
                                              

 
 

Λευκωσία, 8 Απριλίου 2014 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
ΘΕΜΑ: Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  
  ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Σας επισυνάπτουμε το προσχέδιο Κανονισμών σε ότι αφορά το πιο πάνω θέμα για 
μελέτη και τυχόν απόψεις. 
 
Ως εκ τούτου, εάν έχετε παρατηρήσεις παρακαλείστε όπως τις αποστείλετε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση omichaelides@mcw.gov.cy μέχρι τις 11 Απριλίου 2014. 
 
΄Εχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων για 
τη στενότητα χρόνου και είχαμε ζητήσει παράταση χρόνου χωρίς όμως δυστυχώς 
να τύχουμε της κατανόησης τους σε ότι αφορά το γεγονός ότι μας έχουν στείλει το 
έγγραφο πολύ καθυστερημένα. 
 
Για οτιδήποτε αφορά το θέμα,  παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με τον κ. 
Οδυσσέα Μιχαηλίδη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων στο τηλέφωνο 
22800250. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
 

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy 
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12.  Έγκριση από τον Υπουργό  

13.  Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων με τη συνήθη μέθοδο υλοποίησης  

14.   Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων με ΣΔΙΤ 
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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 89 και 112. 

20(Ι) του 2014 

. 

  Το  Υπουργικό  Συμβούλιο,  ασκώντας  τις  εξουσίες  που  του  χορηγούνται 

από  τα  άρθρα  89  και  112  του  περί  της  Δημοσιονομικής  Ευθύνης  και  του 

Δημοσιονομικού  Πλαισίου  Νόμου  του  2014,  εκδίδει  τους  ακόλουθους 

Κανονισμούς∙ 

  ΜΕΡΟΣ Α:  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

1.  Οι  παρόντες  Κανονισμοί  θα  αναφέρονται  ως  οι  περί  των  Δημόσιων 

Επενδυτικών Έργων (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2014. 

Ερμηνεία.  2.  (1)    Στους  παρόντες  Κανονισμούς,  εκτός  αν  από  το  κείμενο  προκύπτει 

διαφορετική έννοια‐ 

  «αναθέτουσα αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 

τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων . 

  «αίτηση  υπαγωγής»  σημαίνει  την  έκθεση  με  τα  στοιχεία  και  τις 

παραμέτρους  ενός  Επενδυτικού  Έργου  η  οποία  συντάσσεται  από  τον 

προϊστάμενο  του  οικονομικού  φορέα  και  υποβάλλεται  στον  Υπουργό 

δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 84 του Νόμου.  

  «δημόσια  συγκριτική  κοστολόγηση»  σημαίνει  τον  υπολογισμό  του 

κόστους (προσαρμοσμένου στους πιθανούς κινδύνους) που θα υφίστατο 

η Δημοκρατία στην υποθετική περίπτωση που θα αποφάσιζε να παρέχει 

το  ίδιο,  και  όχι  ένας  ιδιωτικός  φορέας,  τις  υπηρεσίες  που  θα 

αποτελέσουν το αντικείμενο μίας ΣΔΙΤ. 

  «δημόσιο  επενδυτικό  έργο»  σημαίνει,  ανάλογα  με  την  περίπτωση,  το 

έργο  ή  την  υπηρεσία  που  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο,  είτε  μιας 

δημόσιας σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας 

δημοσίων συμβάσεων, είτε μίας ΣΔΙΤ. 
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  «δημόσιος  φορέας»  σημαίνει  οικονομικός  φορέας  ή  οντότητα  Γενικής 

Κυβέρνησης ή κρατική επιχείρηση  

  «Διαχειριστική  Επιτροπή»  σημαίνει  την  Επιτροπή  που  συστήνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9. 

  «έκθεση  αξιολόγησης»  σημαίνει  την  έκθεση  αξιολόγησης  η  οποία 

συντάσσεται  από  τον  προϊστάμενο  του  οικονομικού  φορέα  και 

υποβάλλεται στον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 85 του 

Νόμου. 

  «έκθεση  πεπραγμένων  δημόσιου  διαγωνισμού»  σημαίνει  την  έκθεση  η 

οποία  συντάσσεται  από  τον  προϊστάμενο  του  οικονομικού  φορέα  και 

υποβάλλεται στον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 87 του 

Νόμου. 

  «Επενδυτικό Έργο» σημαίνει δημόσιο επενδυτικό έργο 

  «Επιτροπή  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων»  σημαίνει  την  Επιτροπή  που 

καθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3. 

  «επιχειρηματικό σχέδιο» σημαίνει το έγγραφο στο οποίο καταγράφονται 

οι  αναγκαίες  πληροφορίες  σχετικά,  μεταξύ  άλλων,  με  τη  στρατηγική, 

τεχνική,  νομική,  κοινωνική,  οικονομική,  χρηματο‐οικονομική,  εμπορική, 

διαχειριστική και περιβαλλοντική πτυχή ενός σκοπούμενου Επενδυτικού 

Έργου και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται ώστε, μεταξύ άλλων, να 

