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   Θέμα: Προτάσεις και Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί τoυ σχεδίου νόμου «Για τον           

εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας» 
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Σας υποβάλλουμε τις προτάσεις και απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του σχεδίου νόμου  «Για τον 

εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας», όπως διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
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Κοινοποίηση: 
 

• τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών  
κ. Γιώργο Καραγιάννη 
(ggy@yme.gov.gr) 

• ΤΕΕ, Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
ΤΕΕ Φ (Χ.Α.,Τ.Ε.Α.Θ.,Γρ.Δ.Ε.,Ν.Ε.) 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

«Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας» 

 

 

Α. Γενικά 

Ο νόμος 4412/2016 θεσμοθετήθηκε με βασικό στόχο την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του. Εισήγαγε στην εθνική 

νομοθεσία τη σημαντική καινοτομία της ενιαίας εφαρμογή διατάξεων για το σύνολο των δημοσίων 

συμβάσεων (έργα, μελέτες, τεχνικές/επιστημονικές και λοιπές υπηρεσίες, προμήθειες), ανεξάρτητα 

από το είδος και την εκτιμώμενη αξία τους, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

Σημαντική, επίσης, ρύθμιση ήταν η υποχρέωση για εφαρμογή του νόμου από όλες τις αναθέτουσες 

Αρχές και η κατάργηση των ειδικών διατάξεων και κανονισμών περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων διαφόρων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Τα 4 περίπου χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου, που συμπληρώθηκαν το καλοκαίρι, είναι 

αρκετά για να αποτιμηθεί η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του νόμου. Το διάστημα 

αυτό εκδόθηκαν αρκετές από τις υπουργικές αποφάσεις και κάποια προεδρικά διατάγματα που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του νόμου συνολικά ή κάποιων από τα άρθρα του, ωστόσο υπάρχουν 

ακόμη ελλείψεις. 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν, έστω και περιορισμένα, θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

νόμου (απλούστευση διαδικασιών και μείωση φόρτου υπηρεσιών με την εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου επικοινωνίας, εισαγωγή διατάξεων για αποφυγή 

σύγκρουσης συμφερόντων κ.λπ.), απαιτούνται πολλές διορθωτικές παρεμβάσεις, αφού δεν υπάρχει 

καμία βελτίωση σε πολύ κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 

έχοντας δημιουργήσει ανεξέλεγκτες συνθήκες ανταγωνισμού και συνεχή πτώση της ποιότητας των 

δημοσίων μελετών και έργων. 

Τα θέματα αυτά είναι η παγίωση των μεγάλων εκπτώσεων σε όλες τις κατηγορίες δημοσίων 

συμβάσεων, η κατάχρηση των κριτηρίων επιλογής, η ανάθεση μελετών και τεχνικών υπηρεσιών με 

μοναδικό κριτήριο το κόστος, ο χαρακτηρισμός τεχνικών υπηρεσιών ως «γενικών», οι 

καθυστερήσεις σε διάφορα στάδια των διαδικασιών ανάθεσης εξαιτίας προβλημάτων λειτουργίας 

των επιτροπών διαγωνισμού και η μηδενική αξιοποίηση ιδιωτών του μελετητικού και εργοληπτικού 

κλάδου για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των τεχνικών υπηρεσιών 

των αναθετουσών αρχών. 

Το σχέδιο νόμου, που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων στις 23 Νοεμβρίου 2020, περιλαμβάνει 151 παρεμβάσεις (τροποποιήσεις ουσίας, 

τροποποιήσεις/ διορθώσεις τύπου ή πλήρη αντικατάσταση) σε άρθρα του ν. 4412/2016 και 3 

προσθήκες νέων άρθρων. 

Αποτελείται από 2 μέρη: Στο Μέρος Α’ περιέχονται οι αλλαγές επί του ν. 4412/2016 και το Μέρος 

Β’ αφορά σε ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών 

και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. 

