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αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, 
τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας, ηλεκτρονική διεύ-
θυνση και το όργανο που το εκπροσωπεί.».

Άρθρο 79
Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια

1. Στο άρθρο 133 του ν. 2717/1999 προστίθενται πα-
ράγραφοι 6 έως 9 ως εξής:

«6. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που 
διευθύνει το δικαστήριο, μπορεί, ύστερα από αίτημα 
αυτού που ασκεί το ένδικο βοήθημα, το οποίο υποβάλ-
λεται με το εισαγωγικό δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να 
αποφασίσει ότι οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 
τους θα μετέχουν στη συνεδρίαση και θα διενεργούν δι-
αδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, ευρισκό-
μενοι σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της συνεδρίασης. 
Τόπος συνεδρίασης για τις μεταβατικές έδρες θεωρείται 
στην περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του δικαστηρίου, οι 
δε διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη 
δυνατότητα να παραστούν και να μετέχουν στη συνεδρί-
αση ευρισκόμενοι είτε στον τόπο της συνεδρίασης είτε 
στον τόπο της μεταβατικής έδρας. Τα πιο πάνω πρόσωπα 
ενημερώνονται για την απόφαση του πρώτου εδαφίου 
με την κλήση που προβλέπεται στο άρθρο 128 του πα-
ρόντος. Η συζήτηση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και 
εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και 
στον τόπο όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι τους.

7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων 
ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει την εξέταση 
μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων χωρίς 
αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασής του. 
Η εξέταση μεταδίδεται ταυτοχρόνως με ήχο και εικόνα 
στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον 
τόπο εξέτασης των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και 
διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξά-
γεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική 
ισχύ με την εξέταση στο ακροατήριο.

8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 δεν υπόκει-
ται σε ένδικα μέσα.

9. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 6 
και 7, ιδίως δε της διεξαγωγής της συζήτησης και της 
εξέτασης προσώπων από το δικαστήριο με τεχνολογι-
κά μέσα, όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της 
αίθουσας του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο, ορίζονται 
με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρό-
ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρι την έκδοσή του 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 142/2013 
(Α΄ 227), όπως εκάστοτε ισχύει.».

2. Στο άρθρο 204 παράγραφος 1 του ν. 2717/1999 
προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«Η ακρόαση αυτή μπορεί να λάβει χώρα και κατ’ ανά-
λογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 έως 
9 του άρθρου 133.».

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977 
(Α΄ 268) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ’ 
εξαίρεση ακρόαση των διαδίκων από το διοικητικό εφε-
τείο σε συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Στην περίπτωση της ακρόασης 
από το συμβούλιο η απόφαση διεξαγωγής τηλεακρόα-
σης κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος τρεις πλή-
ρεις ημέρες πριν από την ακρόαση.».

4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως 
εξής:

«δ΄ Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την ακρό-
αση των διαδίκων από το συμβούλιο εφαρμόζονται ανα-
λόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 
133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.».

5. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 133 πα-
ράγραφοι 6, 7, 8 και 9 και 204 παράγραφος 1 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
περίπτωση η΄ του ν. 702/1977 τίθεται σε ισχύ για καθένα 
από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με απόφαση του 
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοι-
κητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 80
Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών 
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 
Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής 
Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν. 3900/2010 (Α΄ 213) προστίθεται εδάφιο γ΄, ως εξής:

«γ΄ Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, 
με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, επιχορη-
γεί ετησίως το Συμβούλιο της Επικρατείας ως κύριο του 
έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης” (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), 
για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ηλε-
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πλη-
ροφορικής με σκοπό την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση, 
βελτίωση και ασφάλεια των υποδομών και εφαρμογών 
του εν λόγω Συστήματος».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
64 του ίδιου νόμου τροποποιείται ως εξής:

«Για την αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφίων α΄ 
και β΄ της παραγράφου 1 ετήσια επιχορήγηση λαμβά-
νουν επίσης:».

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 81
Σύμβαση μελέτης / κατασκευής

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έρ-
γου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα 
της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έρ-
γου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την 
εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν 
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμ-
βασης έργου και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του τεχνι-
κού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού 
συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην 
αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σω-
ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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(α) ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύ-
χους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό 
του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής και Κα-
νονισμού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά 
για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε 
σε παρόμοια έργα,

(β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως 
Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ 
της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής.».

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Ουδεμία ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση 
θεμελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσε-
ων και της διαδικασίας του παρόντος.».

Άρθρο 82
Συμβάσεις παραχώρησης

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
29 του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών για τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για άλλα έργα 
επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης 
μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον 
έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε 
ποσοστό 50%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του 
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής 
Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται, και έχει υλοποι-
ηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειμένου αυ-
τής, σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης 
των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί 
έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 36.».

Άρθρο 83
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3389/2005 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Χωρίς να θίγεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας 
της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή της παροχής 
της υπηρεσίας που καθορίζεται από τον Δημόσιο και 
τον Ιδιωτικό Φορέα με τη Σύμβαση Σύμπραξης, κατά 
την περίοδο υλοποίησης του έργου ή της παροχής της 
υπηρεσίας, ο Ιδιωτικός και ο Δημόσιος Φορέας οφείλουν 
να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων και ΣΔΙΤ κάθε δύο (2) μήνες αναφορά προόδου 
του έργου. 

Συστήνεται με απόφαση του Γενικου Γραμματέα Ιδι-
ωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τριμελής επιτροπή παρα-
κολούθησης της πορειας υλοποίησης εκάστου έργου με 
εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και ΣΔΙΤ, του Δημοσίου Φορέα και του Ιδιωτικού 
Φορέα που συμβάλλονται σε ένα έργο ΣΔΙΤ.

Η επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μια 
φορά το τρίμηνο κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.».

2. Το άρθρο 21 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 21

Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής, ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδο-
ποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί 
αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία 
υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των ερ-
γασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για 
τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν 
παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, η υπόδειξη τρό-
πων συνέχισης και επιτάχυνσης των εργασιών, καθώς 
και των απαιτούμενων ενεργειών για τη διασφάλιση της 
προστασίας των αρχαιοτήτων, περιέρχεται αυτοδικαίως 
στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαι-
οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δι-
εύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
αντίστοιχα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών. Η Εταιρεία Ειδι-
κού Σκοπού δύναται να ζητήσει, και ο Δημόσιος Φορέ-
ας υποχρεούται να χορηγήσει, χρονική παράταση των 
προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών ίση με την 
καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση 
της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυ-
στέρηση που μπορεί να προκύψει για την εκτέλεση των 
εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των 
ευρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας 
που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση και η οποία, σε 
περίπτωση άπρακτης προθεσμίας της ανωτέρω συνολι-
κής προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών, αρχίζει από 
την επομένη της εκπνοής της.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 
του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου αυτού ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων 
επ’ αυτών, όπου αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς 
προφανούς δημόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπεί-
γουσες και μείζονος σημασίας.».

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 
του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά πε-
ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού.».

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Άρθρο 84
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», όπως συ-


