλεση µικρών έργων, προϋπολογισµού 
µικρότερου του εκάστοτε ισχύοντος κατωφλίου εφαρµογής της οικείας κοινοτικής οδηγίας και 
σε περιπτώσεις όπου το ανατιθέµενο έργο  
     

* Όπως αντικαταστάθηκε από το σηµείο 1 της υπ' αριθµ. ∆17α/02/19/ΦΝ393/ 21.03.2002 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β' 400/02.04.2002).  

** Όπως αντικαταστάθηκε µε τις υπ' αριθµ. ∆17α/95/3/ΦΝ393/19.07.2002 (ΦΕΚ Β' 964/26.07.2002) και 
∆17Ο/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (ΦΕΚ Β' 1765/30.11.2004 Υπουργικές Αποφάσεις.  

*** Όπως αντικαταστάθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β' 1765/30.11.2004). 
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αποτελεί σύνολο επί µέρους εργασιών, που είτε συνδέονται τεχνικώς µε έργα εκτελεσθέντα ή 
εκτελούµενα στα πλαίσια άλλων εργολαβικών συµβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
ολοκληρώνουν, τα βελτιώνουν, τα τελειοποιούν, τα προστατεύουν από κινδύνους 
καταστροφών ή τα καθιστούν επιµετρήσιµα, είτε είναι πρόδροµες ή προπαρασκευαστικές υπό 
δηµοπράτηση ή υπό ανάθεση έργων, «είτε είναι εργασίες συντήρησης ή λειτουργίας ή 
εκµετάλλευσης του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν 
αξόνων, είτε, τέλος, αφορούν σε συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθµιση υφισταµένων οδών, οι 
οποίες συνδέουν κατασκευασθέντα τµήµατα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν 
οδικών αξόνων, µεταξύ τους ή µε τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου»*. Η εφαρµογή της 
παραπάνω διαδικασίας αποφασίζεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από εισήγηση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ανάθεση αποφασίζεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από 
σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας που περιλαµβάνει αφενός αξιολόγηση της 
υποδεικνυόµενης επιχείρησης µε βάση τα κριτήρια ελέγχου εντιµότητας, τεχνικής ικανότητας και 
χρηµατοδοτικής δυνατότητας που µνηµονεύονται στα άρθρα 24, 26 και 27 του Π.∆. 334/2000 
και αφετέρου τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης ως προς τις τιµές. 

Άρθρο 4**:       Οριακή προθεσµία. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του 
έργου για επί πλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) 
αυτής και πάντως όχι µικρότερο των έξι (6) µηνών (οριακή προθεσµία). 

Άρθρο 5***:     Επίσπευση εργασιών. 

Σε εξαιρετικές, περιπτώσεις, ο εργοδότης µπορεί να αποφασίζει αιτιολογηµένα την 
επίσπευση ορισµένων ή του συνόλου των εργασιών του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να οργανώσει έτσι το εργοτάξιο του, ώστε να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις της 
εντελλοµένης επισπεύσεως. Σχετικά µε το προκύπτον από την επίσπευση αυξηµένο κόστος, 
αυτό καταβάλλεται, συντασσοµένων νέων τιµών µονάδος εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου ως προς τις καθορισθείσες νέες τιµές, αυτός είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει άµεσα τις αναγκαίες για την επίσπευση εργασίες, επιδιώκοντας την 
επίλυση της σχετικής διαφωνίας του κατά τα νόµιµα. Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και 
συµβάσεις έργων της Εταιρείας που καταρτίσθηκαν µετά την 1° Ιουλίου 1998 και υπό την 
προϋπόθεση αφενός µεν ότι οι σχετικές εντολές επίσπευσης είναι µεταγενέστερες της ισχύος 
του παρόντος άρθρου και αφετέρου ότι συναινεί ο ανάδοχος. 