Στο παρόν Υπόμνημα παρατίθενται οι απόψεις (σχόλια και προτάσεις) του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του 

σχεδίου νόμου. Το Υπόμνημα αναφέρεται αποκλειστικά στο Μέρος Α’, που περιέχει τροποποιήσεις 
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των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και 

λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και υπηρεσιών, και περιλαμβάνει γενικές 

παρατηρήσεις και κατ’ άρθρο προτάσεις με την αντίστοιχη αιτιολόγηση. 

 

 

Β. Γενικές παρατηρήσεις 

Β.1 Διάρθρωση του νέου νόμου 

Οι περισσότερες από 400 διορθώσεις, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις και 

διαγραφές διατάξεων που έγιναν μέχρι σήμερα στο κείμενο του ν. 4412/2016, με επεμβάσεις σε μία 

λέξη μέχρι και σε ολόκληρα άρθρα, καταδεικνύουν τις αδυναμίες του νόμου και τον έχουν 

καταστήσει ένα κείμενο δύσχρηστο και δυσλειτουργικό. 

Η παρούσα ευρεία τροποποίηση του νόμου με 154 άρθρα ενός νέου νόμου, που έχουν διαφορετική 

αρίθμηση, θα δημιουργήσει πιθανόν μεγαλύτερη δυσλειτουργία και προβλήματα στη χρήση του. 

Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν προτιμότερη μία κωδικοποίηση της νομοθεσίας, δεδομένου μάλιστα 

ότι υπάρχουν αρκετές αναδιατυπώσεις και αναδιαρθρώσεις διατάξεων και ολόκληρων άρθρων, 

ενσωμάτωση τροποποιήσεων που έχουν γίνει με προηγούμενους νόμους, και αναδιατύπωση 

κειμένων, έτσι ώστε το κείμενο να γίνει ορθό, λειτουργικό και εύληπτο. 

 

Β.2 Σχέση Βιβλίου Ι και Βιβλίου ΙΙ 

Οι παρεμβάσεις που έγιναν στο Βιβλίο ΙΙ, το οποίο εν γένει περιλαμβάνει λιγότερο αυστηρές 

διατάξεις από αυτές του Βιβλίου Ι, δημιουργούν ένα δικαιότερο πλαίσιο για το σύνολο των 

δημοσίων συμβάσεων, και αυτό είναι θετικό. 

Επίσης, συμπληρώθηκαν ρητά περισσότερα άρθρα του Βιβλίου Ι τα οποία εφαρμόζονται και στο 

Βιβλίο ΙΙ, οπότε το κενό αυτό αντιμετωπίστηκε. 

Τέλος, σε κάποια ταυτόσημα άρθρα των δύο Βιβλίων παρατηρούνται παραλείψεις ορισμένων 

εδαφίων, τα οποία προτείνεται να συμπληρωθούν στις επόμενες παραγράφους της κατ’ άρθρο 

ανάλυσης. 
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Γ. Κατ’ άρθρο προτάσεις 

Η αρίθμηση των άρθρων ακολουθεί αυτή του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 2. 

Ορισμοί 

Παρ. 1, περ. 7: 

Ο ορισμός του έργου να διαμορφωθεί ως εξής: «7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός 

συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό 

για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.» 

Αιτιολόγηση: Υπάρχουν έργα και άλλων ειδικοτήτων μηχανικού, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο 2ο εδάφιο του ορισμού του νόμου, που έχει διαγραφεί στο σχέδιο 

Παρ. 2, περ. 4β: 

Εισάγεται ο όρος του «επιβλέποντα ελεγκτή μηχανικού», εγγεγραμμένου στο Μητρώο 

Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, για έργα προϋπολογισμού από €60.000 ως €1.000.000. 

Στο άρθρο 136Α δίνεται δυνατότητα για επίβλεψη έργων έως το όριο της περ. α της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (€5.350.000 σήμερα), από εγγεγραμμένους στο άνω Μητρώο, και 

στο άρθρο 183Α δίνεται δυνατότητα για επίβλεψη μελετών, προϋπολογισμού ως το όριο των 

περ. β & γ της παρ. 1 του άρθρου 5, από εγγεγραμμένους στο Μητρώο. Στα άρθρα αυτά 

προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ για τη ρύθμιση θεμάτων τήρησης του Μητρώου, ενώ στο άρθρο 

189 προβλέπεται έκδοση ΠΔ, με το οποίο θα ορίζεται όριο προϋπολογισμού μελετών, πάνω 

από το οποίο θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της μελέτης από ιδιώτες ελεγκτές. 