καθίσταται  δυνατή  η  αξιολόγηση  της  επένδυσης  ως  προς  τη 

συμβατότητα  με  το  στρατηγικό  σχεδιασμό,  ως  προς  την  επίτευξη 

οικονομικής  ανταποδοτικότητας,  ως  προς  την    εμπορική  βιωσιμότητα, 

καθώς  και  ως  προς  το  κατά  πόσο  αυτή  είναι  οικονομικά  προσιτή  και 

μπορεί  να  υλοποιηθεί  με  επιτυχία.  Για  σκοπούς  των  παρόντων 

Κανονισμών,  χρησιμοποιούνται  οι  ακόλουθοι  όροι  με  χρονική  σειρά 

εξέλιξης  της  διαμόρφωσης  του  επιχειρηματικού  σχεδίου:  «Στρατηγικό  

Περίγραμμα  Σχεδίου»,  που  αποτελεί  το  πρώτο  στάδιο,  «Περίγραμμα  

Επιχειρηματικού Σχεδίου», που αποτελεί το δεύτερο στάδιο, και «Πλήρες 

Επιχειρηματικό  Σχέδιο»,  που  αποτελεί  το  τρίτο  και  τελευταίο  στάδιο 

διαμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. 
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  «εταιρεία  ειδικού  σκοπού»  σημαίνει  την  εταιρεία  που  συστήνεται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς μίας ΣΔΙΤ με βάσει τους νόμους 

της Δημοκρατίας, η οποία έχει την έδρα της στη Δημοκρατία, στην οποία 

συμμετέχει τουλάχιστον ένας ιδιωτικός φορέας και η οποία συμβάλλεται 

με τον οικονομικό φορέα. 

  «ιδιωτικός φορέας» σημαίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν 

αποτελεί κρατική επιχείρηση.  

  «Μονάδα  Αξιολόγησης  Επενδυτικών  Έργων»  σημαίνει  τη  μονάδα  που 

συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 4. 

  «Μονάδα  Υποστήριξης  Επενδυτικών  Έργων»  σημαίνει  τη  μονάδα  που 

συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 5. 

  «παρεπόμενη  συμφωνία»  σημαίνει  κάθε  σύμβαση  που  συνάπτεται, 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς μίας ΣΔΙΤ, μεταξύ αφενός τρίτων 

προσώπων  και  αφετέρου  της  αναθέτουσας  αρχής  ή/και  της  εταιρείας 

ειδικού σκοπού ή/και των Ιδιωτικών Φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν. 

  «Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Έργων»  σημαίνει  το  πρόγραμμα  στο  οποίο 

εντάσσονται προς υλοποίηση Επενδυτικά Έργα. 

  «πρόταση  έργου»  σημαίνει  την  πρόταση  η  οποία  περιλαμβάνεται  στην 

πρόταση  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  φορέα  και  η  οποία 

συντάσσεται  από  τον  προϊστάμενο  του  οικονομικού  φορέα  και 

υποβάλλεται στον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 86 του 

Νόμου. 

  «ΣΔΙΤ» σημαίνει σύμπραξη δημόσιου‐ιδιωτικού τομέα. 

  «ΣΔΙΤ αμιγώς συμβατικού τύπου» σημαίνει τις συμβάσεις παραχώρησης 

έργου ή υπηρεσιών και κάθε άλλη σύμβαση μορφής  ΣΔΙΤ στην οποία η 

συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών φορέων και του κράτους βασίζεται σε 

αποκλειστικά  συμβατικούς  δεσμούς  υπό  την  έννοια  ότι  δεν  υπάρχει 

συμμετοχή  οποιουδήποτε  δημόσιου  φορέα  στην  εταιρεία  ειδικού 

σκοπού. 
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  «ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου» σημαίνει την ΣΔΙΤ στην οποία, πέραν των 

ιδιωτικών  φορέων,  ένας  ή  περισσότεροι  δημόσιοι  φορείς  συμμετέχουν 

στην εταιρεία ειδικού σκοπού 

  «συνήθης  μέθοδος  υλοποίησης  έργων»  σημαίνει  την  υλοποίηση  ενός 

Επενδυτικού Έργου μέσω δημόσιας σύμβασης που δεν συνιστά ΣΔΙΤ. 

  «στρατηγικός  σχεδιασμός»  σημαίνει  τον  υψηλού  επιπέδου  σχεδιασμό 

ενός  οικονομικού  φορέα  που,  μεταξύ  άλλων,  περιλαμβάνει  (α)  την 

καταγραφή ή/και αναθεώρηση ή/και επιβεβαίωση του οράματος και της 

αποστολής  του  οικονομικού φορέα  ,  (β)  τη  στρατηγική  ανάλυση,  (γ)  τη 

μελέτη  ιδεών  και  σεναρίων,  που  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  με 

αριθμητικά  στοιχεία  και  δεδομένα  καθώς  και  τεχνο‐οικονομικές  και 

άλλες κατάλληλες μελέτες, (δ) τη διατύπωση της τελικής στρατηγικής, και 

(ε)  το  παραδοτέο  του  σχεδιασμού  που  συνήθως  αποτυπώνεται  σε 

πυλώνες στρατηγικής και σε ψηλού επιπέδου στόχους. 

20(Ι) του 2014 

 

«Νόμος»  σημαίνει  τον  περί  της  Δημοσιονομικής  Ευθύνης  και  του 

Δημοσιονομικού  Πλαισίου  Νόμο  του  2014  και  κάθε  νόμο  που  τον 

τροποποιεί ή τον αντικαθιστά∙ 

 

 

(2)  Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς 

και  οι  οποίοι  δεν  ορίζονται  άλλως  πως  σ΄  αυτούς,  θα  έχουν  την  έννοια  που 

αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 

   

  ΜΕΡΟΣ Β:  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΓΡΑΝΩΝ 

Επιτροπή  Έγκρισης 

Επενδυτικών Έργων 

3.‐(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων με αρμοδιότητα την 

εξέταση  της  ένταξης  ή  μη  ενός  Επενδυτικού  Έργου  στο  Πρόγραμμα 

Επενδυτικών Έργων και την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό.  