Άρθρο 6****: Εφαρµογή εγκεκριµένων «Ενιαίων Τιµολογίων» και «Τεχνικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων» του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

1. Στις  περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιµο για συγκεκριµένα έργα και συγκεκριµένες 
εργασίες να τίθενται µεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτές που 
 
     

* Το εντός εισαγωγικών εδάφιο προστέθηκε µε την υπ1 αριθµ. ∆17α/14/4/ΦΝ 393/17.02.2003 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 191/19.02.2003). 
** Προστέθηκε   µε   την   υπ'   αριθµ.   ∆17α/05/14/ΦΝ393/01.03.2000   Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
311/10.03.2000). 
*** Προστέθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/13.03.2001  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
305/22.03.2001). 
**** Όπως   αντικαταστάθηκε   µε   την   υπ'   αριθµ.   ∆ 17α/272/9/ΦΝ393/3011.2004 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1765/30.11.2004). 
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περιγράφονται στα τεύχη δηµοπράτησης και στην «Τεχνική Συνγραφή Υποχρεώσεων» 
για τις αντίστοιχες εργασίες, προσαρτάται στη δεύτερη ειδικό «Παράρτηµα». Στο 
«Παράρτηµα» περιλαµβάνονται οι επί πλέον απαιτήσεις και ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται 
αναγκαίο για την πλήρη κάλυψη της έντεχνης κατασκευής των εν λόγω εργασιών. Η 
προσθήκη ειδικού «Παραρτήµατος» επισηµαίνεται πάντοτε στην διακήρυξη του 
αντιστοίχου έργου. Αν οι επιπλέον απαιτήσεις δηµιουργούν επιπλέον κόστος, 
προβλέπεται αντίστοιχη πρόσθετη αποζηµίωση στις τιµές του «Ενιαίου Τιµολογίου» και 
προστίθενται σχετικά άρθρα. 

2. Σε περίπτωση που κατά τη δηµοπράτηση ενός έργου απαιτείται η τιµολόγηση κάποιας 
αναγκαίας προς εκτέλεση εργασίας που δεν περιλαµβάνεται στα «Ενιαία Τιµολόγια», 
συντάσσεται νέο άρθρο που προστίθεται στο Τιµολόγιο και στο µέτρο που είναι αναγκαίο, 
αντίστοιχο άρθρο Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που προσαρτάται ως «Παράρτηµα» 
στην εγκεκριµένη «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων». 

Άρθρο 7*:        Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου. 

1. Επιφυλασσοµένων τυχόν µικρότερων προθεσµιών που καθορίζονται" από 
τον παρόντα Κανονισµό, τα εκ της συµβάσεως εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου 
αποσβένονται και οιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν τεθούν δια 
σχετικής αιτήσεως του προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός 
από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας. 

2. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε 
άλλο αίτηµα του εκ της συµβάσεως, στο µέτρο που αυτό δεν έχει αποσβεσθεί και η σχετική  
αξίωση παραγραφεί κατ1  εφαρµογή  της διατάξεως της προηγουµένης παραγράφου ή 
άλλων σχετικών διατάξεων. 

Άρθρο 8**:       Συµβιβαστική επίλυση διαφορών από συµβάσεις έργων. 

1. Επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 12 του Ν. 
1418/84, 9 του παρόντος Κανονισµού και 293 Κ. Πολ. ∆., ο ανάδοχος µπορεί εναλ- 
λακτικώς αντί της άσκησης αιτήσεως θεραπείας, να υποβάλει αίτηση συµβιβαστικής κατά 
τα άρθρα 871 και 872 του Αστικού Κώδικα, επιλύσεως των διαφορών του. Αποκλείεται 
παράλληλη άσκηση αιτήσεως θεραπείας και αιτήσεως συµβιβασµού. 