Στις παραπάνω διατάξεις παρατηρούνται αντιφάσεις και παραλείψεις αναφορικά με τους 

προϋπολογισμούς των συμβάσεων, την πιστοποίηση των επιβλεπόντων-ελεγκτών και την 

υποχρεωτική ή δυνητική εφαρμογή τους. 

Παρ. 3, περ. 6: 

Να συμπληρωθεί, κατ’ αντιστοιχία με τον ορισμό της περ. 7 της παρ. 1, ως εξής: 

«6) ως «φυσικό αντικείμενο της σύμβασης» νοείται οποιαδήποτε μελέτη ή τεχνική υπηρεσία ή 

άλλη επιστημονική υπηρεσία που σχετίζεται ευρύτερα με την εκτέλεση έργου ή τον χωρικό 

σχεδιασμό κατά την έννοια της περ. 7 της παρ. 1» 

Παρ. 3, περ. 6β: 

Να συμπληρωθεί ως εξής: «β) «τεχνικές υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστημονικές 

υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων …... Οι 

τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών 

δημόσιου διαγωνισμού έργου, μελέτης ή τεχνικής ή άλλης συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας, 

β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής 

στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή τεχνικής ή άλλης συναφούς επιστημονικής 

υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης, και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου, στη 

σύνταξη μελέτης και στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών.» 

Αιτιολόγηση: Για να καλυφθούν οι περιπτώσεις ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

σε ιδιώτες μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, για την υποβοήθηση της υπηρεσίας σε ειδικά 

θέματα, όταν η ίδια εκπονεί τη μελέτη ή συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές 

Παρ. 3 περ. 15: 
Στην κατηγορία μελετών 7 να τροποποιηθεί το περιεχόμενο εντός παρενθέσεως 
ως εξής: «(διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης 
μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου),», δηλαδή να 
μπει κόμμα πριν από τη λέξη «αποκατάστασης». 
Αιτιολόγηση: Η παράλειψη αυτή αλλοιώνει το νόημα του εδαφίου, περιορίζοντας την 

κατηγορία των ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών μόνο στις μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών 

& εξωτερικών χώρων μνημείων, ενώ οι μελέτες διαμόρφωσης αυτές εν γένει ανήκουν στην 

κατηγορία 7. Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 3316/2005 (άρθρο 2 παρ. 2 περ. 7) και το ΠΔ 541/1978 

(άρθρο μόνο) είχαν την προτεινόμενη διατύπωση 

 

Άρθρα 26, 32, 34 και 

271 

Να διαγραφούν οι ορισμοί «μη κανονικής», «απαράδεκτης» και «μη κατάλληλης» προσφοράς, 

καθώς και «μη κατάλληλης» αίτησης συμμετοχής από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 26, την περ. 

(α) της παρ. 2 του άρθρου 32, την παρ. 5 του άρθρου 34 και την παρ. 6 του άρθρου 271, 
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επειδή μεταφέρθηκαν, ορθώς, στο άρθρο 2 
 

Άρθρο 32Α. 

Ρύθμιση ζητημάτων 

προσφυγής σε 

διαδικασία με 

διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση 

Προτείνεται να εξαιρεθεί της υποχρεωτικής εφαρμογής και η παράγραφος 1 του άρθρου 52, 

δηλαδή η απαίτηση γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου για την ανάθεση τεχνικών & λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μόνο για την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 

(κατεπείγων χαρακτήρας ανάθεσης) 

Αιτιολόγηση: Η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου θα δημιουργήσει καθυστερήσεις 
σε μία διαδικασία που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα 

Προτείνεται να μην καταργηθεί η απαίτηση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και 

καλής λειτουργίας για τις συμβάσεις του άρθρου 32 

Αιτιολόγηση: Οι συμβάσεις που ανατίθενται με το άρθρο 32 δεν έχουν άνω όριο 
προϋπολογισμού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας είναι απαραίτητες 
για το δημόσιο συμφέρον 

 

Άρθρο 36. 