  (2)  Στην  Επιτροπή  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων  συμμετέχουν  ο  Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρος, και ο Γενικός Λογιστής 

της  Δημοκρατίας  και  ο  Γενικός  Διευθυντής  της  Γενικής  Διεύθυνσης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ή εκπρόσωπος τους, 

ως μέλη. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο 

προϊστάμενος  του  οικονομικού  φορέα  του  οποίου  η  αίτηση  υπαγωγής 

εξετάζεται  από  την  Επιτροπή,  ή  εκπρόσωπος  τους,  έχουν  δικαίωμα  να 
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παρακάθονται  ως  παρατηρητές  στις  συνεδρίες  της  Επιτροπής  Έγκρισης 

Επενδυτικών  Έργων,  να  εκφράζουν  τις  απόψεις  τους  επί  των  συζητουμένων 

θεμάτων και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.  

  (3)  Για  την  έγκυρη  διεξαγωγή  των  συνεδριών  της  Επιτροπής  Έγκρισης 

Επενδυτικών Έργων. απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών της. 

  (4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Επενδυτικών Έργων. λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των παρόντων.  

  (5)  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων  ορίζει  δύο 

λειτουργούς  από  το  προσωπικό  της  Διεύθυνσης  Προϋπολογισμού  και 

Δημοσιονομικού  Ελέγχου  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  για  να  ασκούν  τα 

καθήκοντα του Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της. 

  (6) Η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων υποβοηθείται στο έργο της από  

τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομικών η οποία θα ενεργεί και ως χρηματο‐οικονομικός σύμβουλος της 

επιτροπής. 

   

Μονάδα 

Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Έργων 

4. Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 

και Ανάπτυξης, Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων με αρμοδιότητα την 

εκπόνηση  χρηματο‐οικονομικών  αναλύσεων  και  αναλύσεων  ελέγχου  της 

οικονομικής  ανταποδοτικότητας  σχετικά  με  προτεινόμενα  Επενδυτικά  Έργα, 

και  την παροχή άλλων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς 

την Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων.  

   

Μονάδα 

Υποστήριξης 

Επενδυτικών Έργων 

5.  Συστήνεται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων  Μονάδα  Υποστήριξης  Επενδυτικών  Έργων  με  αρμοδιότητα  την 

ετοιμασία  και  έκδοση  εγκυκλίων,  εγχειριδίων  και  επεξηγηματικών  εγγράφων 

σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις ένταξης ενός Επενδυτικού Έργου 

στο  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Έργων,  την  τυποποίηση  εγγράφων  και  όρων 

συμβάσεων  για  χρήση  στις  συμβάσεις  που  θα  συναφθούν  και  την  παροχή 

άλλων  συμβουλευτικών  και  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  προς  τους 

οικονομικούς φορείς.  
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  ΜΕΡΟΣ Γ ‐ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στάδιο 1 – 

Προεπιλογή 

Επενδυτκών 

Έργων  

6.‐(1)  Κάθε  αίτηση  υπαγωγής  ετοιμάζεται  με  ευθύνη  του  προϊσταμένου  του 

οικονομικού φορέα ο οποίος μεριμνά ώστε αυτή να περιλαμβάνει Στρατηγικό 

Περίγραμμα  Σχεδίου  και  όλα  τα  στοιχεία  και  παραμέτρους  που  έχουν 

καθοριστεί από τον Υπουργό. Στην αίτηση υπαγωγής πρέπει να δεικνύεται ότι 

το  προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  συνάδει  με  το  στρατηγικό  σχεδιασμό  του 

οικονομικού φορέα  και  σε αυτή πρέπει  να  περιλαμβάνεται  η  προκαταρκτική 

εκτίμηση του οικονομικού φορέα κατά πόσο το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο 

είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο.    

  Νοείται  ότι  για  την  ετοιμασία  της  αίτησης  υπαγωγής  ο  οικονομικός  φορέας 

μπορεί να  ζητήσει και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη από την Μονάδα 

Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων. 

  (2) Κάθε αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται στον Υπουργό σύμφωνα με το εδάφιο 

(1) του άρθρου 84 του Νόμου και ακολούθως, διαβιβάζεται από τον Υπουργό 

στη Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.  

  (3) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες 

διευκρινίσεις από  τον οικονομικό φορέα,  υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης 

Επενδυτικών  Έργων  εισηγητική  έκθεση  στην  οποία  περιλαμβάνονται  όλα  τα 

στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια 

και αναλύσεις της, καθώς και τη δική της προκαταρκτική εκτίμηση κατά πόσο 

το  προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά 

βιώσιμο. 

  (4)  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισηγητική  έκθεση  της  Μονάδας  Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Έργων που  έχει  ενώπιον  της,  η  Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών 

Έργων  συμβουλεύει  κατάλληλα  τον  Υπουργό  ο  οποίος,  με  σχετική 

αιτιολογημένη  απόφαση  του,  εκδίδει  γνώμη  κατά  πόσο  το  προτεινόμενο 

Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά  βιώσιμο.    Σε 

περίπτωση που η γνώμη του Υπουργού είναι θετική,  τότε στην απόφαση του 

καθορίζεται επίσης ο οικονομικός φορέας που θα προωθήσει το προτεινόμενο 

Επενδυτικό Έργο, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον οικονομικό 

φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση υπαγωγής.



 

8 

 

  (5)  Κάθε  Επενδυτικό  Έργο  το  οποίο  κατά  τη  γνώμη  του  Υπουργού  είναι 

οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά  βιώσιμο  θεωρείται  ότι  έχει  προεπιλεγεί 

ώστε να περιληφθεί στο προκαταρκτικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων.   

