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Τρίτη 2 Αυγούστου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 2 Αυγούστου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.20’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας. Διαπιστωθείσης της απαρτίας αρχίζει
η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον και οι επιτροπές αποδέχθηκαν κατά πλειοψηφία
τον χαρακτηρισµό του ως επείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 110
του Κανονισµού της Βουλής.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 28 Ιουλίου 2016 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
Κάνω την εξής πρόταση: Θα ανοίξει η ηλεκτρονική εγγραφή
στους δύο πρώτους εισηγητές. Ο πρώτος είναι ο κ. Καραναστάσης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο δεύτερος είναι κ. Μηταράκης από τη
Νέα Δηµοκρατία. Τελειώνοντας ο κ. Μηταράκης, θα κλείσει και
η δυνατότητα εγγραφής, για να δούµε πόσοι συνάδελφοι θα εγγραφούν.
Δεύτερον, µόλις τελειώσουν οι οµιλίες των εισηγητών και των
ειδικών αγορητών, θα ζητήσω να πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός και επί του νοµοσχεδίου, αλλά και για να µας ενηµερώσει
ποιες από τις τροπολογίες Βουλευτών κάνει δεκτές ή όχι, καθώς
είναι τρεις τροπολογίες µέχρι στιγµής σε ό,τι αφορά τους Βουλευτές. Για να µη µατιαστούµε σήµερα, µέχρι στιγµής δεν έχει
καµµία υπουργική τροπολογία! Εποµένως δεν έχουµε πρόβληµα
επ’ αυτού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θαύµα του Δεκαπενταύγουστου, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, είπαµε να µη
µατιαστούµε.
Ταυτόχρονα, ο κ. Παρασκευόπουλος θα έρθει και θα µιλήσει
για κάποια άρθρα που είναι του Υπουργείου του και είναι ενσωµατωµένα µέσα στην οδηγία. Όµως, δεν θα διακοπεί η ροή των
εισηγητών και των ειδικών αγορητών. Μιλά ο Υπουργός, µετά οι

Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, και θα
µπούµε και στον κατάλογο των συναδέλφων. Ο χρόνος θα καθοριστεί ανάλογα µε το πόσοι θα εγγραφούν.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να µιλήσει επί της
διαδικασίας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, στην Ολοµέλεια
πρέπει να εξηγηθεί από τον αρµόδιο Υπουργό ποιος είναι ο
λόγος του επείγοντος. Δεν ξέρω αν θυµάστε εσείς από την πολύχρονη εµπειρία σας να γίνεται ενσωµάτωση οδηγίας µε αξιοποίηση των ρυθµίσεων του Κανονισµού της Βουλής για
επείγοντα και κατεπείγοντα.
Πρέπει να µας εξηγήσει, λοιπόν, ο Υπουργός, πριν ξεκινήσει η
υπόλοιπη διαδικασία, γιατί είναι επείγουσα η διαδικασία και πρέπει να κλείσουµε σε µία συνεδρίαση την ενσωµάτωση δύο πολύ
σοβαρών οδηγιών από τις τρεις. Δεν ξέρω, βέβαια, αν για τον
Υπουργό αυτό είναι ρουτίνα, αλλά για το Κοινοβούλιο δεν είναι.
Η εξήγηση, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι πεντακάθαρη και τα
επιχειρήµατα –το είπε η Διάσκεψη των Προέδρων και οι επιτροπές- δεν είναι τίποτα περισσότερο από το ότι το είπε η Πλειοψηφία. Γιατί το είπε η Πλειοψηφία; Και γιατί δεν είπε «κατεπειγόντως»
η Πλειοψηφία; Και γιατί δεν είπε «καθόλου διαδικασίες» η Πλειοψηφία; Και γιατί είπε «µία συνεδρίαση»;
Όλα αυτά θέλουν µια καθαρή κοινοβουλευτική εξήγηση, διότι
ειδάλλως δεν έχουµε αντιληφθεί, κύριε Πρόεδρε, τι χρειάζεται η
ελληνική πολιτεία τη Βουλή. Να µας τα πουν οι Υπουργοί. Γιατί
δεν έχουµε µόνο κυβέρνηση; Πραγµατικά, είναι περίεργο γιατί
για ενσωµάτωση οδηγιών καταφεύγουµε στις διαδικασίες του
επείγοντος.
Το δεύτερο που θέλω να διευκρινιστεί, κύριε Πρόεδρε, είναι
αύριο, που είναι η µία εκ των τριών οδηγιών που ενσωµατώνεται
µε απόφαση της Ολοµέλειας, ποιον Υπουργό έχει που ασκεί νοµοθετική πρωτοβουλία. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα για τη διαρρύθµιση των αρµοδιοτήτων
των Κοινοβουλευτικών µας Εκπροσώπων.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, και για τα δύο –το δεύτερο
είναι απλό και τυπικό, αλλά το πρώτο είναι ουσιαστικό- να έχουµε
διευκρινίσεις από την πλευρά των Υπουργών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω κι εγώ τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καρρά,
έχετε τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµπληρωµατικά, µε τα όσα είπε ο κ. Λοβέρδος, θα πω τούτο.
Δεν υπάρχει καν δικαιολογία για το επείγον για τον εξής λόγο:
Εάν ήταν ενσωµάτωση δύο απλών οδηγιών, θα µπορούσαµε να
δώσουµε κατ’ οικονοµίαν τη συγκατάθεσή µας. Εφόσον, όµως,
οι ίδιες οι οδηγίες αφήνουν ευρύτατο περιθώριο στις εθνικές νοµοθεσίες να ρυθµίσουν κρίσιµα ζητήµατα και αν δούµε το σχέδιο
νόµου –τουλάχιστον τα µισά άρθρα δεν αποτελούν ενσωµάτωση
οδηγίας, αλλά νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης- δεν
είναι δυνατόν να συζητήσουµε σε µία συνεδρίαση όλο αυτό το
µείζον ζήτηµα, αν λάβουµε υπ’ όψιν και την προϊστορία των δηµοσίων έργων, όπου η κακοδαιµονία και η κακοδιαχείριση είχε
πάρει τεράστια µορφή, αλλά αν λάβουµε ακόµα υπ’ όψιν και τις
σηµερινές συνθήκες, όπου πρέπει να προστατεύσουµε το δηµόσιο χρήµα και τον κόπο των φορολογουµένων και όλων των Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µου επιτρέψετε
να σας πω ότι είναι η πρώτη εφαρµογή του αναθεωρηµένου άρθρου 110. Επί του ουσιαστικού θέµατος που έθεσε ο κ. Λοβέρδος –και υιοθετήσατε κι εσείς, κύριε Καρρά- έγινε συζήτηση στην
αρµόδια Διαρκή Επιτροπή. Εκεί τοποθετήθηκε, είπε ο κύριος
Υπουργός. Δεν επείσθη η Αντιπολίτευση και γι’ αυτό κατά πλειοψηφία ελήφθη απόφαση να συζητηθεί ως επείγον το νοµοσχέδιο.
Εποµένως δεν είναι θέµα της Ολοµέλειας. Η συζήτηση έγινε
στην επιτροπή. Προφανώς η Αντιπολίτευση –στο σύνολό της, θα
έλεγα- δεν επείσθη επί του επείγοντος, έγινε η ψηφοφορία και
αποφασίστηκε το επείγον. Στη Διάσκεψη των Προέδρων, επίσης
κατά πλειοψηφία –διότι δεν συµφώνησε και εκεί η Αντιπολίτευσηστην ουσία υιοθετήθηκε η εισήγηση της επιτροπής.
Εάν θέλει ο κύριος Υπουργός για δύο, τρία λεπτά να επαναλάβει τα όσα είπε στην επιτροπή, ευχαρίστως να του δώσω τον
λόγο. Εάν όχι, τότε θα ξεκινήσουµε τη διαδικασία.
Κύριε Σταθάκη, θέλετε να λάβετε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα τα πω στην οµιλία µου στην εισαγωγή µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα πρέπει να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, θέλει
τότε να το πει. Το θέµα, που θέσατε, έχει λυθεί στην επιτροπή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά, σωστά, κύριε Πρόεδρε, αλλά
επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο 110 –και δεν είναι ρητορικό το
ερώτηµά µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχετε το τροποποιηµένο εκεί. Στον Κανονισµό που κρατάτε δεν είναι η διατύπωση του τροποποιηµένου άρθρου 110.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γι’ αυτό σας ζητώ τον λόγο. Εγώ
κρατώ τον Κανονισµό όπως ήταν παλιά. Πάντως οι διαδικασίες,
όπως διαρρυθµίζονται από το άρθρο 110, αλλά και οι άλλες από
το άρθρο 111 και οι προηγούµενες από τα άρθρα 108 και 109,
αφορούν την Ολοµέλεια. Δεν αφορούν τις επιτροπές. Νοµίζω ότι
σ’ αυτό έχω δίκιο, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συµφωνούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ανεξαρτήτως πώς έχει ακριβώς τροποποιηθεί, η συζήτηση στην Ολοµέλεια για το ζήτηµα του επείγοντος δεν µπορεί να απαγορευτεί, διότι ό,τι και να αποφάσισε
η οποιαδήποτε επιτροπή, νοµίζω ότι η εµπειρία σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και η Διάσκεψη των
Προέδρων αποφάσισε εκ των υστέρων πάλι κατά πλειοψηφία,
κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και η Διάσκεψη των Προέδρων.
