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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
  ΑΔΑ: 
 
 
Αθήνα,6-2-2018 
Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ / 2693/ ΦΝ 429 
 
 
 
 

 
                 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 Απόφασης 

έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α΄147) 

και ειδικότερα του άρθρου 54 παρ. 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 158 του ίδιου 

νόμου. 

2 Τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167). 

3.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  (Α΄ 208).  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών »  (Α΄ 210). 

7.Τις διατάξεις του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών» (Α΄151). 

8.Την με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.2578/22-6-2015 απόφαση Αν. Υπουργού 

Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος». 

9.Την με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση έγκρισης του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016, όπως 

διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2151 Β΄/12-07-2016. 

10.Τις με αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4007/2016) και 

αρ.ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 294 /19-5-2017 ( Β΄1839/ 2017) αποφάσεις με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση έγκρισης του 

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). 

11.Τις υποβληθείσες απόψεις ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων που εισήχθησαν με την πρώτη  

αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση. 

12.Το γεγονός ότι κανονιστικές πράξεις  που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του 

ν.3669/2008 (Α΄116) και οι οποίες δεν καταργούνται ρητά  κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 377 του ν. 4412/16 και  δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις  του  εξακολουθούν  

να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπόμενων από το ν. 4412/16 πράξεων 

(σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/16). 

  Και επειδή: 

Από την μέχρι στιγμής εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 

(ΚΤΣ-2016) όπως αυτός ισχύει, αναδείχθηκαν ορισμένα ζητήματα εφαρμογής των 

μεταβατικών του διατάξεων από επιμέρους φορείς. 

                                               Αποφασίζουμε: 

 

1.Τροποποιούμε την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασή μας (ΦΕΚ 

1561 Β’/2-6-2016 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2151 Β΄2016), με την οποία εγκρίθηκε 

ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως τροποποιήθηκε 

με τις αριθμ.  ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4007) και  αρ.ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 

294 /19-5-2017 ( Β΄1839) αποφάσεις, ως εξής : 

Α. Η περίπτωση β της παρ. 4, όπως αυτή προστέθηκε  με την αρ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 

429/5-12-2016 απόφαση,  αντικαθίσταται ως εξής : 
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«β) Για τις μελέτες υπό εκπόνηση : Οι μελέτες υπό εκπόνηση (σύνταξη) που 

συνδέονται με την εφαρμογή του ΚΤΣ-2016 θα προσαρμόζονται κατάλληλα, στο 

μέτρο που απαιτείται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και εφαρμογή του ΚΤΣ-

2016. Εξαιρούνται μελέτες των οποίων η εκπόνηση είναι σε εξέλιξη κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης και έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3316/2005 ή του Ν. 716/77, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα της 

προαναφερόμενης προσαρμογής στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης (λ.χ. εξαιτίας 

αδυναμίας χρηματοδότησης). Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογίαν και σε 

περιπτώσεις ιδιωτικών έργων στα οποία η εκτίμηση για τις τυχόν επιπτώσεις της 

εφαρμογής του ΚΤΣ-2016 στις μελέτες και για την απαιτούμενη  κατάλληλη 

προσαρμογή τους θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του αρμόδιου μηχανικού, η δε 

σχετική απόφαση για περαιτέρω ενέργειες θα λαμβάνεται από τον Ιδιοκτήτη». 

Β. Η περίπτωση γ της παρ. 4, όπως αυτή προστέθηκε  με την αρ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 

429/5-12-2016 απόφαση,  αντικαθίσταται ως εξής : 

«γ) Για τα έργα σε φάση δημοπράτησης : Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η 

προκήρυξη του σχετικού για την ανάθεση του έργου διαγωνισμού, θα 

προσαρμόζονται κατάλληλα, τόσο η προκήρυξη όσο και τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης, εφόσον χρειάζεται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και 

εφαρμογή του ΚΤΣ-2016.  

Σ’ ότι αφορά στις μελέτες με βάση τις οποίες προωθείται η δημοπράτηση του έργου, 

η σωρευτική συνδρομή των εξής δύο προϋποθέσεων : 

γα. Η έγκριση χρηματοδότησης των προς δημοπράτηση έργων ανεξάρτητα από την 

πηγή χρηματοδότησής τους (Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, 

συγχρηματοδοτούμενο  σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό 

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ή η υποβολή αίτησης ένταξής 

τους σε αυτά και 

γβ. Η ύπαρξη σχετικής Οικοδομικής Άδειας ή Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας που 

είναι σε ισχύ ή η ύπαρξη ολοκληρωμένων και αρμοδίως εγκεκριμένων σχετικών με τη 

δημοπράτηση του έργου μελετών, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται έκδοση 

Οικοδομικής Άδειας ή Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας, μπορεί να θεωρείται 

επαρκής λόγος για την συνέχιση της προωθούμενης διαδικασίας δημοπράτησης, 

χωρίς να έχει προηγηθεί προσαρμογή των μελετών δημοπράτησης, ως απόρροια 

της εφαρμογής του ΚΤΣ-2016.Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί τελικά πριν από τη 

δημοπράτηση η λόγω εφαρμογής του ΚΤΣ-2016 απαιτούμενη προσαρμογή των 

μελετών, θα προβλέπεται στην προκήρυξη και στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης ότι 

αυτή θα συντελεσθεί στο πλαίσιο της σύμβασης κατασκευής του έργου. 
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Στην περίπτωση που έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού 

(κατασκευής έργου) ή αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά τη φάση σύναψης της 

σύμβασης θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, στο πλαίσιο των 

κείμενων διατάξεων, η επιλογή της εφαρμογής του νέου ΚΤΣ-2016. 

Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογίαν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών έργων, 

στα οποία η εκτίμηση για τις τυχόν επιπτώσεις της εφαρμογής του ΚΤΣ-2016 στις 

μελέτες και για την απαιτούμενη κατάλληλη προσαρμογή τους θα γίνεται με ευθύνη 

και μέριμνα του αρμόδιου μηχανικού, η δε σχετική απόφαση για περαιτέρω ενέργειες 

θα λαμβάνεται από τον Ιδιοκτήτη». 

 2.Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται  η  Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 

απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β’ /2-6-2016), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016 ) όπως τροποποιημένη ισχύει. 

 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                            

                                                                                 ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

                                                                                                 

                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ    ΣΠΙΡΤΖΗΣ         

                                                                                                                                                                                                                                                 

KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

                                                                                                                                                                                                     
1.Γραφείο κ.  Υπουργού 
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                                                                                                                                                            
 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέων  του Υπουργείου                            
 4. Γραφεία κ. κ.  Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Υ. 
 5. Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων 
 Πειραιώς 166 
 6. Eθνικό τυπογραφείο (για δημοσίευση) 
 7.ΔΝΣ(2) 
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