2. Η αίτηση της προηγουµένης παραγράφου ασκείται µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριών µηνών από την κοινοποίηση της επί της ασκηθείσης ενστάσεως 
εκδοθείσης αποφάσεως ή από την άπρακτη πάροδο της δίµηνης προθεσµίας του άρθρου 
12 παρ.3 του Ν.1418/1984 για την έκδοση της. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί 
της ενστάσεως µετά την πάροδο της δίµηνης προθεσµίας, δεν µεταθέτει την έναρξη της 
ανωτέρω προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης συµβιβαστικής επίλυσης της 
διαφοράς. Όµοια αίτηση µπορεί να υποβληθεί επίσης όταν η διαφορά προήλθε για πρώτη 
φορά από αποφάσεις ή πράξεις της προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου και ως 
εκ τούτου δεν απαιτήθηκε η προηγουµένη άσκηση ενστάσεως. Στην περίπτωση αυτή η 
τρίµηνη ανατρεπτική προθεσµία υποβολής της αίτησης αρχίζει από την κοινοποίηση της 
απόφασης ή πράξης στον ανάδοχο. Η διαδικασία του συµβιβασµού πρέπει να 
ολοκληρώνεται εντός τριµήνου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης. Αν η αίτηση συµβιβασµού δε γίνει αποδεκτή µε εµπρόθεσµη απόφαση ή µέσα 
στην παραπάνω προθεσµία δεν εκδοθεί σχετική απόφαση, ο ανάδοχος δικαιούται να 
     

*        Προστέθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/05/14/ΦΝ393/01.03.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
311/10.03.2000). 
**       Προστέθηκε µε την υπ1 αριθµ. ∆17α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/13.03.2001  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β' 305/22.03.2001) 
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προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
1418/1984, χωρίς την προηγούµενη άσκηση αιτήσεως θεραπείας. 

3. Η αίτηση συµβιβασµού δε µπορεί να έχει ως αντικείµενο διαφορές που 
αφορούν σε ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώµατα, παράλειψη συντήρησης (άρθρο 
46 του Π.∆. 609/1985), έκπτωση (άρθρο 47 του Π.∆. 609/1985) και διακοπή 
εργασιών ή διάλυση της σύµβασης (άρθρο 48 του Π.∆. 609/1985). 

4. Επί της αιτήσεως συµβιβασµού αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας ύστερα από γνώµη Επιτροπής που συγκροτείται από το Γενικό ∆ιευθυντή 
και στην οποία συµµετέχουν εξωτερικοί εµπειρογνώµονες κύρους. 

5.*  Οι ρυθµίσεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται και για την επίλυση 
διαφορών αναδόχων έργων από προηγούµενες συµβάσεις, είτε αυτές καταρτίστηκαν από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο και εκχωρήθηκαν στην Εταιρία είτε καταρτίστηκαν από την Εταιρία, 
εφ' όσον οι σχετικές διαφωνίες προέκυψαν για πρώτη φορά από πράξεις ή παραλείψεις 
οργάνων της Εταιρίας. 

6**.  Εκκρεµείς διαφορές αναδόχων έργων που προέκυψαν για πρώτη φορά από 
πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της Εταιρίας, υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραπάνω 
παραγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές προσφυγές δεν εκδικάσθηκαν 
ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων και ότι οι σχετικές αιτήσεις προς συµβιβαστική 
επίλυση θα υποβληθούν προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας 
εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 9: Επίλυση των διαφορών. 

«Η προσφυγή στο αρµόδιο δικαστήριο ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) 
µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε στην αίτηση θεραπείας ή στην 
αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ή από την άπρακτη πάροδο του τριµήνου 
προς έκδοση της. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας ή επί 
της αιτήσεως συµβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς, µετά την πάροδο του τριµήνου, δε 
µεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής. Το 
αρµόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται κατά τόπο µε βάση είτε τη σχετική συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών είτε τις διατάξεις του Κ. Πολ. ∆ικονοµίας»***. 

Άρθρο 10:         Αποφαινόµενα όργανα. 