  (6)  Εντός  15  ημερών  από  τη  λήψη  της  απόφασης  του  Υπουργού  που 

προβλέπεται  στην  παράγραφο  (4),  η  Επιτροπή  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων 

μεριμνά όπως η απόφαση αυτή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών και όπως ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση ο οικονομικός φορέας 

που υπέβαλε την αίτηση υπαγωγής. Σε περίπτωση που η γνώμη του Υπουργού 

είναι  θετική  και  στη  σχετική  απόφαση  έχει  καθοριστεί  ότι  το  προτεινόμενο 

Επενδυτικό Έργο θα προωθηθεί από οικονομικό φορέα που είναι διαφορετικός 

από  αυτόν  που  υπέβαλε  την  αίτηση  υπαγωγής,  τότε  για  την  απόφαση  του 

Υπουργού ενημερώνεται και ο οικονομικός φορέας που με βάση την απόφαση 

θα πρέπει να προωθήσει το Επενδυτικό Έργο.  

Στάδιο 2 – 

Αξιολόγηση 

Επενδυτικών Έργων  

7.‐(1)  Για  κάθε  Επενδυτικό  Έργο  που  περιλαμβάνεται  στο  προκαταρκτικό 

Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων, ετοιμάζεται με ευθύνη του προϊσταμένου του 

οικονομικού  φορέα,  στον  κατάλληλο  χρόνο,  ώστε  να  μην  προκληθεί 

καθυστέρηση στην υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, έκθεση αξιολόγησης. 

  Νοείται ότι για την ετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να  ζητήσει και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη από την Μονάδα 

Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων.

  (2)  Η  έκθεση  αξιολόγησης  περιλαμβάνει  μελέτης  σκοπιμότητας  για  το 

προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο,  που  εκπονείται  σύμφωνα με  κατευθυντήριες 

γραμμές  του  Υπουργού,  στην  οποία  περιλαμβάνεται  το  Περίγραμμα  

Επιχειρηματικού Σχεδίου και στην οποία εξετάζονται μεταξύ άλλων: 

(α)  η  δημόσια  δαπάνη  που  συνεπάγεται  το  προτεινόμενο  Επενδυτικό 

Έργο, 

(β)  η  δυνατότητα  του  να  συμβάλει  στην  οικονομική  και  κοινωνική 

ευημερία  των  πολιτών,  λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη  την  ανάγκη  για 

τομεακή  και  περιφερειακή  κατανομή  κονδυλίων  και  προώθηση  της 

ανάπτυξης, σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική του κράτους, 

(γ) τυχόν υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που σχετίζονται με αυτό και που 

προκύπτουν από νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
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(δ)  οι  δυνατότητες  που  παρέχονται  ώστε  η  υλοποίηση  του  να  τύχει 

χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους,  

(ε)  οι  κίνδυνοι  που  αυτό  συνεπάγεται  και  οι  προτεινόμενοι  τρόποι 

διαχείρισης τους, και 

(στ)  αξιολόγηση  κατά  πόσο  το  προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  είναι 

οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο. 

  (3)  Σε  περίπτωση  που  από  την  έκθεση  αξιολόγησης  προκύπτει  ότι  το 

προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  δεν  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά 

βιώσιμο τότε ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα ενημερώνει σχετικά τον 

Υπουργό  και  το  Επενδυτικό  Έργο  διαγράφεται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

  (4)  Σε  περίπτωση  που  από  την  έκθεση  αξιολόγησης  προκύπτει  ότι  το 

προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά 

βιώσιμο  τότε ο προϊστάμενος  του οικονομικού φορέα υποβάλλει  την  έκθεση 

αξιολόγησης  στον  Υπουργό  σύμφωνα  με  το  εδάφιο  (1)  του  άρθρου  85  του 

Νόμου.  Ο  Υπουργός  διαβιβάζει  την  έκθεση  αξιολόγησης  στη  Μονάδα 

Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.  

  (5) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες 

διευκρινίσεις από  τον οικονομικό φορέα,  υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης 

Επενδυτικών  Έργων  εισηγητική  έκθεση  στην  οποία  περιλαμβάνονται  όλα  τα 

στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια 

και  αναλύσεις  της,  καθώς  και  η  δική  της  αξιολόγηση  κατά  πόσο  το 

προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά 

βιώσιμο. 

  (6)  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισηγητική  έκθεση  της  Μονάδας  Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Έργων που  έχει  ενώπιον  της,  η  Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών 

Έργων  συμβουλεύει  κατάλληλα  τον  Υπουργό  ο  οποίος,  με  σχετική 

αιτιολογημένη  απόφαση  του,  καθορίζει  κατά  πόσο  το  προτεινόμενο 

Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά  βιώσιμο.    Σε 

περίπτωση  που  ο  Υπουργός  καθορίσει  ότι  το  προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο 

είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο τότε αυτό προστίθεται  στο 

Πρόγραμμα Επενδυτικών  Έργων  και  καθίσταται  επιλέξιμο  για περίληψη στον 

Προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 86 
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του  Νόμου.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  το  προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο 

διαγράφεται  από  το  προκαταρκτικό  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Έργων  και  για 

την προώθηση του απαιτείται εκ νέου έναρξη της διαδικασίας που καθορίζεται 

στον Κανονισμό 6, εκτός εάν ο Υπουργός καθορίσει ότι, με τη διαφοροποίηση 

κάποιων  παραμέτρων  του  Επενδυτικού  Έργου,  θα  μπορούσε  η  εξέταση  της 

υλοποίησης του να αρχίσει από το στάδιο της παραγράφου (1) του παρόντος 

Κανονισμού.   