Κατ’ ουσίαν, κύριε Πρόεδρε, η διαρρύθµιση των θεµάτων λειτουργικά είναι διαρρύθµιση επιθυµιών της Πλειοψηφίας. Δεν
µπορεί κανείς να αφαιρέσει από τη Μειοψηφία να θέσει το θέµα
και στην Ολοµέλεια. Ξέρω ότι δεν θα πείσουµε κανέναν. Όµως,
θεωρώ περιφρόνηση του Σώµατος ο Υπουργός να λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, µη
λέτε τα ίδια πράγµατα. Τα είπατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έτσι είναι, όµως. Είναι υποχρεωµένος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να πει τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ δεν µπορώ να
υποχρεώσω τον Υπουργό σώνει και καλά!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …γιατί φέρνει την οδηγία µε αυτόν
τον τρόπο και τη διανθίζει µε µια σειρά από διατάξεις καθόλου
διαφανούς χαρακτήρα, που δεν είναι µέσα στην οδηγία. Να τα
πει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν επιθυµεί να τα πει
τώρα. Δεν µπορούµε να τον υποχρεώσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αλλά έχει δηµοκρατικό έλλειµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συµφωνούµε, εντάξει. Είναι η άποψή σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η τήρηση του Κανονισµού είναι δηµοκρατικό έλλειµµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιος νοµίζει ότι είναι;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
Σαντορινιέ.
Κύριε Λοβέρδο, κατεγράφη στα Πρακτικά η άποψή σας και ξεκινά η διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα ξεκινά η διαδικασία. Δεν είναι
µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη χάνουµε περαιτέρω χρόνο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
Σαντορινιέ. Έληξε το θέµα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί
να µιλά για δηµοκρατικό έλλειµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απάντησα εγώ µε
βάση τον Κανονισµό. Αφήστε το. Επί της ουσίας, αν ήµουν κάτω
στην Αίθουσα, θα είχα άλλη άποψη. Σαν Πρόεδρος είµαι υποχρεωµένος να εφαρµόσω τον Κανονισµό.
Ο πρώτος οµιλητής είναι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Απόστολος Καραναστάσης.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που
συζητούµε σήµερα ενσωµατώνουµε στην εθνική νοµοθεσία τις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Πρόκειται για οδηγίες που
η ενσωµάτωσή τους καθυστέρησε και κατηγορηθήκαµε γι’ αυτό
τις προηγούµενες ηµέρες. Όµως, η αλήθεια είναι ότι το 2014, η
προηγούµενη κυβέρνηση ψήφισε σχετικό νόµο που, αν και µεταγενέστερος αυτών των οδηγιών, δεν τις ενσωµάτωσε στην εθνική
νοµοθεσία.
Επιπρόσθετα ο νόµος εκείνος, ο ν.4281/2014, αποδείχθηκε
στην πράξη ανεφάρµοστος, διότι προέβλεπε µεγάλου όγκου
δευτερογενές δίκαιο ως προϋπόθεση για την εφαρµογή του, έκδοση προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, το
οποίο ουδέποτε εξεδόθη. Αποτέλεσµα αυτού ήταν τελικά να καταργηθεί την 1η Ιουλίου του 2016.
Σήµερα, παράλληλα µε την ενσωµάτωση των ανωτέρω οδηγιών, καταργούµε το σύνολο σχεδόν της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
Εισάγοντας νέες, σύγχρονες και εν πολλοίς καινοτόµες διατάξεις, ελπίζουµε ότι θα αλλάξουµε ριζικά το τοπίο στον τεράστιο
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, έναν τοµέα της δηµόσιας
ζωής, αυτόν της αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και της εκτέλεσης
έργων, για τον οποίο αξίζει να αναφερθεί ότι οι δηµόσιες αρχές
σε ευρωπαϊκό επίπεδο δαπανούν κάθε χρόνο ένα ποσοστό 18%
του ΑΕΠ.
Στο εύλογο ερώτηµα: «Μα, δεν λειτουργούσε καλά µέχρι σήµερα το σύστηµα των δηµοσίων συµβάσεων και έπρεπε, πέρα
από την ενσωµάτωση των οδηγιών, να αναθεωρηθεί το σύνολο
της σχετικής νοµοθεσίας;» απαντώ, επισηµαίνοντας εν τάχει βασικά σηµεία της καταργούµενης νοµοθεσίας, χαρακτηριστικά,
τελικώς, ενός κράτους, που όλοι θέλουµε να αφήσουµε πίσω:
Το 2012 µε την αναποτελεσµατική, όπως αποδείχθηκε, ψήφιση
του ν.4281, υπήρχαν στην ελληνική έννοµη τάξη τετρακόσια δια-
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φορετικά νοµοθετήµατα που αφορούσαν τις δηµόσιες συµβάσεις, δηµιουργώντας απίστευτη δυσλειτουργία και σύγχυση σε
όλους τους εµπλεκόµενους, λειτουργώντας τελικά ως εστίες διαπλοκής και διαφθοράς. Ανάλογα µε τη µορφή της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα δηµοπράτησης υπήρχαν ειδικά καθεστώτα
και κανονισµοί, µε τους οποίους οι αναθέτουσες αρχές και φορείς, που κυρίως λειτουργούν µε τη µορφή Α.Ε., εξαιρούνται και,
µέσω των κανονισµών τους, παρέκκλιναν από τους κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων έργων, µελετών και προµηθειών.
Θα µπορούσα να αναφέρω δεκάδες άλλες δυσλειτουργίες του
παλαιού συστήµατος. Είναι, όµως, καιρός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ασχοληθούµε µε το νέο.
Μέσω του οδηγιών, που προανέφερα, η πολιτική σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων εντάχθηκε σε ένα συνολικό πρόγραµµα. Σκοπός του προγράµµατος
είναι ο ριζικός εκσυγχρονισµός των δηµοσίων συµβάσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, συµβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για έξυπνη βιώσιµη και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έχει σκοπό την καταπολέµηση
της πολυνοµίας, την οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων που
θεσπίζει από όλες τις αναθέτουσες αρχές, την απλούστευση και
την ευελιξία των κανόνων και των διαδικασιών, τη γενίκευση των
ηλεκτρονικών µέσων ως στόχο επικοινωνίας στις δηµόσιες συµβάσεις, τη θεσµοθέτηση για πρώτη φορά κανόνων για δηµόσιες
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, την καταπολέµηση της διαφθοράς µε ενίσχυση της διαφάνειας, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, τη συνεκτίµηση κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών
κριτηρίων, την ενίσχυση της καινοτοµίας, τη δραστική περικοπή
του διοικητικού φόρτου, τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών, την
υιοθέτηση ειδικού πλαισίου για τις κοινωνικές, υγειονοµικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες και γενικά µια καλύτερη ποιοτικά και
στρατηγικά χρήση των δηµοσίων συµβάσεων.
Πριν µπω σε µια σύντοµη ανάλυση των επιµέρους στοιχείων
του νοµοσχεδίου, θα ήθελα, αξιοποιώντας και τις συζητήσεις
στην αρµόδια επιτροπή, να τονίσω ότι για πρώτη φορά η χώρα
αποκτάει ενιαία νοµοθεσία για όλων των ειδών τις συµβάσεις,
ανεξαρτήτου είδους και εκτιµώµενης αξίας αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του νόµου.
Αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη ευαισθησία θέµατα που αφορούν άτοµα µε αναπηρία, σε ένα πλαίσιο ισοτιµίας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς.
Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τοµείς µε ιδιαιτερότητες,
όπως οι προµήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του νερού και του ηλεκτρισµού.
Είναι δεδοµένο ότι θέλουµε και θα επιδιώξουµε τη συνταγµατική κατοχύρωση του δηµοσίου χαρακτήρα των αγαθών αυτών
που ανέφερα, του νερού και του ηλεκτρισµού. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν θα πρέπει να µπουν κανόνες στις συµβάσεις που τα αφορούν.
Γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν όλα τα προβλήµατα που
προανέφερα, όπως αυτά της εκδίκασης ενστάσεων και προσφυγών των αναδόχων και υποψηφίων αναδόχων.
Το πολύ µεγάλης σηµασίας και ανάλογης έκτασης αυτό νοµοσχέδιο απαρτίζεται, ως προς τη δοµή του, από τέσσερις ενότητες-βιβλία. Αναλυτικότερα:
Στο βιβλίο Ι θεσµοθετούνται νέοι τρόποι ανάθεσης και νέα ηλεκτρονικά µέσα σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων. Υιοθετείται
ο ανταγωνιστικός διάλογος και η ανταγωνιστική διαδικασία µε
διαπραγµάτευση. Εισάγεται το δυναµικό σύστηµα αγορών ως
µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία, µέσω της οποίας διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση των δηµοσίων
πόρων.
Προβλέπεται η ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων µέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών. Αναπτύσσονται νέες ηλεκτρονικές
τεχνικές αγορών, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι. Θεσπίζονται διαφανή και ποιοτικά κριτήρια, όπως µε την κατάρτιση των
τεχνικών προδιαγραφών. Ενθαρρύνεται η καινοτοµία. Και ενισχύεται ο ανταγωνισµός.
Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος µε τη χρήση του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης ως προκαταρκτική απόδειξη, προς
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αντικατάσταση όλων των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του «eCertis», ηλεκτρονικού συστήµατος, σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πιστοποιητικών και άλλων
αποδεικτικών εγγράφων.
Τίθεται ως µοναδικό πλέον κριτήριο για την ανάθεση κάθε
τύπου δηµοσίων συµβάσεων η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή
του κόστους, λαµβανοµένων υπ’ όψιν, κατά περίπτωση σύµβασης, κριτηρίων για την εκτίµηση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, που για πρώτη φορά ενσωµατώνεται στη νοµολογία
των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών δικαστηρίων.
Εντάσσονται περιβαλλοντολογικές και νοµικές και εργατικές
απαιτήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Για πρώτη φορά, επίσης, µε το άρθρο 20 ενεργοποιείται η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων σε κοινωνικούς
φορείς, σε οµάδες ατόµων µε ειδικά χαρακτηριστικά και σε κάθε
άλλον οικονοµικό φορέα, που έχει ως κύριο σκοπό την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότερο από το 30% των εργαζοµένων του φορέα ανήκουν στις οµάδες αυτές.
Ενισχύονται περαιτέρω στο άρθρο 22 οι ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων, το ΕΣΗΔΗΣ, και προβλέπεται ως ενιαία
ηλεκτρονική πλατφόρµα, που θα υποστηρίζει το σύστηµα των
δηµοσίων συµβάσεων άνω των 60.000 ευρώ, µε τη σταδιακή υποχρεωτική χρήση του από την άνοιξη του 2017.
Παράλληλα, αναπτύσσεται περαιτέρω η διαλειτουργικότητα
του συστήµατος µε άλλα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήµατα, µε σκοπό την απλοποίηση, όπως είναι το ΓΕΜΗ και όλα
αυτά.
Επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης κανόνων για την αποτελεσµατική προέλευση, τον εντοπισµό και την άµεση θεραπεία περιστατικών σύγκρουσης συµφερόντων.
Ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων. Προβλέπεται η επίτευξη της διασύνδεσης και µε άλλα
πληροφοριακά συστήµατα, όπως είναι το Μητρώο Δεσµεύσεων,
το Γενικό Λογιστήριο, το ΟΠΣ, για την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Για την καλύτερη και πιο επαγγελµατική διαχείριση των διαδικασιών, δηµιουργούνται οι κεντρικές αρχές αγορών, µε στόχο
την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τη µείωση του κόστους συναλλαγής. Ως κεντρικές αρχές αγορών ορίζονται η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Υποδοµών, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων
Συµβάσεων και Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και
η Επιτροπή Προµηθειών του Υπουργείου Υγείας.
Σηµαντική καινοτοµία αποτελεί η νέα διάταξη που αφορά τη
θέσπιση στοιχείων ωριµότητας για τη διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος και την ταχύτερη εκτέλεση αυτών των συµβάσεων.
Αποτρέπεται έτσι η προκήρυξη ή η υπογραφή συµβάσεων που
δεν µπορούν να εκτελεστούν. Αναφέρονται στην παράγραφο 2
οι απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ωριµότητα των έργων: πρόδροµες εργασίες, περιβαλλοντικές αντιδοτήσεις, αρχαιολογικές
έρευνες, απαλλοτριώσεις.
Αντιµετωπίζεται µε το άρθρο 50 το σύστηµα µελέτη-κατασκευή που εφαρµόζεται µε κανόνες σε όλον τον κόσµο. Πρόκειται για ένα σύστηµα ευέλικτο, το οποίο υπό καθεστώς διαφάνειας δύναται να δίνει υψηλές απορροφήσεις.
Στη χώρα µας οποιοσδήποτε και αν ερωτηθεί σχετικά, µέσα
και έξω από αυτή την Αίθουσα, θα σας απαντήσει ότι το σύστηµα
αυτό, της µελέτης-κατασκευής, παράγει διαφθορά και διαπλοκή.
Γνώριζαν όλοι από πριν ποιος θα ήταν ο ανάδοχος. Με το παρόν
νοµοσχέδιο προβλέπονται µεγάλες αλλαγές που αλλάζουν ουσιαστικά τον στρεβλό, µέχρι σήµερα, τρόπο εφαρµογής του συ-
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στήµατος, όπως παραδείγµατος χάριν, ο πίνακας συµµόρφωσης
χωρίς βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς – και ο ανάδοχος να
προκύπτει µετά µέσω της µειοδοσίας.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 εισάγεται ένα σύστηµα
κανόνων, όσον αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 88 καθορίζεται διαδικασία αντιµετώπισης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.
Με το άρθρο 132 θεσπίζονται διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα
τροποποίησης σύµβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
δεδοµένου ότι η διασφάλιση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και η τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας απαιτείται να διέπουν και το στάδιο εκτέλεσης της
σύµβασης.
Με το άρθρο 144 –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- ρυθµίζεται
η συµµετοχή και περιγράφεται η ευθύνη του µελετητή στις περιπτώσεις τροποποίησης της µελέτης του, αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Προβλέπεται δε και η ασφάλιση της µελέτης, της κατασκευής και των υπηρεσιών του τεχνικού συµβούλου του έργου για την εξασφάλιση της έντεχνης και
εµπρόθεσµης υλοποίησής του.
Με την παράγραφο 13 του άρθρου 160 ρυθµίζονται τα θέµατα
της ολοκλήρωσης του έργου, µετά από ενδεχόµενη έκπτωση του
αναδόχου. Εισάγεται η έννοια της τεχνικής επάρκειας µιας αναθέτουσας αρχής, προκειµένου αυτή να µπορεί να ανταποκριθεί
επιτυχώς τόσο κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης
έργου ή µελέτης όσο και κατά την εξέλιξή της.
Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών. Στο µητρώο αυτό
εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών
ή αναθετόντων φορέων και αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία
Υποδοµών το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων.
Οι επιτροπές διαγωνισµών για έργα, µελέτες και τεχνικές υπηρεσίες συγκροτούνται υποχρεωτικά από µέλη του ως άνω µητρώου, µετά από ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία διενεργείται
υποχρεωτικά µε χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κληρώσεων της Γενικής Γραµµατεία Υποδοµών.
Υπάρχουν σαφείς όροι και υποχρεώσεις σχετικά µε τους υπεργολάβους. Ορίζεται ως υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να
ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του
το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους. Ταυτόχρονα, οι υπεργολάβοι δικαιούνται υπό προϋποθέσεις να εισπράττουν απευθείας την αµοιβή
τους, γεγονός που παρέχει ευκολία πρόσβασης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µειώνει την ασφυξία στην αγορά, όταν ο
ίδιος ο ανάδοχος αδυνατεί ή καθυστερεί να εισπράξει την αµοιβή
για το έργο, για παράδειγµα λόγω µη έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας.
Αντιµετωπίζεται η χρόνια παθογένεια των συµβάσεων απευθείας ανάθεσης µε την υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικής
κλήρωσης από καταλόγους που συντάσσονται ανά κατηγορία
έργου ή µελέτης, έπειτα από σχετική κλήρωση της αναθέτουσας
αρχής µια φορά κάθε έτος.
