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ων οι κατοικίες τους υπέστησαν σοβαρές ζηµιές από το 
σεισµό του 1999 κατασκευάστηκαν τρεις πολυκατοικίες 
µε δαπάνες και επιµέλεια του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο 
∆ήµος Κερατσινίου − ∆ραπετσώνας για τη µεταβίβαση 
αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 
του οικείου φόρου δωρεάν παραχώρησης, φορολογι−
κής ενηµερότητας, της ασφαλιστικής ενηµερότητας του 
ΙΚΑ, την καταβολή του προβλεπόµενου δικαιώµατος 
του Ταµείου Νοµικών, τέλους Κτηµατολογίου και των 
αναλογικών συµβολαιογραφικών αµοιβών (άρθρα 1(α) 
και 6 της Υ.Α. 100692/Β΄ 1487/23.7.2009). Επιπλέον, ο ∆ή−
µος απαλλάσσεται από την υποχρέωση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του ν. 4178/2013, προσκόµισης υπεύθυνης 
δήλωσης ιδιοκτήτη και βεβαίωσης µηχανικού, καθώς 
και τοπογραφικού διαγράµµατος εξαρτηµένου από το 
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων και εν γένει κάθε πι−
στοποιητικού ή βεβαίωσης που ορίζεται στον ανωτέρω 
νόµο.

Οι συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα αφορούν 
τα οικόπεδα µε αριθµ. ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0, 05 
045 01 26 001 /0/0, 05 045 01 27 010/0/0, 05 045 01 09 
001/0/0, 05 045 01 09 002/0/0 θα καταρτιστούν ενώπιον 
συµβολαιογράφου ορισµένου από το συµβολαιογραφικό 
σύλλογο Εφετείων Αθηνών−Πειραιώς−Αιγαίου και ∆ω−
δεκανήσου. Για τη σύνταξη των οριζόντιων ιδιοκτησιών 
και των αντίστοιχων κανονισµών το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
έχει τις ίδιες απαλλαγές που προβλέπονται στο προ−
ηγούµενο εδάφιο.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
35 του ν. 3164/2003 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι µονοµερείς συµβολαιογραφικές πράξεις παραί−
τησης από τα εµπράγµατα δικαιώµατα των ιδιοκτητών 
των σεισµόπληκτων κατοικιών υπέρ του ∆ηµοσίου θε−
ωρούνται πάγιες ως προς τα δικαιώµατά τους και οι 
ιδιοκτήτες, κατά παρέκκλιση, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση προσκόµισης οποιουδήποτε πολεοδοµικού ή 
φορολογικού πιστοποιητικού, συµπεριλαµβανοµένου του 
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., και εν γένει βεβαίωσης, πιστο−
ποιητικού ή άλλου εγγράφου που ορίζει οποιοσδήποτε 
νόµος που ισχύει ως σήµερα, το οποίο απαιτείται για 
τη σύνταξη και υπογραφή τους, πλην των πιστοποιητι−
κών βαρών και διεκδικήσεων. Επίσης, απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου στη 
∆.Ο.Υ. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των 
οριστικών παραχωρητηρίων, καθώς και η δυνατότητα 
µεταφοράς των βαρών από το σεισµόπληκτο ακίνητο 
στο ακίνητο που θα παραχωρηθεί σε αντικατάσταση 
του παλαιού, θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουρ−
γού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.»

Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της 
Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 22 της Κωδικοποίησης Νοµο−
θεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 
116) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετο−
χής και των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται, µε 
την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο 
των εγγυητικών επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας 
και διενεργείται κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχί−
ζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Η επιτροπή διαγωνι−

σµού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας 
που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών 
των διαγωνιζοµένων επικοινωνεί µε τους φορείς που 
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υπο−
ψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισµό, υποβάλλεται 
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κι−
νείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του παρόντος. 
Σε περίπτωση που τα αρµόδια διοικητικά όργανα δεν 
ενεργήσουν τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές 
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 40 του παρόντος. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την 
ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών 
και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδο−
σίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία 
συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν 
υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε 
ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.» 