  (7)  Εντός  15  ημερών  από  τη  λήψη  της  απόφασης  του  Υπουργού  που 

προβλέπεται  στην  παράγραφο  (6),  η  Επιτροπή  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων 

μεριμνά όπως η απόφαση αυτή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών και όπως ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση ο οικονομικός φορέας 

που υπέβαλε την έκθεση αξιολόγησης. 

  (8)  Το  εκάστοτε  εν  ισχύι  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Έργων  δημοσιεύεται  από 

καιρού εις καιρό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Στάδιο 3 – 

Επιλογή 

Επενδυτικών Έργων 

 

8.‐(1) Ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα έχει δικαίωμα να υποβάλει στον 

Υπουργό πρόταση  έργου  για  κάθε  Επενδυτικό  Έργο που περιλαμβάνεται  στο 

Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων,  νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

που  καθορίζονται  στον  παρόντα  Κανονισμό.  Στην  πρόταση  έργου  πρέπει  να 

περιλαμβάνεται  Πλήρες  Επιχειρηματικό  Σχέδιο  και  κάθε  άλλο  στοιχείο  και 

πληροφορία που καθορίζεται στην τρέχουσα εγκύκλιο του Προϋπολογισμού.

  (2)  Σε  περίπτωση  που,  με  βάση  την  πρόταση  έργου,  το  Επενδυτικό  Έργο  θα 

υλοποιηθεί  με  ΣΔΙΤ  τότε  σε  αυτή  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  δημόσια 

συγκριτική  κοστολόγηση και  κάθε άλλη  κατάλληλη αξιολόγηση,  σύμφωνα με 

τις  οδηγίες  του  Υπουργού,  ώστε  να  τεκμηριώνεται  ότι  διασφαλίζεται  η 

οικονομική  ανταποδοτικότητα  του  από  την  άποψη  των  οικονομικών, 

κοινωνικών  και  περιβαλλοντικών  κριτηρίων.  Εάν  δεν  διασφαλίζεται  η 

οικονομική ανταποδοτικότητα του Επενδυτικού Έργου τότε αυτό θα πρέπει να 

προωθηθεί με τη συνήθη μέθοδο υλοποίησης έργων ή, εάν τούτο θα σήμαινε 

ότι  το  Επενδυτικό  Έργο  δεν  θα  είναι    οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά 

βιώσιμο, τότε ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα ενημερώνει σχετικά τον 

Υπουργό  και  το  Επενδυτικό  Έργο  διαγράφεται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων 

Επενδύσεων. 
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  (3) Οι  ετήσιες  δεσμεύσεις  του  οικονομικού φορέα από  ΣΔΙΤ  δεν μπορούν  να 

υπερβαίνουν  ποσοστό  [10‐20]%  του  συνόλου  του  προϋπολογισμού  του 

οικονομικού  φορέα.  Ο  όρος  «ετήσιες  δεσμεύσεις»  έχει  την  έννοια  που 

αποδίδεται σε αυτόν στο εδάφιο (1) του άρθρου 67 του Νόμου.  

  (4) Σε περίπτωση που από την πρόταση έργου προκύπτει ότι το προτεινόμενο 

Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά  βιώσιμο  και,  εάν 

πρόκειται για ΣΔΙΤ ότι διασφαλίζεται η οικονομική ανταποδοτικότητα και δεν 

υπάρχει υπέρβαση των οροφών που καθορίζονται στην παράγραφο (3), τότε ο 

προϊστάμενος  του  οικονομικού  φορέα  υποβάλλει  την  πρόταση  έργου  στον 

Υπουργό σύμφωνα με  το εδάφιο  (1)  του άρθρου 86  του Νόμου. Ο Υπουργός 

διαβιβάζει την πρόταση έργου στη Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.  

  (5) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες 

διευκρινίσεις από  τον οικονομικό φορέα,  υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης 

Επενδυτικών  Έργων  εισηγητική  έκθεση  στην  οποία  περιλαμβάνονται  όλα  τα 

στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια 

και  αναλύσεις  της,  καθώς  και  η  δική  της  αξιολόγηση  κατά  πόσο  το 

προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά 

βιώσιμο  και,  εάν  πρόκειται  για  ΣΔΙΤ  κατά  πόσο  διασφαλίζεται  η  οικονομική 

ανταποδοτικότητα και δεν υπάρχει υπέρβαση  των οροφών που καθορίζονται 

στην παράγραφο (3).

  (6)  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισηγητική  έκθεση  της  Μονάδας  Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Έργων που  έχει  ενώπιον  της,  η  Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών 

Έργων  συμβουλεύει  κατάλληλα  τον  Υπουργό  ο  οποίος,  με  σχετική 

αιτιολογημένη  απόφαση  του,  καθορίζει  κατά  πόσο  το  προτεινόμενο 

Επενδυτικό  Έργο  είναι  οικονομικά  προσιτό  και  οικονομικά  βιώσιμο  και,  εάν 

πρόκειται  για ΣΔΙΤ  κατά πόσο διασφαλίζεται η οικονομική ανταποδοτικότητα 

και  δεν  υπάρχει  υπέρβαση  των  οροφών  που  καθορίζονται  στην  παράγραφο 

(3).    Σε  περίπτωση που πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  αυτές  τότε  ο  Υπουργός 

δύναται,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του,  να  περιλάβει  το  Επενδυτικό  Έργο 

στον Προϋπολογισμό.  
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  (7)  Εντός  15  ημερών  από  τη  λήψη  της  απόφασης  του  Υπουργού  που 

προβλέπεται  στην  παράγραφο  (6),  η  Επιτροπή  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων 

μεριμνά όπως η απόφαση αυτή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών και όπως ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση ο οικονομικός φορέας 

που υπέβαλε την πρόταση έργου. 