Εξυπακούεται ότι δεν µιλάµε για γενίκευση της χρήσης του
συστήµατος αυτού, αλλά αναφερόµαστε στις περιπτώσεις που
προβλέπονται, όπως για τα έργα που κρίνονται επείγοντα, λόγου
χάριν, φυσικών καταστροφών. Όποιος, δε, κληρωθεί για να πάρει
αυτό το έργο, δεν θα συµµετάσχει στις επόµενες κληρώσεις.
Καθορίζονται οι διατάξεις που αφορούν στους κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,
ώστε οι νέες ρυθµίσεις να είναι φιλικές προς τους εφαρµοστές
των διατάξεων και τους οικονοµικούς φορείς µε την ενσωµάτωση
της νοµολογίας των δικαστηρίων.
Στο βιβλίο ΙΙ –έχουµε την οδηγία 2014/25/ΕΕ- που αφορά τη
σύναψη συµβάσεων έργων, αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον τα
εν λόγω έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εκτιµώµενης
αξίας –εκτός κι αν ορίζονται διαφορετικά- προορίζονται για την
εκτέλεση µιας εκ των δραστηριοτήτων που αφορούν σε φυσικό
αέριο και θερµότητα, ηλεκτρισµό, νερό, υπηρεσίες µεταφορών,
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λιµένες και αερολιµένες, ταχυδροµικές υπηρεσίες, εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτησης ή εξόρυξης άνθρακα και άλλων καυσίµων, καταργούνται τα ειδικά καθεστώτα
των αναθετόντων φορέων µε δυνατότητα παρέκκλισης αν λόγω
της νοµικής φύσης του φορέα ή και του αντικειµένου των συµβάσεων είναι αναγκαία η διαφορετική ρύθµιση επιµέρους διατάξεων ανάθεσης και εκτέλεσης.
Στο βιβλίο ΙΙΙ περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες διακυβέρνησης, οι οποίες εφαρµόζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορές, µε σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής και αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του σχεδίου νόµου.
Τέλος, στο βιβλίο ΙV προτείνεται ένα βελτιωµένο σύστηµα έννοµης προστασίας στο στάδιο της ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον
να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του παρόντος σχεδίου
και θίγεται από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, που
εκδίδεται κατά το στάδιο ανάθεσης της σύµβασης, µπορεί να
προσφύγει µε προδικαστική προσφυγή ενώπιον ενός ανεξάρτητου διοικητικού οργάνου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και να ζητήσει την ακύρωσή της, καθώς και προσωρινά µέτρα προστασίας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραδίδουµε
στη δηµόσια διοίκηση και τον ελληνικό λαό ένα νοµικό οπλοστάσιο που θωρακίζει τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου στον ευαίσθητο τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
Από τις συζητήσεις στην αρµόδια επιτροπή φάνηκε να υπάρχει
συναίνεση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, όπως επίσης καταγράφηκε η θετική εν γένει αντιµετώπιση του νοµοσχεδίου από τους εµπλεκόµενους φορείς.
Καλείται η δηµόσια διοίκηση να αποδείξει ότι µπορεί να το
εφαρµόσει προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς τις αβελτηρίες, τα
λάθη και τις ιδιαίτερες συµπεριφορές του παρελθόντος. Στην Κυβέρνηση εναπόκειται να επιβάλει την εµπέδωση απ’ όλους της
βούλησής της για εξυγίανση και εύρυθµη λειτουργία του τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων. Και θα το πράξει!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ουσιαστικά την προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ, αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
Θα κάνω τέσσερα εισαγωγικά σχόλια. Πρώτον, οι εν λόγω οδηγίες µαζί µε την 2014/23/ΕΕ, την οποία θα συζητήσουµε αύριο,
τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014 και τα κράτη-µέλη θα
έπρεπε εντός είκοσι τεσσάρων µηνών να τις έχουν ενσωµατώσει
στο εθνικό τους δίκαιο.
Όπως είπε ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή, για έναν χρόνο
οι νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές εργάζονταν πάνω σ’ αυτή
την προσαρµογή. Όµως, ούτε προλάβατε τις προθεσµίες ούτε
µπορέσατε να εισαγάγετε το νοµοσχέδιο µε τις κανονικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να αναγκαστούµε να δεχτούµε την τελευταία στιγµή να εισαχθεί ως επείγον.
Δεύτερον, θυµίζω ότι στον ενάµιση χρόνο διακυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπήρχε ήδη στο νοµικό βιβλίο ο ν.4281/2014, ο
οποίος είχε εισαγάγει στην ελληνική νοµοθεσία την προηγούµενη
σχετική οδηγία, την οδηγία 18.
Ειπώθηκε στην επιτροπή από τον Υπουργό Υποδοµών ότι η νοµοθεσία αυτή δεν εφαρµόστηκε. Ορθά το είπατε. Δεν την εφαρµόσατε, γιατί δεν µπορέσατε ή δεν θέλατε να εκδώσετε στον
χρόνο που προβλεπόταν τις απαραίτητες κανονιστικές πράξεις.
Στην πράξη, λοιπόν, βρεθήκαµε να µην είµαστε ενήµεροι µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται τα έργα
της περιόδου 2015 έως και σήµερα.
Τρίτον, συνέβη το εξής ασυνήθιστο και µάλλον πρωτοφανές
στα κοινοβουλευτικά χρονικά: να ακυρωθεί ο ν.4281/2014 µε τροπολογία που ήρθε στη Βουλή πριν από δεκαπέντε µέρες, πριν
φέρετε στη Βουλή τον νέο νόµο που συζητάµε σήµερα.
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Τέταρτον, διαπιστώσαµε ότι το κατατεθειµένο νοµοσχέδιο διαφέρει σε πάρα πολλά σηµεία από το αρχικό κείµενο που τέθηκε
στη δηµόσια διαβούλευση. Και µη βιάζεστε να πείτε ότι αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι λάβατε υπ’ όψιν σας τις παρατηρήσεις
που κατατέθηκαν, διότι η έκθεση της δηµόσιας διαβούλευσης,
που επισυνάπτεται στο νοµοσχέδιο ως σελίδα 2655 και επόµενες, είναι αποκαλυπτική για το ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται ένα βασικό θέµα και αφορά τη συνέπεια
που για άλλη µια φορά επιδεικνύει η Κυβέρνηση και στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συναρµόδια Υπουργεία. Αντιλαµβάνεστε
ότι η έννοια της δηµόσιας διαβούλευσης στο στάδιο της προ-νοµοθετικής διαδικασίας αποτελεί µια ουσιαστική διαδικασία που
αναδεικνύει κυρίως τη διαφάνεια, αλλά και που επιτρέπει στους
πολίτες, στους φορείς να ενηµερωθούν επί του νοµοσχεδίου και
να εκφράσουν την άποψή τους και την παρέµβασή τους.
Όµως, η Κυβέρνηση δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτές τις
παρατηρήσεις και γι’ αυτό τελικά έφερε αυτά τα δύο νοµοσχέδια,
το σηµερινό και το αυριανό, µε δύο χιλιάδες εννιακόσιες σελίδες,
µε τη διαδικασία του επείγοντος.
Ο Υπουργός ανέφερε στην επιτροπή ότι οι στόχοι του νοµοσχεδίου είναι η καταπολέµηση της πολυνοµίας και η οµοιοµορφία στις δηµόσιες συµβάσεις, στόχους µε τους οποίους
συµφωνούµε. Και γι’ αυτό υπερψηφίσαµε και το νοµοσχέδιο επί
της αρχής.
Όµως, αυτούς τους στόχους είχε ήδη εισάγει ο ν.4281/2014,
νόµος που εσείς δεν εφαρµόσατε. Και παρά τις διάφορες πολλαπλές προεκλογικές εξαγγελίες των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση δεν διαθέτει καµµιά ουσιαστική
καινοτοµία.
Και έρχοµαι στα άρθρα. Εµείς κατ’ αρχάς καταψηφίζουµε τα
άρθρα 19 και 254, διότι η ελληνική απόδοση που δηµιουργεί αλληλέγγυα ευθύνη σε ενώσεις φορέων δεν συνάδει ούτε µε το
πνεύµα ούτε µε το γράµµα της οδηγίας.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στο άρθρο 50, το οποίο είναι εκτός
οδηγίας και εισάγει µε πλάγιο τρόπο το θέµα της µελέτης κατασκευής, το οποίο έρχεται να εφαρµοστεί σε όλα ανεξαιρέτως τα
δηµόσια έργα.