«1. Για τα έργα που δηµοπρατεί και τις µελέτες που αναθέτει η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» οι 
προβλεπόµενες από τα νοµοθετικά κείµενα που µνηµονεύονται στα άρθρα 2 και 3 του 
παρόντος αρµοδιότητες, α) του «κυρίου του έργου» (εργοδότη) ασκούνται από την εταιρία 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της «προϊσταµένης αρχής», της 
«διευθύνουσας υπηρεσίας», του «Τεχνικού Συµβουλίου», του «αποφαινοµένου επί 
αιτήσεων θεραπείας οργάνου» και οποιασδήποτε άλλης «Επιτροπής» λειτουργεί κατά το 
προσυµβατικό ή συµβατικό στάδιο, ασκούνται από τα αρµόδια όργανα της, όπως αυτά 
καθορίζονται κάθε φορά µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. 
     

*   Προστέθηκε µε ην υπ’ αριθµ. ∆17α/14/4/ΦΝ393/17.02.2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
191/19.02.2003),   
**   Προστέθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/14/4/ΦΝ393/17.02.2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
191/19.02.2003).  
***   Όπως αντικαταστάθηκε από το σηµείο 3 της υπ' αριθµ. ∆17α/02/19/ΦΝ393/ 21.03.2002 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 400/02.04.2002). 



 281

 

2. Για τα έργα και τις µελέτες που παραχωρούνται στην εταιρία από το ∆ηµόσιο ισχύουν 
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚΑ'25)»*. 

Άρθρο 11 **:     Έγκριση παρεκκλίσεων. 

Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και από τις 
διατάξεις στις οποίες αυτός παραπέµπει, (αυτές) εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρίας. 

Άρθρο 12***:   Αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών. 

«Αν κατά την εκτέλεση εργασιών εργολαβίας προκύπτει µείωση των συµβατικών 
ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές, η δαπάνη που εξοικονοµείται 
από τη µείωση αυτή µπορεί να διατεθεί γα την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιο έργου 
που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του ή για την κάλυψη της 
δαπάνης αναθεώρησης. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει και τις συµβάσεις που 
καταρτίσθηκαν πριν την έναρξη ισχύος αυτής και του παρόντος Κανονισµού». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

* Όπως αντικαταστάθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/53/1/ΦΝ393/18.05.1998 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β' 522/29.05.1998).  

·*" Προστέθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/05/14/ΦΝ393/01.03.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
311/10.03.2000).  

*** Προστέθηκε  µε  το σηµείο 4  της  υπ'  αριθµ.  ∆17α/02/19/ΦΝ393/21.03.2002 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Β' 400/02.04.2002). 
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 Οργανόγραµµα «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
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Οργανόγραµµα «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» 

Σχήµα 1 : Οργανόγραµµα ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
ΕΠΙΠΕ∆Ο 1

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

∆/ΝΣΗ Εργων 1
 ΠΜ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆/ΝΣΗ Εργων 2
ΠΜ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΝΕΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆/ΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Παρακολούθηση
Φυσικού
 Αντικειµένου

Σχήµα 2 : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε - Παρακολούθηση - Ελεγχος

Παρακολούθηση
Οικονοµικού
Αντικειµένου

Παρακολούθηση
Χρονοδιαγράµµατος
Εργων

Προσωπικό Εργοταξίων

Σύνταξη Αναφορών
Επισηµαίνεται η πρόοδος του

Έργου

-  Ηµερήσιες Αναφορές

-  Εβδοµαδιαίες Αναφορές

-  Μηνιαίες Αναφορές

-  Κατάλογος µηνιαίων

Μηνιαίες Πιστοποιήσεις

Τριµηνιαίες Αναφορές

Ετήσιες Εκθέσεις

Εήσιες Εκθέσεις Παρακολούθησης
Φυσ. & Οικ. Αντικειµένου

Ετήσια Λεπτοµερή Έκθεση Πεπραγµένων

Μέθοδος Κρίσιµης
∆ιαδροµής

Επισηµαίνεται το ποσοστό εκτέλεσης
ανά δραστηριότητα & θέση του έργου

∆ιαχειριστική Αρχή

Επιτροπή Παρακολούθησης

Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Σύνθετα Εργα
Primavera Project Planner