  (8)  Ο  Υπουργός  καταρτίζει  τον  Πίνακα  που  προβλέπεται  στο  εδάφιο  (6)  του 

άρθρου  86  του  Νόμου  και  τον  συμπεριλαμβάνει  στα  έγγραφα  του 

Προϋπολογισμού.  Ο  Πίνακας  δημοσιεύεται  επίσης  στην  Επίσημη  Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας. 

   

  ΜΕΡΟΣ Δ ‐ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΔΙΤ 

Διαδικασία 

ανάθεσης  

Επενδυτικών  Έργων 

στη μορφή ΣΔΙΤ 

9.  Για  κάθε  Επενδυτικό  Έργο που  έχει  εγκριθεί από  το  Υπουργικό  Συμβούλιο 

σύμφωνα με  τις  πρόνοιες  του  εδαφίου  (7)  του άρθρου 86  του Νόμου και  το 

οποίο θα προωθηθεί με ΣΔΙΤ, ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα μεριμνά 

για  τη  σύσταση  Διαχειριστικής  Επιτροπής  η  οποία  θα  ευθύνεται  για  την 

υλοποίηση  του  Επενδυτικού  Έργου  και  τη  διεκπεραίωση  όλων  των 

διαγωνισμών που σχετίζονται με αυτό.  Στην απόφαση του προϊσταμένου του 

οικονομικού φορέα καθορίζεται  επίσης η αναθέτουσα αρχή που θα συνάψει 

τις σχετικές συμβάσεις και οι δημόσιοι φορείς που θα μετέχουν στην εταιρεία 

ειδικού σκοπού αν πρόκειται για ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου. Νοείται ότι, αν 

κριθεί  αναγκαία  η  συμμετοχή  στη  Διαχειριστική  Επιτροπή  υπαλλήλων  από 

άλλους  οικονομικούς  φορείς  τότε  ο  προϊστάμενος  του  οικονομικού  φορέα 

υποβάλλει σχετική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

   

Διαχειριστική 

Επιτροπή για ΣΔΙΤ 

10.(1) Κάθε Διαχειριστική Επιτροπή απαρτίζεται από: 

  (α) Έναν Πρόεδρο με μισθολογική κλίμακα Α14 ή και ανώτερη, 

  (β)  Έναν  Αναπληρωτή  Πρόεδρο  με  μισθολογική  κλίμακα  Α14  ή  και 

ανώτερη, 
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  (γ) δύο μέχρι έξι μέλη με μισθολογική κλίμακα Α10 ή και ανώτερη, και 

  (δ)  ένα  Γραμματέα  και  έναν  Αναπληρωτή  Γραμματέα  χωρίς  δικαίωμα 

ψήφου. 

  (2) Η κατάργηση ή χηρεία οποιασδήποτε θέσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 

οποιασδήποτε  πράξης  ή  εργασίας  στη  Διαχειριστική  Επιτροπή,  εφόσον  ο 

αριθμός  των  προσώπων  που  την  απαρτίζουν  δεν  μειωθεί  κάτω  του 

απαιτούμενου  για  την  απαρτία  αριθμού  μελών  κατά  τα  οριζόμενα  στην 

παράγραφο (5). 

  (3) Κατά τις συνεδρίες  της Διαχειριστικής Επιτροπής  τηρούνται πρακτικά από 

τον Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γραμματέα.

  (4)  Τα  πρακτικά  επικυρώνονται  από  την  ολομέλεια  της  Διαχειριστικής 

Επιτροπής  και  υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  το  αργότερο  μέσα  σε 

δεκαπέντε  (15)  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  συνεδρία  στην  οποία  αναφέρονται 

και στη συνέχεια κοινοποιούνται στα μέλη και τους παρατηρητές. 

  (5)  Για  την  έγκυρη  διεξαγωγή  των  συνεδριών  της  Διαχειριστικής  Επιτροπής 

απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου, του ήμισυ 

των μελών της και του Γραμματέα ή του Αναπληρωτή Γραμματέα. 

  (6)  Οι  αποφάσεις  της  Διαχειριστικής  Επιτροπής  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία 

των  παρόντων  και,  σε  περίπτωση  ισοψηφίας,  επικρατεί  η  ψήφος  του 

Προέδρου. 

  (7)  Ο  Γενικός  Εισαγγελέας  της  Δημοκρατίας,  ο  Γενικός  Ελεγκτής  της 

Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων  και  ο  προϊστάμενος  της  μονάδας  ελέγχου  του 

οικονομικού φορέα, ή εκπρόσωποί τους, έχουν δικαίωμα να παρακάθονται, ως 

ανεξάρτητοι  παρατηρητές,  στις  συνεδρίες  της  Διαχειριστικής  Επιτροπής,  να 

εκφράζουν  τις  απόψεις  τους  επί  των  συζητουμένων  θεμάτων  και  να  ζητούν 

όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά. 
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Έγγραφα 

Διαγωνισμού ΣΔΙΤ  

11.(1)  Η  Διαχειριστική  Επιτροπή  μεριμνά  για  την  χωρίς  καθυστέρηση  

ετοιμασία  των  εγγράφων  διαγωνισμού.  Κατά  την  ετοιμασία  των  εγγράφων 

διαγωνισμού  θα  πρέπει  να  τυγχάνει  εφαρμογής  η  αρχή  ότι  οι  κίνδυνοι 

κατανέμονται στο συμβαλλόμενο εκείνο μέρος από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό 

τομέα που είναι στην καλύτερη θέση να διαχειριστεί τον κάθε κίνδυνο και ότι 

κριτήριο κατανομής  των κινδύνων αποτελεί η βελτιστοποίηση της κατανομής 

αυτής και όχι η μεγιστοποίηση των κινδύνων που μεταφέρονται στον ιδιωτικό 

τομέα.    