Η εισαγωγή του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς σε
βάρος της τεχνικής για την ανάδειξη του αναδόχου ενισχύει τελικά την αδιαφάνεια στην εκτέλεση δηµοσίων έργων. Η ευρωπαϊκή εµπειρία δεν έχει καµµία σχέση µε το σύστηµα που το
νοµοσχέδιο εισάγει, αλλά και εκεί ακόµα περιορίζεται απλώς σε
έργα µε ειδικά προσδιορισµένες τεχνικές προδιαγραφές, που
αυτές στην Ευρώπη είναι ακριβείς και δεδοµένες για όλους.
Τέθηκε, επίσης, και ένα άλλο θέµα από τους φορείς, το ποιος
θα χρηµατοδοτήσει αυτές τις µελέτες. Ο κάθε ένας συµµετέχων
θα αναλάβει τελικά, µε το δικό σας νοµοσχέδιο, ένα πολύ µεγάλο
αρχικό κόστος χρηµατοδότησης των µελετών, που εάν δεν κερδίσει, θα το χάσει. Άρα, τελικά, στην πράξη λίγοι είναι αυτοί που
θα έχουν την οικονοµική ευρωστία να µπουν σε αυτούς τους διαγωνισµούς. Ένας µικροµεσαίος µελετητής-κατασκευαστής, εάν
µπει σε δέκα διαγωνισµούς, πληρώσει αυτή τη µελέτη, δεν κερδίσει τον διαγωνισµό, αντιλαµβάνεστε ότι τελικά θα οδηγηθεί στη
χρεοκοπία.
Επίσης, θα καταψηφίσουµε το άρθρο 53, που προβλέπει την
εκτέλεση δηµοσίων έργων µικρότερων των 250.000 ευρώ, χωρίς
να έχουν προηγηθεί αναλυτικές επιµετρήσεις.
Τέθηκε, επίσης, από τους φορείς ένα θέµα για το άρθρο 66.
Εµείς συµφωνούµε µε την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων, οι οποίοι διαφωνούν µε τη µη ορθή ενηµέρωση των τοπικών κοινωνιών µέσω του περιφερειακού και
τοπικού Τύπου για τους διαγωνισµούς, ένα µέσο πολύ διαδεδοµένο ιδίως για τους µικρούς κατασκευαστές. Ειπώθηκε ότι αυτό
γίνεται διότι προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το
µνηµόνιο. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία
Σπυράκη κατέθεσε σχετική ερώτηση στην αρµόδια Επίτροπο κ.
Πιετρόβνα, η οποία απάντησε ότι αυτό δεν ισχύει και την αλληλογραφία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχω καταθέσει στα
Πρακτικά κατά τη συζήτηση στην επιτροπή.
Κύριε Υπουργέ, εµείς θα καταθέσουµε µία τροπολογία στο
άρθρο 66 και ελπίζω ότι θα συµφωνήσουµε σε αυτό το σηµείο
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και θα την κάνετε δεκτή.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε επιφυλάξεις για το άρθρο 73, το οποίο ανοίγει την κερκόπορτα σε µπαταχτσήδες του δηµοσίου και δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους
που χρωστάνε να συµµετάσχουν σε διαγωνισµούς δηµοσίων
συµβάσεων, ενώ χρωστάνε στην εφορία και στα δηµόσια ταµεία.
Όπως επιφυλάξεις έχουµε και για το άρθρο 86. Διαβάζει κανείς ότι οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων µόνο στην πιο συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. «Βασίζουν», έτσι γράφει η οδηγία. Πώς εκλαµβάνει αυτή τη διάταξη η Κυβέρνηση; Διαβάζοντας τη σελίδα 45
της αιτιολογικής έκθεσης, εισάγεται η έννοια και το περιεχόµενο
του µοναδικού πλέον κριτηρίου ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,
µόνο της πλέον συµφέρουσας και από οικονοµικής άποψης προσφοράς, παραγνωρίζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Και επιπλέον σχετικό είναι το εξής: είναι αρνητικό το δικαίωµα
που δίνεται µε το άρθρο 98, να ανοίγουν οι τεχνικές προσφορές
µετά τις οικονοµικές προσφορές, γεγονός που δύναται να αποτελέσει πλήγµα στη διαφάνεια της διαδικασίας καθώς, όπως
γνωρίζετε, η τεχνική κρίση είναι υποκειµενική. Πλήθος αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Συµβουλίου της Επικρατείας ορίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να διενεργείται τεχνική
αξιολόγηση µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 106 χρειάζεται επεξήγηση αναφορικά µε το αυθαίρετο, όπως παρουσιάζεται, δικαίωµα των αναθετουσών αρχών να κυρώνουν κατά το δοκούν οποιονδήποτε
διαγωνισµό.
Επίσης, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή είχαµε εκφράσει αντιρρήσεις για τα άρθρα 117 και 118, όπου προβλέπονταν διαδικασίες συνοπτικών διαγωνισµών και κατευθείαν ανάθεσης και
κατάτµησης διαγωνισµών. Διορθώσεις έγιναν στην επιτροπή
προσθετικές, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέσατε.
Πάντως, µιας και αναφερόµαστε σε κατατµήσεις διαγωνισµών,
αξίζει να µελετηθεί η καταγγελία, που έγινε πριν λίγες ηµέρες
στην εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή της Βουλής, ότι σε
συγκεκριµένο αυτοκινητόδροµο έγινε κατάτµηση του διαγωνισµού σε τρία µέρη, για να συµµετάσχουν µικρότεροι εργολάβοι,
οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωµα, το σχετικό πτυχίο και την άδεια
να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό εάν αυτός γινόταν ως ενιαίος.
Νοµίζω ότι αφού αυτό ακούστηκε στη Βουλή, κύριε Υπουργέ,
οφείλετε µία απάντηση.
Καταψηφίζουµε, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
άρθρο 128, µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα ορισµού τεχνικών
συµβούλων µε απευθείας ανάθεση, διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε έγκριση ενός τεχνικού συµβουλίου
του Υπουργείου Υποδοµών, επί της ουσίας δίνοντας δηλαδή το
δικαίωµα στον αρµόδιο Υπουργό να ορίζει κατευθείαν τεχνικούς
συµβούλους για µεγαλύτερες συµβάσεις.
Να πω κάτι πάντως και για τις θετικές διαδικασίες που υπάρχουν στο νοµοσχέδιο. Θεωρούµε θετικές τις απλοποιήσεις στη
δικαστική και προδικαστική διαδικασία. Πράγµατι υπάρχει ένα
ιδιαίτερο θέµα µε τις καθυστερήσεις που σε πολλές επενδύσεις
δηµιουργούνται από την πολύπλοκη και δαιδαλώδη δικαστική
διαδικασία. Θυµάστε, κύριε Υπουργέ, παραδείγµατος χάριν, τον
ν.4146/2013, που εσείς είχατε εισηγηθεί και είχαµε εισαγάγει και
εµείς τον προδικαστικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας
για τα µεγάλα ιδιωτικά έργα fast track. Θετική, λοιπόν, είναι αυτή
η ενέργεια στο νοµοσχέδιο, γιατί προστατεύει τους επενδυτές
από κινδύνους.
Όπως είναι θετικές κι οι διατάξεις που αφορούν την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ελέγχων πριν
την προκήρυξη δηµοσίων έργων. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί έτσι
αποφεύγουµε καθυστερήσεις, αλλά κυρίως αποφεύγουµε αξιώσεις των τεχνικών εταιρειών που ζητάνε µετά από το δηµόσιο,
πέραν του συµβατικού τιµήµατος, αποζηµιώσεις για τις καθυστερήσεις που δηµιουργήθηκαν.
Ακούστηκαν, επίσης, θετικές προτάσεις στην επιτροπή από
τους φορείς. Παραδείγµατος χάριν, είναι θετική η πρόταση του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος να δοθεί η δυνατότητα στους
δήµους, ειδικά στους µικρότερους δήµους, να χρησιµοποιούν
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εξωτερικούς συµβούλους για την εποπτεία έργων. Μιλώ για δήµους και µικρά νησιά, όπως παραδείγµατος χάριν, τα Ψαρά και
οι Οινούσσες.
Επίσης, θεωρήσαµε σηµαντικές προτάσεις που κατέθεσε η
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών περί κυρώσεων από τη Βουλή µεγάλων παραχωρήσεων και τη χρήση διαιτητικών διαδικασιών για
την επίλυση διαφορών.