Υποχρέωση χρήσης 

– Λειτουργία 

ΕΣΗΔΗΣ 

Παρ. 1: 

Να διαγραφεί το εδάφιο που εξαιρεί από την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ τις 

συμβάσεις του άρθρου 128 (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες). 

Αιτιολόγηση: Η πρόταση γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας 
 

Άρθρο 45. 

Συγκρότηση και 

τήρηση φακέλου 

δημόσιας σύμβασης 

Παρ. 7: 

Το περιεχόμενο του υποφακέλου του σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης (Γ) να 

προσαρμοστεί στις τροποποιήσεις των άρθρων εκτέλεσης της σύμβασης (παραλαβή αφανών 

εργασιών, πιστοποιήσεις κ.λπ.) 

Παρ. 8: 

Αντίστοιχα και για τις συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιών 
 

Άρθρο 46. 

Προκαταρκτικές 

διαβουλεύσεις της 

αγοράς 

Παρ. 2: 

Προτείνεται να αυξηθεί το όριο προϋπολογισμού μελετών, άνω του οποίου μπορεί να 

απαιτείται υποχρεωτικά προκαταρκτική διαβούλευση, σε €2.500.000 

 

Άρθρο 49. Επάρκεια 

προϋπολογισμού, 

ωριμότητα, μελέτες 

Παρ. 2 περ. δ: 

Να τροποποιηθεί ως εξής: «δ) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης είναι η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούμενης 

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με τα 

προβλεπόμενα στον ν. 4024/2011 (Α’ 226) και στις εκτελεστικές του πράξεις.» 

Αιτιολόγηση: Δεν μπορεί να υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν γίνει τουλάχιστον 

προμελέτη 
 

Άρθρο 50. Δημόσιες 

συμβάσεις έργων με 

αξιολόγηση μελέτης 

Παρ. 1: 

Η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου να είναι «σύμφωνη». 

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για σημαντική διάταξη, και η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου 

είναι κρίσιμη 
 

Άρθρο 70. 

Ενημέρωση των 

υποψηφίων και των 

προσφερόντων 

Παρ. 4: 

Προτείνεται η ανάρτηση της μελέτης για έργα προϋπολογισμού από €1.000.000 ως 
το όριο της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (€5.350.000 σήμερα), 
η μελέτη να αναρτάται τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και 
για έργα άνω του ορίου τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Αιτιολόγηση: Για μείωση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης. 

 

Άρθρο 72. 

Εγγυήσεις 

Παρ. 1: 

Να καταργηθεί η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης για τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά 

Παρ. 4: 

Να μην καταργηθεί η απαίτηση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και καλής 
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λειτουργίας για τις συμβάσεις του άρθρου 32 

Αιτιολόγηση: Οι συμβάσεις που ανατίθενται με το άρθρο 32 δεν έχουν άνω όριο 
προϋπολογισμού και οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & λειτουργίας είναι 
απαραίτητες για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος 

Παρ. 7: 

Να διατηρηθεί η δυνατότητα συμψηφισμού μέρους της εγγυητικής προκαταβολής με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Παρ. 13: 

Να συμπληρωθούν και στο Βιβλίο Ι (άρθρο 72) οι κυρώσεις (μηνυτήρια αναφορά) που 

αναφέρονται στο Βιβλίο ΙΙ (άρθρο 302) σε περίπτωση κατάθεσης πλαστής εγγυητικής 

επιστολής. 