  (2) Εάν πρόκειται για ΣΔΙΤ αμιγώς συμβατικού τύπου που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής  της  νομοθεσίας  δημοσίων  συμβάσεων,  τότε  η  ανάθεση  της 

σύμβασης  θα  πρέπει  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  της  νομοθεσίας 

αυτής.  Σε  κάθε άλλη περίπτωση, η επιλογή του αναδόχου της σύμβασης εάν 

πρόκειται  για  ΣΔΙΤ  αμιγώς  συμβατικού  τύπου,  ή  η  επιλογή  των  ιδιωτικών 

φορέων που θα συμμετέχουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού εάν πρόκειται για 

ΣΔΙΤ  θεσμοθετημένου  τύπου,  θα  πρέπει  να  γίνεται  τηρώντας  τις  αρχές  της 

ισότητας,  της  μη  διάκρισης  και  της  διαφάνειας  και  τούτο  θα  πρέπει  να 

διασφαλίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.  

    Νοείται  ότι  για  την  ετοιμασία  των  εγγράφων  του  διαγωνισμού,  η 

Διαχειριστική  Επιτροπή  μπορεί  να  ζητήσει  και  να  λάβει  συμβουλευτική 

υποστήριξη από  τη Μονάδα Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων καθώς και από 

την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων. 

   

  ΜΕΡΟΣ Ε – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έγκριση  από  τον 

Υπουργό 

12.(1) Σε περίπτωση που η διαδικασία που οδηγεί στην ανάθεση της σύμβασης 

ολοκληρωθεί επιτυχώς ώστε να απομένει μόνο η ανάθεση της σύμβασης και η 

σύναψη  της  συμφωνίας  με  τον  ανάδοχο  που  θα  έχει  επιλεγεί  για  το 

Επενδυτικό  Έργο,  ο  προϊστάμενος  του  οικονομικού  φορέα  διαβιβάζει  στον 

Υπουργό έκθεση πεπραγμένων δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το εδάφιο 

(2)  του  άρθρου 87  του Νόμου.  Ο  Υπουργός  διαβιβάζει  την  έκθεση αυτή  στη 

Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.  
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  (2) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες 

διευκρινίσεις από  τον οικονομικό φορέα,  υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης 

Επενδυτικών  Έργων  εισηγητική  έκθεση  στην  οποία  περιλαμβάνονται  όλα  τα 

στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια 

και  αναλύσεις  της,  καθώς  και  η  δική  της  αξιολόγηση  κατά  πόσο  το 

προτεινόμενο  Επενδυτικό  Έργο  έχει  ετοιμαστεί  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες 

και  προϋποθέσεις  που  έχει  καθορίσει  ο  Υπουργός,  είναι  οικονομικά  προσιτό 

και  οικονομικά  βιώσιμο  και  ικανοποιεί  οποιαδήποτε  άλλα  κριτήρια 

καθορίζονται από τον Υπουργό. 

  (3)  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισηγητική  έκθεση  της  Μονάδας  Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Έργων που  έχει  ενώπιον  της,  η  Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών 

Έργων  συμβουλεύει  κατάλληλα  τον  Υπουργό  ο  οποίος,  με  σχετική 

αιτιολογημένη  απόφαση  του,  αποφασίζει  αν  θα  εγκρίνει  ή  θα  απορρίψει  τη 

σύναψη της σκοπούμενης σύμβασης ή συμφωνίας.  

  (4)  Σε  περίπτωση  που  ο  Υπουργός  εγκρίνει  τη  σύναψη  της  σκοπούμενης 

σύμβασης ή συμφωνίας τότε η αναθέτουσα αρχή προχωρεί στη ανάθεση της 

σύμβασης  και  στη  σύναψη  της  σχετικής  συμφωνίας  και  μεριμνά  για  τη 

δημοσίευση  στην  ιστοσελίδα  της  των  όρων  της  σύμβασης  όπως  αυτή  έχει 

τελικά  συναφθεί,  με  τήρηση  των  αρχών  εμπιστευτικότητας  που  αφορούν 

πληροφορίες  που  χαρακτηρίζοντας  ως  εμπιστευτικές.  Οι  πληροφορίες  αυτές 

περιλαμβάνουν,  ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές της σύμβασης. 

  (5)  Σε  περίπτωση  που  ο  Υπουργός  απορρίψει  τη  σύναψη  της  σκοπούμενης 

σύμβασης  ή  συμφωνίας  τότε  το  Επενδυτικό  Έργο  διαγράφεται  από  το 

Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων και για την προώθηση του απαιτείται εκ νέου 

έναρξη της διαδικασίας που καθορίζεται στον Κανονισμό 6.

Υλοποίηση  

Επενδυτικών  Έργων 

με  τη  συνήθη 

μέθοδο υλοποίησης 

13.  Εντός  60  ημερών  από  τη  συμπλήρωση  του  Επενδυτικού  Έργου  που  έχει 

υλοποιηθεί  με  τη  συνήθη  μέθοδο  υλοποίησης,  ο  προϊστάμενος  του 

οικονομικού  φορέα  υποβάλλει  στην  Επιτροπή  Έγκρισης  Επενδυτικών  Έργων 

έκθεση για το κόστος του Επενδυτικού Έργου και για τυχόν καθυστερήσεις και 

άλλα  προβλήματα  που  παρατηρήθηκαν  κατά  την  υλοποίηση.  Σε  περίπτωση 

που κατά  την ημερομηνία υποβολής  της  έκθεσης παραμένουν  εκκρεμότητες, 
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είτε  υπό  τη  μορφή  ασυμπλήρωτων  ή  μη  παρασχεθεισών  επουσιωδών 

εργασιών  ή  υπηρεσιών,  είτε  υπό  τη  μορφή  παραμενουσών  οικονομικών 

διαφορών με  τον ανάδοχο της σύμβασης,  τότε αυτές καταγράφονται μαζί με 

χρονοδιάγραμμα διευθέτησης των διαφορών αυτών.  