Νοµίζω ότι είναι προτάσεις, κύριοι Υπουργοί, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν θετικές και πιθανότατα να µπορούν να εισαχθούν µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης στην επιτροπή τέθηκε
το θέµα της ωριµότητας των δηµοσίων έργων. Έχει, όµως, πολλές φορές αναδειχθεί ότι υπήρχαν ώριµα έργα το 2015 -αυτό φάνηκε πολλές φορές και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου- πολλά ώριµα έργα, όµως, απεντάχθηκαν από την Κυβέρνηση το 2015, χωρίς παράλληλα να προετοιµαστούν µελέτες
για νέα έργα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σήµερα αυτό το
κενό που αναφέρετε. Όµως, γι’ αυτό το κενό έχει ευθύνη η σηµερινή Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο σήµερα για τις δηµόσιες συµβάσεις. Αύριο θα συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο για τις παραχωρήσεις. Είναι νοµοσχέδια-πλαίσια, είναι
νοµοσχέδια που θέτουν διαδικασίες. Και αυτές οι διαδικασίες,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίνονται από την πράξη, όπως
και η Κυβέρνηση θα κριθεί από τις πράξεις της στον τοµέα των
δηµοσίων έργων, µε το πόσα έργα θα ξεκινήσει, µε το πόσα έργα
θα µπορέσει να ολοκληρώσει.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, οι παραχωρήσεις είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο που µπορεί να βοηθήσει την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Και το έργο που
έχετε να επιδείξετε στην προσέλκυση επενδύσεων, στην έναρξη
νέων έργων είναι σχεδόν µηδενικό, κυρίες και κύριοι Υπουργοί.
Το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα: οι όποιες επενδύσεις σήµερα ξεκινάνε είναι επενδύσεις οι οποίες κατοχυρώθηκαν την περίοδο 2012-2015. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στη
µελέτη του ΚΕΠΕ τον Μάιο του 2014, που αναφέρθηκε ονοµαστικά σε νέα έργα, τα οποία η προηγούµενη κυβέρνηση ξεκίνησε.
Μόνο στον τοµέα των παραχωρήσεων -θα αναφερθούµε αύριο
σε αυτό- είναι 7,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πολλές απ’ αυτές τις
επενδύσεις τις υπογράψατε τελικά. Θα αναφερθώ, παραδείγµατος χάριν, στο Ελληνικό, στον ΤΑΡ, στον ΟΛΠ, στα περιφερειακά
αεροδρόµια. Εγκαινιάζετε έργα, τα οποία ουσιαστικά υλοποίησε
η προηγούµενη κυβέρνηση. Μέχρι εδώ καλά. Το ερώτηµα είναι:
εσείς τι ξεκινάτε; Εσείς το 2015 και 2016 τι βάζετε µπρος για να
υλοποιηθεί το 2017, το 2018, το 2019; Κάποιοι Υπουργοί σας
ονειρεύονταν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ότι θα
έχουµε κύµα επενδύσεων, το οποίο φυσικά δεν είδαµε. Όµως το
χειρότερο απ’ όλα δεν είναι ότι δεν βλέπουµε κύµα επενδύσεων.
Δεν βλέπουµε προεργασία να υπάρχει, για να υπάρξουν επενδύσεις το 2017, το 2018 και το 2019. Η χώρα το 2015 επέστρεψε
στην ύφεση. Θα παραµείνει το 2016 στην ύφεση. Και απ’ ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ, και το 2017 δεν δείχνει να πηγαίνουµε καλύτερα.
Αυτά είναι τα µεγάλα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η
Κυβέρνηση: Ορθές είναι οι νέες διαδικασίες -κύρωση ευρωπαϊκών οδηγιών, είναι σε τελική ανάλυση- το ερώτηµα όµως είναι
πώς αυτές τις νέες διαδικασίες, που ψηφίζουµε σήµερα, θα τις
αξιοποιήσετε. Ποια νέα έργα µπορείτε και θα κάνετε; Αυτά είναι
τα µεγάλα ζητήµατα που πρέπει η Βουλή να συζητήσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μηταράκη, και για την οικονοµία του χρόνου.
Κύριοι συνάδελφοι, κλείνει η ηλεκτρονική εγγραφή. Σας ενηµερώνω ότι έχουν εγγραφεί δεκατρείς συνάδελφοι. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν τηρηθούν οι χρόνοι µε µία µικρή ανοχή,
λογικά στις 14.30’ µε 15.00’ περίπου θα έχουµε κλείσει.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ευάγγελος Καρακώστας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου υποτίθεται πως έχει ως σκοπό τον ρι-
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ζικό εκσυγχρονισµό των δηµοσίων συµβάσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, συµβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και θεωρητικά χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η µεταρρύθµιση αυτή γίνεται µε την
εναρµόνιση τριών οδηγιών, δύο εκ των οποίων εξετάζουµε σήµερα. Πρόκειται για την οδηγία 2014/24 για τις δηµόσιες συµβάσεις και την οδηγία 2014/25 για τις συµβάσεις που συνάπτονται
από φορείς στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Σε θέµατα, βεβαίως, τα οποία αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τα δηµόσια έργα αντίστοιχα, το κράτος όφειλε να
τηρεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, κάτι το οποίο δεν συνέβη
κατά το παρελθόν. Εκείνα, αντιθέτως, τα οποία χαρακτηρίζουν
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τα δηµόσια έργα, είναι η αδιαφάνεια, οι απευθείας αναθέσεις έργων ή ο µεθοδευµένος αποκλεισµός τρίτων προς όφελος των «ηµέτερων» εργολάβων.
Επακόλουθα, είναι οι µίζες εκατοµµυρίων ευρώ, σε συνεννόηση
πάντοτε µε τους εκλεκτούς των κυβερνήσεων. Είναι δε ενδεικτικό
της εξαπάτησης του ελληνικού λαού το γεγονός ότι υπάρχει πλήθος δηµόσιων έργων των οποίων το κόστος εκτινάχθηκε τρεις
και τέσσερις φορές πάνω από το αρχικό, δίχως την παραµικρή
κύρωση για τους εργολάβους. Οι συγκεκριµένοι εργολάβοι
πλούτισαν και εξακολουθούν να πλουτίζουν σε βάρος του λαού
µας, δρώντας υπό καθεστώς απολύτου ασυλίας. Είναι προφανές
ότι η ασυδοσία και η ασυλία, της οποίας τυγχάνουν αποτελεί συνειδητή κυβερνητική πρακτική.
Αυτό ακριβώς είναι, κύριοι, εκείνο το οποίο καλείται διαπλοκή.
Μια διαπλοκή, την οποία καταγγείλατε προεκλογικά και πραγµατικά «τσακίσατε». Την τσακίσατε, βεβαίως, στα πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων και στα τηλεοπτικά παράθυρα, σηµαντικό τµήµα των
οποίων –ω του θαύµατος!- επίσης ανήκει στους εργολάβους δηµοσίων έργων.
Αν, λοιπόν, η διαφάνεια, την οποία ευαγγελίζεσθε, στα δηµόσια
έργα και στις συµβάσεις είναι αντίστοιχη εκείνης στο από εσάς
χαρακτηριζόµενο ως διαπλεκόµενο τηλεοπτικό τοπίο, τότε έχουµε
χίλιους λόγους για να αµφισβητούµε τις προθέσεις σας και φυσικά
την υλοποίηση των πολιτικάντηδων υποσχέσεών σας. Διότι και αυτούς ακόµη τους καναλάρχες τούς καταγγέλλετε υποκριτικά από
τη Βουλή το πρωί, ενώ το βράδυ τους εκλιπαρείτε για λίγα λεπτά
δηµοσιότητας, συνωστιζόµενοι στα τηλεοπτικά παράθυρα της πολιτικής εξαπάτησης των Ελλήνων. Παρά ταύτα, καµαρώνετε µε τη
γνωστή, τοις πάσι πλέον, αλαζονεία για το αριστερίστικο κατόρθωµα της εναρµόνισης µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και, αλήθεια,
καµαρώνετε διότι ως αριστεροί υποχρεωθήκατε να εναρµονιστείτε
µε τις απαιτήσεις του διεθνιστικού κερδοσκοπικού κεφαλαίου, το
οποίο πιστά υπηρετείτε; Ή µήπως θεωρείτε πως η εναρµόνιση µετατρέπει το τελευταίο στην Ευρώπη µαρξιστικό κράτος σε ένα
σύγχρονο ευρωπαϊκό;
Ας έρθουµε, όµως, σε επιµέρους άρθρα του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Άρθρα 3 έως 24: Αφορούν στον προγραµµατισµό και τη σύναψη συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών από τις αναθέτουσες
αρχές. Τα κατώτατα χρηµατικά όρια, που εφαρµόζονται για τη
σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, αυξάνονται. Θεσπίζεται το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων και γίνεται λόγος για τη σύγκρουση
των συµφερόντων. Πώς γίνεται να αυξάνονται τα κατώτατα όρια
εν µέσω βαθιάς οικονοµικής κρίσης; Στο πλαίσιο της διαφάνειας,
την οποία ευαγγελίζεσθε, θα πρέπει όλες οι συµβάσεις ανεξαιρέτως να συµπεριλαµβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΕΣΗΔΗΣ. Αναφορικά τώρα µε τη σύγκρουση των συµφερόντων,
εκείνο το οποίο επισηµαίνουµε είναι ότι οι µεγάλοι οικονοµικοί
κολοσσοί µε δραστηριότητα και στον χώρο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης έχουν εµπλοκή και σε συµβάσεις δηµοσίων έργων.