Αιτιολόγηση: Για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος 

Παρ. 14 περ. α: 

Να αντικατασταθούν οι λέξεις «στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις» με τις 

λέξεις «στους εγκεκριμένους από την υπηρεσία λογαριασμούς» 

Αιτιολόγηση: Εξαιτίας των αλλαγών που προτείνονται στα άρθρα εκτέλεσης της σύμβασης 

(κατάργηση εγκεκριμένων επιμετρήσεων) 

Παρ. 14 περ. β: 

Η μείωση της εγγυητικής επιστολής σε ποσοστό 20% δεν μπορεί να προσδιορίζεται με βάση 

την προσωρινή παραλαβή του έργου. Μπορεί να συνδυαστεί με τη βεβαίωση περαίωσης του 

έργου 

Αιτιολόγηση: Εξαιτίας των αλλαγών που προτείνονται στα άρθρα της εκτέλεσης της 

σύμβασης (κατάργηση προσωρινής παραλαβής) 
 

Άρθρο 76. 

Κριτήρια επιλογής 

σε διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας 

σύμβασης έργου 

Παρ. 3: 

Η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου να είναι «σύμφωνη» όχι απλή. 

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για σοβαρά ζητήματα (πρόσθετες απαιτήσεις 
οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής & επαγγελματικής 
ικανότητας), συνεπώς η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου είναι κρίσιμη για την 
προστασία της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης των οικονομικών 
φορέων 

 

Άρθρο 77. 

Κριτήρια επιλογής 

σε διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας 

σύμβασης μελέτης ή 

παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών 

επιστημονικών 

υπηρεσιών 

Παρ. 1 περ. ε: 

Να συμπληρωθεί ότι το ποσό των απροβλέπτων δεν συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή για 

τον καθορισμό της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας. 

Αιτιολόγηση: Στον ν. 4412/2016 δεν υπάρχει σχετική διάταξη και οι υπηρεσίες των 

αναθετουσών αρχών ερμηνεύουν κατά το δοκούν τον τρόπο καθορισμού της απαιτούμενης 

τεχνικής ικανότητας. Η πρόταση βασίζεται στο γεγονός ότι το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 

δεν χρησιμοποιείται εν γένει, παρά μόνον κατ’ εξαίρεση 

Παρ. 3: 

Η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου να είναι «σύμφωνη» όχι απλή. 

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα (πρόσθετες απαιτήσεις κριτηρίων επιλογής), 

συνεπώς η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου είναι κρίσιμη για την προστασία της 

διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

- 8 - 

 
 

Άρθρο 79Α. 

Υπογραφή 

Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης 

Να προστεθεί παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Μετά το άνοιγμα των προσφορών, είναι επιτρεπτή η διόρθωση δήλωσης 
οικονομικού φορέα που περιλήφθηκε στο ΕΕΕΣ, οφειλόμενη σε προφανή 
παραδρομή ή σε πλάνη του δηλούντος, μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού» 
Αιτιολόγηση: Προτείνεται για την κάλυψη περιπτώσεων που η Επιτροπή διαπιστώνει 

πρόδηλο σφάλμα εκ παραδρομής, ώστε να μην αποκλείονται οικονομικοί φορείς για 

τυπικούς λόγους 
 

Άρθρο 86. Κριτήρια 

ανάθεσης των 

συμβάσεων 

Παρ. 6: 

Στο τέλος της περ. β να συμπληρωθεί: «εκτός εάν το έργο ή η δραστηριότητα απαλλάσσεται 

από την έκδοση ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε περιβαλλοντική νομοθεσία.» 

Αιτιολόγηση: Για να καλυφθούν οι περιπτώσεις που η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί 

έκδοση ΑΕΠΟ 

Παρ. 10: 

Προτείνεται να καθοριστεί μέγιστη βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς το ποσοστό 20%. 

Αιτιολόγηση: Στη λογική της μείωσης των εκπτώσεων και του αντικειμενικού ελέγχου των 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, η μέγιστη βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς πρέπει 

να είναι 20%, για να περιοριστεί η επιρροή της στη συνολική βαθμολογία 
 

Άρθρο 88. 

Ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές 

Παρ. 6: 

Προτείνεται να συμπληρωθεί ως εξής: «6. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση τεκμαίρονται προσφορές που 
υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του δέκα τοις 
εκατό (10%) από τον μέσο όρο των προσφορών που υποβλήθηκαν, αφαιρουμένων 
των ακραίων προσφορών (μέγιστης και ελάχιστης). Η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να κρίνει ……» 
Στην ίδια παράγραφο να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής: «Αποκλείονται οι προσφορές που 

εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%) από τον μέσο όρο των 

προσφορών που υποβλήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από πέντε 

(5) προσφορές.». 