Απλά Έργα
- Suretrack Project Manager
της Primavera
- Microsoft (MS) Project  
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Σελίδα 71: [3] ∆ιαγράφηκε Ypexode Grafeio Tipou 12/1/2004 5:38 PM 
 Στους διαγωνισµούς του νόµου αυτού οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να δέχονται τη 

συµµετοχή φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών και 

παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που είναι εγκατεστηµένα. Τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό 

τους.  Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εµπορικού δικαίου, οι 

συνεταιρισµοί και άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί κατά 

τη νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την καταστατική τους έδρα στο 

εσωτερικό τους.  Εφόσον µόνο η καταστατική τους έδρα βρίσκεται στο εσωτερικό τους, µπορούν 

να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αν η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή 

δεσµό µε την οικονοµία κράτους της παραγράφου αυτής. Για τη συµµετοχή αυτή δεν είναι 

πάντως απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν την ιθαγένεια του κράτους, οι εταίροι, ή οι µέτοχοι, ή 

τα µέλη της διοίκησης, της διαχείρισης ή της εποπτείας της εταιρείας. 
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Με την προκήρυξη οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους ενδιαφερόµενους που δεν έχουν 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό. Τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα στα οποία εγγράφονται οι υποψήφιοι από 

τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. αναφέρονται στο σχετικό παράρτηµα της κοινοτικής 

οδηγίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να ζητούν 

από τους υποψήφιους να αποδείξουν ότι διαθέτουν ειδική έγκριση ή ότι είναι µέλη συγκεκριµένου 

οργανισµού της χώρας εγκατάστασής τους, αν κατά το δίκαιο της χώρας αυτής η ειδική έγκριση ή 

η ιδιότητα του µέλους συγκεκριµένου οργανισµού είναι υποχρεωτική για να παράσχουν τις 

υπηρεσίες της προς ανάθεση σύµβασης.  
 

Σελίδα 74: [5] ∆ιαγράφηκε Ypexode Grafeio Tipou 12/1/2004 5:38 PM 
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί µε την προκήρυξη να ζητά να αποδείξει πριν την ανάθεση του 

έργου ο υποψήφιος ανάδοχος την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια, όταν 



πρόκειται να ανατεθεί σύµβαση µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.000) ΕΥΡΩ, προσδιορίζοντας κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά ως µέσο 

απόδειξης, ενώ µπορεί να ορίζει και  άλλα, των οποίων η χρήση δικαιολογείται από το αντικείµενο 

της σύµβασης: 

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών 

κινδύνων. 

β) ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών, όταν η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης του 

υποψηφίου απαιτεί τη δηµοσίευση ισολογισµών  

γ) δήλωση για τον συνολικό κύκλο εργασιών και, ενδεχοµένως, τον κύκλο εργασιών σε υπηρεσίες 

ή µελέτες παρόµοιες µε το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις 

κατ' ανώτατο όριο. Για την εκτίµηση του κριτηρίου αυτού λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία 

σύστασης του υποψηφίου ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. Το κριτήριο αυτό µπορεί να 

εφαρµοσθεί µόνο αν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να παράσχουν πληροφορίες για τον κύκλο 

εργασιών. 

2. Οι υποψήφιοι µπορούν, για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 

επιχειρήσεων, για την κάλυψη της ζητούµενης επάρκειας, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι  να 

διατηρούν µε τις επιχειρήσεις αυτές δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής φύσης. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή ζητά αποδείξεις περί της δέσµευσης της επιχείρησης που θέτει τις 

δυνατότητές της στη διάθεση του υποψηφίου. Απόδειξη αποτελεί η δέσµευση του οργάνου που 

διοικεί την επιχείρηση, περί της διάθεσης των µέσων της υπέρ του υποψηφίου, αν αυτός επιλεγεί 

ανάδοχος. 