Δεν υπάρχει στο άρθρο 24 ειδική διάταξη, η οποία να καταπολεµά αυτή την κατάσταση που µαστίζει την πατρίδα µας.
Άρθρα 44 έως 59: Ορίζονται οι προϋποθέσεις τεχνικής επάρκειας των αρµόδιων υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών για τη
σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη µιας σύµβασης, την υποχρέωση
τήρησης φακέλου για κάθε σύµβαση που πρέπει να καταχωρείται
και ηλεκτρονικά, την ωριµότητα σύναψης µιας σύµβασης, το ελά-
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χιστο περιεχόµενο των εγγράφων µιας σύµβασης, το περιεχόµενο των τεχνικών προδιαγραφών και τη δυνατότητα κατάτµησης µιας σύµβασης σε περισσότερους αναδόχους.
Σχετικά µε τις προϋποθέσεις για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τη µελέτη και την
κατασκευή έργου εν παραλλήλω, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 50, η δική µας θέση είναι πως το σύστηµα µελέτης πρέπει
να διατηρηθεί σε συγκεκριµένες κατηγορίες έργων, τα οποία θα
περιλαµβάνουν ειδική τεχνογνωσία µε σκοπό την επίτευξη καθορισµένων στόχων επεξεργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισµός και φυσικά η ποιότητα των
έργων. Και ο συγκεκριµένος παράγοντας σε καµµία περίπτωση
δεν θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη µοίρα ή, ακόµη χειρότερα,
να απαξιωθεί.
Άρθρα 60 έως 78: Καθορίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, προβλέπεται δωρεάν και
πλήρης παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης στα έγγραφα της σύµβασης από τις αναθέτουσες αρχές προς τους οικονοµικούς φορείς, ενισχύεται το πλαίσιο υποχρεώσεων ενηµέρωσης από τις
αναθέτουσες αρχές για αποφάσεις σύναψης ή µη µιας σύµβασης προς υποψηφίους και προσφέροντες.
Στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής οικονοµικών φορέων, στο
άρθρο 73, απαριθµούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες µπορεί
αυτοί να αποκλειστούν, δηλαδή αν ένας οικονοµικός φορέας έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για απάτη, τροµοκρατία, παιδική εργασία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση και άλλα τέτοια ευγενή. Όµως στην παράγραφο 3 του άρθρου 73 ορίζεται
παρέκκλιση από τα ανωτέρω για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Δεδοµένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις προϋποθέτουν
ένα πλήρως οργανωµένο και εν λειτουργία ηλεκτρονικό σύστηµα
πληροφόρησης, θα πρέπει να οριστεί και ένα σαφές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής.
Σχετικά τώρα µε το άρθρο 73: Χωρίς να θέλουµε να είµαστε
κακόπιστοι ή αρνητικοί, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε τη δυνατότητα που παρέχεται στις αναθέτουσες αρχές να µπορούν
µε το πρόσχηµα του δηµόσιου συµφέροντος να αναθέτουν έργα,
υπηρεσίες κ.λπ., ακόµη και σε αποδεδειγµένα εγκληµατίες.
Άρθρα 84 έως 106: Ορίζεται ως βασικό κριτήριο ανάθεσης επιλογής σύµβασης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 86 παράγραφος 2 αναφέρει ότι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους -αποτελεσµατικότητας και
µπορεί –και εδώ ακριβώς εφιστώ την προσοχή σας, λέει «µπορεί»,
όχι «πρέπει»- να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής.
Το κόστος υπερτερεί ως κριτήριο έναντι της ποιότητας, αντί τα
δύο αυτά κριτήρια να αντιπροσωπεύονται ισοβαρώς, πράγµα
άκρως επικίνδυνο σε έργα υποδοµής, όπου οι αφανείς εργασίες
είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Δυστυχώς, όµως, γίνονται αντικείµενο
εκµετάλλευσης και αλλοίωσης των δεδοµένων από τους εργολάβους, κυρίως λόγω ελλιπών ελέγχων εκ µέρους του κρατικού µηχανισµού, µε συχνά ολέθρια αποτελέσµατα ως προς την ποιότητα
των κατασκευών. Μοναδική δικλίδα ασφαλείας αποτελούν τα όσα
αναφέρονται στη συνέχεια, όπου ο οικονοµικός φορέας καλείται
να αποδείξει τη συµµόρφωση ως προς ποιοτικά ή περιβαλλοντικά
κριτήρια σε περίπτωση υπερβολικά χαµηλής προσφοράς. Είναι
όµως αυτό αρκετό;
Σχετικά µε το θέµα των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, το
οποίο θίγεται στο άρθρο 88, µε τις αναθέτουσες αρχές να καλούν τον προσφέροντα να επαληθεύσει την προσφορά. Για να
αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να υπάρξει µία µεθοδολογία υπολογισµού της προσφοράς, όπως προτάθηκε και
κατά την ακρόαση των φορέων.
Τα άρθρα 116, 117, 118 και 128 αποτελούν ένα ακόµη τέχνασµα του Υπουργού, σχετικά µε την κατάτµηση σε µικρότερα κοµµάτια διαγωνισµών, δίνοντας το «πράσινο φως» για απευθείας
αναθέσεις και διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών ακόµη και στις
περιπτώσεις που θα έπρεπε να διενεργηθούν ανοιχτοί διαγωνισµοί. Το περιεχόµενο αυτών των διατάξεων δεν συνάδει µε τις
εξαγγελίες του Υπουργού περί διασφάλισης της διαφάνειας, ενώ
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δεν εξασφαλίζεται η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στους διαγωνισµούς.
Δεν υπάρχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και ελλοχεύει ο
κίνδυνος της καταχρηστικής εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρα 222 έως 338. Στα συγκεκριµένα άρθρα αναφέρονται,
κατ’ αντιστοιχία µε το βιβλίο I, όσα σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό και τη σύναψη συµβάσεων και διαγωνισµό µελετών για
τη σύναψη συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στους
σηµαντικούς τοµείς του φυσικού αερίου και της θερµότητας, του
ηλεκτρισµού, του ύδατος, των υπηρεσιών µεταφορών των λιµένων και των αερολιµένων, των ταχυδροµικών υπηρεσιών, της
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίµων.
Με τις παρούσες διατάξεις επιτρέπεται η συµµετοχή οικονοµικών φορέων τρίτων χωρών, οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου. Συνεπώς και
η Ρωσία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σε αυτές τις χώρες, της
οποίας η συµµετοχή και η τεχνογνωσία θα συνέβαλε τα µέγιστα
σε αυτόν τον τοµέα.
Το θέµα, εν τούτοις, είναι ότι αυτός ο πλούτος ξεπουλιέται ή
βρίσκεται στη διαδικασία του ξεπουλήµατος κατά τον τρόπο µε
τον οποίο οι κυβερνώντες το έχουν ορίσει και προγραµµατίσει.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία οι Βρυξέλλες πιέζουν για την εναρµόνιση αυτών των οδηγιών,
εξαθλιώνοντας έτι περαιτέρω την πατρίδα µας και στερώντας το
αναφαίρετο δικαίωµά της να καταστεί ενεργειακός κόµβος ύψιστης γεωστρατηγικής σηµασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Άρθρα 339 έως 344. Θεσπίζονται διαδικασίες και υποχρεώσεις
διακυβέρνησης από τις αναθέτουσες αρχές µε σκοπό την ορθή
και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
Ορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης και εφαρµογής κανόνων, η υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων και στατιστικών και η
αποστολή τους στην επιτροπή.
Κατ’ αντιστοιχία µε τα υπόλοιπα νοµοσχέδια, τα οποία περιλαµβάνουν τις αντίστοιχες διατάξεις είµαστε αρνητικοί, καθώς
το ζητούµενο δεν θα έπρεπε να είναι η αποστολή αυτών των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει και τον κυρίαρχο
ρόλο, αλλά προς το ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο οφείλει να
κρατά τον έλεγχο και την εποπτεία των εθνικών ζητηµάτων.