Αιτιολόγηση: Για τον περαιτέρω έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 
 

Άρθρο 97. 

Χρόνος ισχύος 

προσφορών 

Παρ. 3: 

Η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου να είναι «σύμφωνη» όχι απλή. 
Αιτιολόγηση: Για την τεκμηρίωση της ωφέλειας του δημοσίου συμφέροντος από τη 

συνέχιση της διαδικασίας, πρέπει να απαιτείται σύμφωνη γνώμη οργάνου «τρίτου» προς την 

υπηρεσία, η οποία πιθανόν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις και παρατάσεις 
 

Άρθρο 104. 

Χρόνος συνδρομής 

όρων συμμετοχής – 

Μεταγενέστερες 

μεταβολές 

Παρ. 1 περ. α: 

Να συμπληρωθεί ως εξής: «α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται 
τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80.» 
Αιτιολόγηση: Η προσθήκη προτείνεται για τη σαφέστερη διατύπωση της διάταξης 

 

Άρθρο 118. 

Απευθείας ανάθεση 

Παρ. 1: 

Να προστεθεί ότι το όριο αναπροσαρμόζεται με απόφαση Υπουργού (είτε με τον 
συντελεστή τκ) 
Αιτιολόγηση: Υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στο άρθρο 328 του Βιβλίου ΙΙ 

 

Παρ. 5: 

Η παράγραφος 5 να τροποποιηθεί ως εξής (να διαγραφεί η λέξη αντίστοιχα) 

Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, 

μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό 
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(10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις 

που συνάπτονται κατά παράβαση της παρούσας είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα 

αποτελέσματα. 

 
 

 
 
 

Άρθρο 118Α. 

Απευθείας ανάθεση 

μέσω συστήματος 

ηλεκτρονικών 

καταλόγων (e-

marketplace) 

Να γίνει σαφές ότι αφορά ΜΟΝΟ προμήθειες και υπηρεσίες 

 

Άρθρο 119. 

Συμβάσεις 

ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας 

Παρ. 2 & 3: 

Να μην αυξηθούν τα όρια του ν. 4412/2016 

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για διαδικασίες που εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση, συνεπώς πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένες 
 

Άρθρο 120. 

Έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Παρ. 3 περ. α: 

Να συμπληρωθεί ότι αφορά και στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

Αιτιολόγηση: Η διάταξη ορίζει τον χρόνο έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης μόνο 

για έργα και υπηρεσίες. Απαιτείται διευκρίνιση ότι αφορά και τις συμβάσεις μελετών και 

παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
 

Άρθρο 124. 

Οικονομικές 

προσφορές στις 

δημόσιες συμβάσεις 

έργων 

Παρ. 1: 

Να συμπληρωθεί ως εξής: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου 
κάτω των ορίων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εκτός από τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 95, να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές 
προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 125 και 126.» 
Αιτιολόγηση: Έχει διαγραφεί η αναφορά στο άρθρο 125, το οποίο δεν καταργείται 

 

Άρθρο 136Α. 

Διοίκηση έργων 

κάτω των ορίων. 

Μητρώο 

επιβλεπόντων – 

ελεγκτών 

μηχανικών 

Τα σχόλια για το άρθρο αυτό περιλαμβάνονται στα σχόλια για το άρθρο 2 παρ. 2 περ. 4β 

 

Άρθρο 138. 

Γενικές 

υποχρεώσεις του 

αναδόχου 

Παρ. 2: 

Να διασαφηνιστεί τι σημαίνει «επουσιώδεις» τροποποιήσεις της μελέτης και 
«ουσιώδης» αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Άρθρο 146. 