   

Υλοποίηση  

Επενδυτικών  Έργων 

με ΣΔΙΤ 

14.‐(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

διεύθυνση  και  διαχείριση  κάθε  ΣΔΙΤ  που  έχει  συναφθεί  σύμφωνα  με  τις 

πρόνοιες  του  Κανονισμού  12  και  για  τη  διασφάλιση  των  συμφερόντων  της 

αναθέτουσας  αρχής,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σχετικής  σύμβασης, 

περιλαμβανομένων  παρεπόμενων  συμφωνιών,  καθώς  και  σύμφωνα  με  τον 

Κανονισμό 15 και άλλο σχετικό νόμο και κανονισμό.  

  (2) Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει εξουσία να επιλαμβάνεται και να χειρίζεται, 

ανάλογα με την περίπτωση: 

  (α)  αλλαγές  στη  σύμβαση  και  στις  παρεπόμενες  συμφωνίες, 

περιλαμβανομένων των χρηματικών προσθαφαιρέσεων που προκύπτουν 

από αυτές 

  (β) χρονικές απαιτήσεις που υποβάλλονται από τον ανάδοχο σύμβασης, 

δηλαδή απαιτήσεις  για παράταση ή μετάθεση  των προβλεπομένων στη 

σύμβαση  ημερομηνιών  εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου σύμβασης ,∙ 

  (γ)  οικονομικές  απαιτήσεις  που  υποβάλλονται  από  τον  ανάδοχο 

σύμβασης, και 

  (δ) μεταβίβαση της έννομης σχέσης σύμβασης. 

  (3) Σε κάθε περίπτωση που η Διαχειριστική Επιτροπή σκοπεύει να αποφασίσει  

την  τροποποίηση  της  σύμβασης  ή  των  παρεπόμενων  συμφωνιών, 

περιλαμβανομένης  τυχόν  παράτασης  της  σύμβασης  σύμφωνα με  όρο αυτής, 

καθώς  και  της  ανάθεσης  πρόσθετων  εργασιών  ή  υπηρεσιών  που 

προβλέπονταν ως επιλογή ή δικαίωμα προαιρέσεως στην αρχική σύμβαση, και 

τούτο  θα  έχει  ως  άμεσο  ή  έμμεσο  αποτέλεσμα  να  απαιτηθούν  πρόσθετες 

πιστώσεις,  ή  ενδεχομένως  να αυξηθούν  οι  βασικοί  κίνδυνοι  και  ενδεχόμενες 



 

17 

 

υποχρεώσεις  που  αναλαμβάνει  ο  οικονομικός  φορέας,  τότε    η  Διαχειριστική 

Επιτροπή  οφείλει,  προτού  αποφασίσει  την  τροποποίηση,  να  παραπέμψει  το 

θέμα  στον  Υπουργό  με  διαδικασία  ανάλογη  αυτής  που  περιγράφεται  στον 

Κανονισμό  12.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  Υπουργός  έχει  εξουσία  είτε  να 

παράσχει  έγκριση  για  τροποποίηση  της  σύμβασης,  είτε  να  απορρίψει  την 

σκοπούμενη τροποποίηση.. 

  (4) Η Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών 

Έργων ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, τις πληρωμές 

ή εισπράξεις που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτής, σύγκριση αυτών σε σχέση με 

τις  προβλέψεις  της  συναφθείσας  σύμβασης,  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις  που 

έχει  αναλάβει  το  κράτος,  και  για  τυχόν  καθυστερήσεις,  τροποποιήσεις, 

απαιτήσεις και άλλα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο που 

αφορά η έκθεση.  

  Νοείται ότι ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ζητήσει όπως οι εκθέσεις αυτές 

υποβάλλονται σε μεγαλύτερη συχνότητα. 

   

Αλλαγές  κατά  την 

υλοποίηση 

Επενδυτικών Έργων 

15.  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε Επενδυτικού Έργου:  

(α)  Ουδεμία  ουσιώδης  τροποποίηση  των  διατάξεων  της  σύμβασης  που 

έχει  συναφθεί,  περιλαμβανομένων  τυχόν  παρεπόμενων  συμφωνιών,  

είναι επιτρεπτή. Νοείται ότι τυχόν τροποποίηση μίας σύμβασης κατά τη 

διάρκειά  της  θεωρείται  ουσιώδης  εάν  διαφοροποιεί  ουσιωδώς  τη 

σύμβαση από αυτή  που αρχικά  συνήφθη  ή/και  εάν  η  πραγματοποίησή 

της  θα  θεωρηθεί  ως  νέα  ανάθεση  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  ισχύον 

δίκαιο.  

  (β)  Το φυσικό  και  οικονομικό αντικείμενο  της  σύμβασης  δεν  πρέπει  να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. 

  (γ)  Τηρουμένων  των  προνοιών  των  παραγράφων  (α)  και  (β),  ουδεμία 

τροποποίηση της σύμβασης είναι επιτρεπτή εάν η τροποποίηση αυτή θα 

συνιστά  παραβίαση  της  αρχής  της  ίσης  μεταχείρισης  των  οικονομικών 

φορέων,  της  αρχής  της  αποφυγής  των  διακρίσεων,  της  αρχής  της 

αναλογικότητας  και  της  αρχής  της  διαφάνειας  ή  της  νομοθεσίας 

δημοσίων συμβάσεων. 
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