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      Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

           

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του 

Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 

  

Παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 49 παρ.2 

περ.β΄(πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα: 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και 

απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον κρίνει ότι είναι προς το 

συμφέρον του έργου, πριν από την  εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση 

του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού. 

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω αναφερόμενα, ως πρόδρομες εργασίες νοούνται: 

 

- σε ό,τι αφορά οδικά έργα: 

• Η Μελέτη αποκατάστασης - μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω., (εφόσον απαιτείται) σε συνδυασμό με 

τη Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών. 

• Η Σύνταξη Κτηματολογίου (Πράξεις Αναλογισμού) ώστε να επισπευσθεί η κήρυξη του με βάση 

τα στοιχεία της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του οδικού έργου μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ. 

• Οι Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ).  

• Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. 

• Οι πρόσθετες γεωτρήσεις και πιθανές χρονοβόρες εργασίες από απαιτήσεις γεωτεχνικών 

μελετών (π.χ. προφορτίσεις υψηλών επιχωμάτων).   
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• Οι  εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, 

δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων 

• Παντός είδους αδειοδοτήσεις,  εργασίες ή έρευνες, σχετικές με τις ανωτέρω, που αποσκοπούν 

στην επιτάχυνση της υλοποίησης  του κυρίως τεχνικού έργου. 

 

- σε ό,τι αφορά λιμενικά  έργα: 

• Έρευνα για τον εντοπισμό ευρημάτων αρχαιολογικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στη 

θαλάσσια και χερσαία ζώνη του λιμενικού έργου. Η έρευνα γίνεται με φυσικές μεθόδους 

(υποβρύχια επιθεώρηση, επίγεια ανασκαφή) ή τεχνικές μεθόδους(π.χ. γεωφυσική διασκόπιση). 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων περιβαλλοντικών και λοιπών αδειοδοτήσεων με τη σύνταξη των 

αντίστοιχων μελετών (ΤΕΠΕΜ κα)  για τους δανειοθαλάμους, αποθεσιοθαλάμους και των 

προσβάσεων σε αυτούς (στην περίπτωση χερσαίας πρόσβασης) 

• Μελέτη αποκατάστασης - μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω., (εφόσον απαιτείται) σε συνδυασμό με 

τη Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών. 

• Σύνταξη Κτηματολογίου (Πράξεις Αναλογισμού) ώστε να επισπευσθεί η κήρυξη του με βάση τα 

στοιχεία της εγκεκριμένης προμελέτης του λιμενικού έργου μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ. 

• Πρόσθετες γεωτρήσεις και πιθανές χρονοβόρες εργασίες από απαιτήσεις γεωτεχνικών μελετών 

(π.χ. προφορτίσεις, εξυγιάνσεις βελτιώσεις εδαφών θεμελίωσης των έργων). 

 

- σε ό,τι αφορά υδραυλικά  έργα: 

• Η Μελέτη αποκατάστασης - μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω., (εφόσον απαιτείται) σε 

συνδυασμό με τη Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων 

λειτουργιών. 

• Κτηματολογικά στοιχεία απαλλοτριώσεων 

• Οι Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ) και οι τυχόν απαιτούμενες από την ΑΕΠΟ, 

Μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  

• Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. 

• Οι πρόσθετες γεωτρήσεις και πιθανές χρονοβόρες εργασίες από απαιτήσεις γεωτεχνικών 

μελετών. 

• Οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, 

λατομείων, δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων 

• Παντός είδους αδειοδοτήσεις, εργασίες ή έρευνες, σχετικές με τις ανωτέρω, που 

αποσκοπούν στην επιτάχυνση της υλοποίησης  του κυρίως τεχνικού έργου. 

 

- σε ό,τι αφορά κτιριακά έργα: 

• Η Μελέτη αποκατάστασης - μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω., (εφόσον απαιτείται) σε συνδυασμό με 

η Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών. 
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• Κτηματολογικά στοιχεία απαλλοτριώσεων 

• Οι Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ).  

• Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. 

• Οι πρόσθετες γεωτρήσεις και πιθανές χρονοβόρες εργασίες από απαιτήσεις γεωτεχνικών 

μελετών .   

• Οι  εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, 

δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων 

• Παντός είδους αδειοδοτήσεις,  εργασίες ή έρευνες, σχετικές με τις ανωτέρω, που αποσκοπούν 

στην επιτάχυνση της υλοποίησης  του κυρίως τεχνικού έργου. 

                                           

  

 

                              

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ.Διανομή:                                                                                 
ΔΝΣγ’ (2)                                                 
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