Ημερολόγιο του 

έργου 

Παρ. 4: 

Στην παρ. αυτή αναφέρεται έμμεσα η υποχρέωση για καθημερινή συμπλήρωση και 
κοινοποίηση του ημερολογίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Πρέπει να προστεθεί η 
απαίτηση για καθημερινή συμπλήρωση και κοινοποίηση και στην παρ. 2 

 

Άρθρο 148. 

Ποινικές ρήτρες για 

παραβίαση 

προθεσμιών έργου 

Παρ. 1: 

Να διαγραφεί η λέξη «αποκλειστικών» στο 3ο εδάφιο 
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Άρθρο 149. 

Επιτάχυνση 

εργασιών – Ρήτρα 

πρόσθετης 

καταβολής (πριμ) 

Παρ. 4: 

Το τελευταίο εδάφιο να τροποποιηθεί όπως ήταν στον νόμο 

 

Άρθρο 150. 

Προκαταβολές 

Παρ. 2 

Το πρώτο εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής: «2. Η προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο μετά 

την εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του έργου υποβάλλεται ειδικός λογαριασμός με την 

υποβολή ειδικού λογαριασμού.» 
 

Άρθρο 155. 

Επείγουσες και 

απρόβλεπτες 

πρόσθετες εργασίες 

Τελευταίο εδάφιο: Προτείνεται να υπολογίζεται η ενδεικτική τιμή των νέων εργασιών με 

έκπτωση στην τιμή του παρατηρητηρίου είτε τη μέση έκπτωση της σύμβασης είτε την 

έκπτωση της ομάδας στην οποία ανήκει η νέα τιμή 

 

Άρθρο 157.  

Βλάβες στα έργα - 

Αποζημιώσεις 

 

Παρ. 1: 

Να τροποποιηθεί η παρ. 1 και να προστεθεί στο τέλος της παράγραφος 

Μέχρι την παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε 

αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν 

προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν 

από την παραλαβή, οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε 

κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να δώσει εντολή αποκατάστασης των 

ανωτέρω βλαβών στον/στην Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλύψει το 

προκύπτον κόστος με τους συμβατικούς όρους και τιμές μονάδας, είτε από τις δαπάνες του 

Έργου εφόσον υπάρχουν, είτε από άλλες πηγές Χρηματοδότησης. 

 
 

Άρθρο 172. 

Παραλαβή του 

έργου 

Παρ. 2 & 3: 

Να διορθωθεί η αντίφαση στον χρόνο σύστασης της επιτροπής παραλαβής (3 μήνες μετά τη 

βεβαίωση περαίωσης) και στην παραλαβή του έργου (3 μήνες μετά την πάροδο του χρόνου 

συντήρησης, δηλαδή 18 μήνες μετά την περαίωση) 

 

να τροποποιηθεί η παρ. 3 ως εξής: 

3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, εντός τριών (3) μηνών το 

αργότερο από την ημερομηνία βεβαίωσης της περαίωσης του έργου, επιτροπή παραλαβής, 

ύστερα από τη γνωστοποίηση, εκ μέρους της διευθύνουσας υπηρεσίας της περάτωσης των 

εργασιών εντός τριών (3) μηνών πριν από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης. 

Η επιτροπή είναι πενταμελής και σε αυτή συμμετέχουν α) τρεις (3) τεχνικοί υπάλληλοι με 

ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή 

και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της προϊσταμένης αρχής, πλην του Προέδρου που 

προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή από Υπηρεσία διαφορετική από αυτή της 

Διευθύνουσας το Έργο και της Προϊσταμένης Αρχής και β) δύο (2) εκπρόσωποι του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος 

της προϊσταμένης αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών. Όταν ο φορέας που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των 

τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο 

ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ο πρόεδρος της επιτροπής Όλα τα μέλη 

της Επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία 

καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής 

παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις 

τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής. 
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Άρθρο 183. 

Διοίκηση σύμβασης 

μελέτης – παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών 

Στο τέλος του άρθρου να προστεθεί παρ. 11 ως εξής: «11. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης 

και παρακολούθησης ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόμη και για ελαφρά 

αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και υπέχει ποινική ευθύνη δημόσιου 

υπαλλήλου, σε περίπτωση δε που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, οι διοικούντες και 

υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων 

αντίστοιχα ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.» 