2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται πα−
ράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:

«22. Κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο µετά την 1.1.2013 
και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκρι−
θεί τα σχετικά Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, µέχρι τη 
σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνι−
κών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» 
(ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόµενα στη συνέχεια του 
παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) 
για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον 
ακόλουθο τρόπο:

α) Για τις συβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί πριν την 
1.1.2013 και διατίθενται κατά την υλοποίησή τους εγκε−
κριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, η αναθεώρηση 
για τα τρίµηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριµένα 
Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών θα υπολογίζεται µε βάση 
τον ακόλουθο τύπο:
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ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.
∆Τν = Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος 

Τ, κατά την περίοδο ν.
Τo = Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
ΑΤο = Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε 

βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης της σύµβασης το 
οριζόµενο για την εξεταζόµενη τιµή Τ, άρθρο ανάλυ−
σης τιµών (ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους), 
όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύµβαση, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

ΑΤα = H τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε 
βασικές τιµές του τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού 
∆ιαπίστωσης. 

Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξετα−
ζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). 
Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την 
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Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά 
µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

Γ∆ΤΚα = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆εί−
κτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το 
ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο 
εγκεκριµένο Πρακτικό ∆ιαπίστωσης. Η τιµή αυτή διαπι−
στώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη 
σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών 
της ΕΛΣΤΑΤ.

σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη 
αναθεωρούµενο µέρος της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως 
αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω 
στο παρόν άρθρο.

β) Για τις συµβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί µετά 
την 1.1.2013 και δεν υπάρχουν εγκεκριµένα Πρακτικά 
∆ιαπίστωσης Τιµών κατά την υλοποίησή τους, η ανα−
θεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
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ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.
∆Αν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζό−

µενη περίοδο ν.
Αο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθε−

ώρηση κατά την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, 
µε βάση τις τιµές της αρχικής προσφοράς.

Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξετα−
ζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). 
Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την 
Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά 
µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

Γ∆ΤΚο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερο−
λογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως χρόνος εκκίνησης 
για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά τα αναφε−
ρόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και 
υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµο−
σιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το 
µη αναθεωρούµενο µέρος των συµβατικών τιµών, όπως 
αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω 
στο παρόν άρθρο.

22.Α. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές 
Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ευρω−
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται 
µε βάση τον ισχύοντα τύπο:

5�� ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) 
διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη 
αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από 
την Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων
(Ε∆Τ∆Ε) µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά 
µηνιαίων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας 
που κατασκευάζεται το έργο. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις 
των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανε−
ξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησής τους.

23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης 
Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών 
∆ιαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µι−
σθωµάτων µηχανηµάτων από τη ΓΓ∆Ε. Η λειτουργία 
της Ε∆Τ∆Ε αφορά µόνο στη διαπίστωση του Γ∆ΤΚ 
της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισµό του µέσου όρου του 
δείκτη αυτού για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (Γ∆ΤΚ) για 
την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 
του παρόντος άρθρου.

24. Το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» τελεί υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιηµένων και 
εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που υπο−
στηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, 
αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµα−
τισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία 
των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως:

α) Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των 
συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιµών για 
εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κ.λπ.), που συµµε−
τέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η 
παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής 
διαφοροποίησής τους, καθώς και της διαχρονικής µε−
ταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες.

β) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων 
τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων και 
αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για τη µονοσήµαντη πε−
ριγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση 
των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων 
έργων ή άλλων τεχνικών εργασιών όπως ενδεικτικά 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, ενεργειακών πα−
ρεµβάσεων σε υφιστάµενα έργα.

γ) Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού 
εξειδικευµένου συστήµατος αναθεώρησης /αναπροσαρ−
µογής των συµβατικών τιµών των συµβάσεων έργων, 
καθώς και των συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών του ν. 
3316/2005 κατά την εκτέλεσή τους, εφόσον προβλέπεται 
από τις σχετικές συµβάσεις.

δ) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων 
εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τοµέα 
του σχεδιασµού, του υπολογισµού, της εκτέλεσης, της 
λειτουργίας, της συντήρησης και της επίβλεψης των 
τεχνικών έργων λαµβανοµένης υπόψη της χρήσης δο−
µικών προϊόντων εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε 
φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, των ευρωπαϊκών τεχνικών 
εγκρίσεων, των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και των 
διεθνών πρότυπων.

ε) Η κατάρτιση και τήρηση ενός εθνικού µητρώου 
παραγωγών και προµηθευτών πάσης φύσεως υλικών 
και ειδών εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται σε δηµόσια 
έργα και διαδικτυακής βάσης δεδοµένων των υλικών και 
εξοπλισµού που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά και 
διαθέτουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις (CE, εθνική 
τεχνική έγκριση, περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, 
κ.λπ.).

στ) Η αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία του 
τελικού κόστους κατασκευής των διαφόρων τύπων τε−
χνικών έργων για τη διαµόρφωση αξιόπιστων δεικτών 