3. Αν ο υποψήφιος επικαλείται βάσιµα ότι δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 

ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του 

επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αρχή αυτή. 

                                                     
 

Σελίδα 76: [6] ∆ιαγράφηκε Ypexode Grafeio Tipou 12/1/2004 5:38 PM 
Υπεργολαβίες 

 

1. Με την προκήρυξη η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητά από τους  υποψήφιους να αναφέρουν 

στην προσφορά τους τµήµατα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Το συνολικό ύψος των συµβάσεων 

υπεργολαβίας δεν επιτρέπεται να ξεπερνά σε ποσοστό το 30% του συνόλου του συµβατικού 

ποσού. Η σύσταση υπεργολαβίας δεν αίρει την εις ολόκληρον ευθύνη του υποψηφίου. 

2. Αν δεν προβλέπεται στην προκήρυξη, ή αν οι υποψήφιοι δεν δηλώσουν µε την αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή µε την προσφορά τους την πρόθεσή τους να συστήσουν 

υπεργολαβία, δεν επιτρέπεται η σύστασή της  κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  



3.  Ο υπεργολάβος  πρέπει να έχει τα νόµιµα προσόντα για την ανάληψη του µέρους της 

σύµβασης, που του αναθέτει ο ανάδοχος. Μετά την σύσταση της υπεργολαβίας, ο ανάδοχος 

υποβάλλει το συµφωνητικό στον εργοδότη, µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία περί της εκπλήρωσης, 

εκ µέρους του υπεργολάβου, των νοµίµων προϋποθέσεων για την ανάληψη του τµήµατος της 

σύµβασης που αφορά η υπεργολαβία. Η υπεργολαβία εγκρίνεται µε απόφαση της Προϊσταµένης 

Αρχής, ύστερα από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης, µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή των ως άνω στοιχείων. Η µη έκδοση απόφασης εντός 

της προθεσµίας θεωρείται ως έγκριση της υπεργολαβίας. 

4. Το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας δεν υπολογίζεται στην εµπειρία και στο φόρτο  εργασίας 

του αναδόχου και προστίθεται στην εµπειρία και το φόρτο του υπεργολάβου. Για το ποσό αυτό ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, ενώ 

τα στελέχη του δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας, προς χρήση στο Μητρώο Μελετητών, το 

οποίο ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης. Ο υπεργολάβος και τα στελέχη του δικαιούνται 

πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στα Μητρώα.  

  
 

Σελίδα 104: [7] ∆ιαγράφηκε Ypexode Grafeio Tipou 12/1/2004 5:38 PM 
, αν κύριος του έργου για το οποίο εκπονείται η µελέτη ή παρέχεται η υπηρεσία είναι νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και το πενταµελές πολιτικό εφετείο αν κύριος του έργου είναι νοµικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο πρόκειται να 

εκτελεσθεί στην περιφέρεια δύο η περισσότερων εφετείων, αρµόδιο καθίσταται εκείνο που 

ορίζεται µε πράξη του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου 

αντίστοιχα, ύστερα από αίτηση του ασκούντος την προσφυγή 
 

Σελίδα 104: [8] ∆ιαγράφηκε Ypexode Grafeio Tipou 12/1/2004 5:38 PM 
Αν το έργο πρόκειται να εκτελεσθεί στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, η αίτηση για 

τον καθορισµό του αρµόδιου εφετείου της προηγουµένης παραγράφου υποβάλλεται µέσα σε 

προθεσµία εξήντα ηµερών και η προθεσµία για άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη 

δηµοσίευση της πράξης του Προέδρου του Συµβουλίου Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. 
 

Σελίδα 104: [9] ∆ιαγράφηκε Ypexode Grafeio Tipou 12/1/2004 5:38 PM 
Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται µόνο για 

τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθµός 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας.  
 

 