Αιτιολόγηση: Οι ιδιώτες επιβλέποντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν την 

ευθύνη του υπαλλήλου της υπηρεσίας για τα ίδια καθήκοντα 
 

Άρθρο 183Α. 

Μητρώο 

επιβλεπόντων 

ελεγκτών 

μηχανικών 

Τα σχόλια για το άρθρο αυτό περιλαμβάνονται στα σχόλια για το άρθρο 2 παρ. 2 περ. 4β 

 

Άρθρο 184. 

Προθεσμίες – 

Χρονοδιάγραμμα 

Παρ. 1: 

Το έβδομο εδάφιο να συμπληρωθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που σημειώνεται καθυστέρηση 

στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της 

συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, με την προϋπόθεση συναίνεσης και των δύο 

μερών, και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192….» 

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για συμβατική σχέση, επομένως για τη διάλυση της σύμβασης 

πρέπει να συναινεί και ο ανάδοχος 
 

Άρθρο 194. 

Αποζημίωση 

αναδόχου σε 

περίπτωση 

διάλυσης της 

σύμβασης 

Παρ. 1 & 2: 

Να μη μειωθεί η αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης από 10% σε 3%. και 

να μη καταργηθεί η αποζημίωση 30% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπό 

εκπόνηση σταδίου, λόγω λύσης κατά την εκπόνηση σταδίου 

Αιτιολόγηση: Δεν μπορεί να καταργούνται διατάξεις που ισχύουν πολλές 
δεκαετίας και προστατεύουν τον ένα εκ των συμβαλλομένων, όταν δεν είναι 
υπαίτιος για τη διάλυση της σύμβασης 

 

Άρθρο 221. 

Όργανα διενέργειας 

διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων 

Παρ. 12: 

Να προβλεφθεί αμοιβή και για τους εκπροσώπους των φορέων (ΤΕΕ, ΟΤΑ, 
εργολήπτες) που δεν είναι εγγεγραμμένα στο ΜΗΠΥΔΗΣΥ. Εξάλλου, τα μέλη των 
επιτροπών διαγωνισμού που είναι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών, εκτελούν 
το έργο της επιτροπής εντός του ωραρίου εργασίας τους, και αμείβονται 

 

Άρθρο 221Α. 

Προθεσμίες για την 

ολοκλήρωση των 

επιμέρους σταδίων 

Παρ. 1: 

Να προστεθεί περίπτωση (ζ) ως εξής: «ζ) Στους διαγωνισμούς με διαδικασία 
προεπιλογής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και η ποιοτική 
επιλογή ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων από την αποσφράγιση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω προθεσμίες ως έχουν, εκτός από αυτήν της 
περ. γ), η οποία μειώνεται στο μισό» 

 

Άρθρο 302. 

Εγγυήσεις 

Όλες οι παρατηρήσεις που αφορούν στις εγγυήσεις στο Βιβλίο Ι, ισχύουν και στο 
Βιβλίο ΙΙ και αντίστροφα 

 

Άρθρο 313. 

Ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές 

Ισχύουν οι προτάσεις που έγιναν για το άρθρο 88 του Βιβλίου Ι και επιπλέον να 
προστεθεί η πρόβλεψη εξουσιοδότησης σε ΥΑ, όπως στο Βιβλίο Ι, που θα 
περιλαμβάνει ειδικότερα ζητήματα αξιολόγησης της προσφοράς αν 
χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, αξιολόγησης των εξηγήσεων κ.λπ. 

 

Άρθρο 316. 

Κατακύρωση – 

σύναψη σύμβασης 

Ισχύουν οι προτάσεις που έγιναν για το άρθρο 105 του Βιβλίου Ι 
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Άρθρο 329. 

Συμβάσεις 

ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας 

Ισχύουν οι προτάσεις που έγιναν για το άρθρο 119 του Βιβλίου Ι 

 

Άρθρο 330. 

Έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Ισχύει το σχόλιο που έγινε για το άρθρο 120 του Βιβλίου Ι 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