Άρθρα 375 έως 379. Περιλαµβάνονται τροποποιούµενες µεταβατικές καταργούµενες διατάξεις, παραρτήµατα και ο χρόνος
έναρξης ισχύος του παρόντος. Ενδιαφέρον έχει ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων. Για να ισχύσει καθολικά ουσιαστικά
πρέπει να τεθούν σε λειτουργία όλες οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες που προβλέπονται, να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση χειρισµού των υπαλλήλων και φυσικά η ενηµέρωση του κοινού.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της διαφάνειας, που δήθεν προωθείτε, αµφιβάλλουµε αν το οποιοδήποτε νοµοθετικό πλαίσιο,
ειδικά όταν αυτό προκύπτει από την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο µιας ευρωπαϊκής οδηγίας, θα επιφέρει κάθαρση στο πεδίο
αυτό. Ουσιαστικά, δεν ξέρουµε κατά πόσο υπάρχει η βούληση
από µέρους των κυβερνώντων για την καταπολέµηση αυτού του
προβλήµατος στην πηγή του και κατά πόσο έχουν το σθένος να
την υλοποιήσουν.
Κύριοι της Κυβέρνησης, παριστάνατε τους λέοντες της αντιµνηµονιακής αντίστασης και, εν τέλει, απεδείχθη πανηγυρικά,
όπως είχε προειδοποιήσει η Χρυσή Αυγή, πως είστε πιστά σκυλιά
της µνηµονιακής τυραννίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες ουδεµία αποτελεσµατικότητα και
όφελος, βεβαίως, έχει για τον ελληνικό λαό, από τη στιγµή κατά
την οποία εκείνοι οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν το νέο
πλαίσιο είναι σάρκα από τη σάρκα του πρότερου διεφθαρµένου
πολιτικού συστήµατος, το οποίο και ευθύνεται για τη λαφυραγώγηση του εθνικού µας πλούτου και των δηµόσιων ταµείων.
Η εναρµόνιση, συνεπώς, δεν είναι παρά στάχτη στα µάτια του
λαού µας, ώστε το καθεστώς της διαπλοκής, πολιτικής και οικονοµικής, να εξακολουθεί να διατηρεί τα προκλητικά του προνόµια
σε µια εποχή κατά την οποία δύο εκατοµµύρια συµπατριωτών
µας είναι άνεργοι, το 30% του λαού µας βρίσκεται κάτω από τα
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όρια της φτώχειας και µισό περίπου εκατοµµύριο Ελλήνων έχει
µεταναστεύσει στο εξωτερικό, αναζητώντας το αυτονόητο δικαίωµα στην εργασία.
Μήπως όλοι οι ανωτέρω ξεφυσούν σήµερα µε ανακούφιση,
επειδή πρόκειται να ψηφίσετε την εναρµόνιση µε τις κοινοτικές
οδηγίες; Μήπως όλοι οι ανωτέρω και µαζί το σύνολο των συµπατριωτών µας θεωρούν πως η ψήφιση για την εναρµόνιση θα σηµάνει την απαρχή της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στο
βρώµικο πεδίο των δηµοσίων έργων και συµβάσεων;
Ή µήπως η εναρµόνιση µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες θα θέσει
ένα τέρµα στο αίσχος και την κλοπή των διοδίων που υφίστανται
οι Έλληνες στις εθνικές οδούς, τις οποίες έχετε εκχωρήσει σε
εργολάβους; Το κόστος σε διόδια του ταξιδιού µε ΙΧ από την
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη µόνο για να πας ξεπερνά τα 40 ευρώ,
όταν µεγάλο τµήµα του λαού µας είτε αµείβεται είτε λαµβάνει
σύνταξη ύψους 300 ευρώ. Αυτός είναι ο σοσιαλισµός σας; Αυτή
είναι η θέληση της Κυβέρνησής σας να συγκρουστεί µε τα συµφέροντα;
Η Χρυσή Αυγή για τους λόγους προαναφέρθηκαν καταψηφίζει
επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ο σοσιαλισµός της
Κυβέρνησής σας είναι µια φούσκα, η οποία σκάει µε πάταγο. Η
κοινωνική πολιτική, η αξιοκρατία και η διαφάνεια απαιτούν ρήξη
µε τις καθεστωτικές δυνάµεις και τα συµφέροντα.
Εσείς δεν επιδιώκετε τη ρήξη, όχι επειδή πέσατε θύµατα εκβιασµού, όπως διατείνεστε, αλλά επειδή ακριβώς είστε αναπόσπαστο των συντηρητικών προνοµιούχων δυνάµεων και των
οικονοµικών συµφερόντων.
Κοινωνική πολιτική, αξιοκρατία και διαφάνεια µπορεί να επιβάλει µόνο η Χρυσή Αυγή κι όταν αυτό αποφασιστεί από τον ελληνικό λαό η µοναδική σας αντίδραση, η δική σας και των
ολιγαρχών εργολάβων φίλων σας, θα είναι να κρατάτε την ανάσα
σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννης
Μανιάτης.
Ορίστε, κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουµε από
την αρχή ότι εµείς στηρίζουµε και επί της αρχής θα ψηφίσουµε
τις συγκεκριµένες δύο οδηγίες, γιατί απλούστατα είναι κείµενα,
στα οποία εµείς είχαµε συµµετάσχει στη διαµόρφωσή τους, όταν
συζητιόντουσαν στα αντίστοιχα συµβούλια των Υπουργών. Κατά
συνέπεια θα είµαστε θετικοί επί της αρχής, αλλά στα επιµέρους
άρθρα θα κάνουµε την τοποθέτηση και την κριτική που αρµόζει,
γιατί σε ορισµένα από αυτά τα πράγµατα νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά άσχηµα.
Να διευκρινίσουµε δυο-τρεις βασικές εισαγωγικές παρατηρήσεις. Πρώτον, οι δηµόσιες συµβάσεις, οι παραχωρήσεις, όλα
αυτά τα οποία εµπεριέχονται ως οικονοµικό αντικείµενο στις σηµερινές δύο και την αυριανή τρίτη οδηγία που συζητούµε, συνιστούν όλα µαζί ένα τεράστιο οικονοµικό αντικείµενο. Ξεπερνά το
50% των οικονοµικών δραστηριοτήτων των κρατών-µελών στα
είκοσι οκτώ κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές
φορές ξεπερνούν το 15% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Κατά συνέπεια συζητούµε για την εναρµόνιση επί ενός πολύ
σοβαρού οικονοµικού αντικειµένου.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουµε τρεις κοινοτικές οδηγίες,
αποκαλύπτεται ότι το πρόβληµα που έχουµε στην Ελλάδα είναι
ένα πρόβληµα πανευρωπαϊκό, είναι ένα πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζουν όλα τα κράτη-µέλη. Κατά συνέπεια, η εναρµόνιση
των κρατών-µελών σε αυτά τα οποία περιέχουν ως αρχές, στόχους και κατευθύνσεις οι συγκεκριµένες οδηγίες είναι απολύτως
βέβαιο ότι βοηθά συνολικά την ευρωπαϊκή οικονοµία να έχει ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια.
Πού βρισκόµασταν µέχρι πριν λίγο; Γιατί είναι χρήσιµο να ξέρουµε πού ήµασταν, για να είναι πολύ καθαρός ο δρόµος στο
πού πάµε και ποιο είναι το αύριο. Το µεγαλύτερο µέρος των βαθιών προοδευτικών µεταρρυθµίσεων που έγιναν στη χώρα στη
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διάρκεια της κρίσης, έγιναν την περίοδο 2010-2011 και αυτό καταγράφεται στα νοµοθετήµατα που έχουµε µπροστά µας.
Εξηγούµαι: Το 2011 ήταν η κρίσιµη χρονιά για τη δηµιουργία
και τη συγκρότηση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων, µια τεράστια ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην
οποία µέχρι σήµερα έχουν καταχωριστεί πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες συµβάσεις και ενενήντα µία χιλιάδες προκηρύξεις. Ένα
πολύ µεγάλο µέρος των διαγωνιστικών διαδικασιών από την
πλευρά προκηρύξεων και συµβάσεων, που µέχρι το 2011 ήταν
µόνο στα χαρτιά και στους φωριαµούς των δηµοσίων υπηρεσιών,
εµπεριέχονται πια σε µια µεγάλη ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην
οποία µπορεί να έχει πρόσβαση όλος ο δηµόσιος τοµέας, όλοι
οι προµηθευτές και ασφαλώς όλοι οι πολίτες του τόπου.
Το 2011 είχαµε µία σηµαντική τοµή στον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί το ελληνικό δηµόσιο αναφορικά µε τις οικονοµικές
του δραστηριότητες. Θεσµοθετήθηκαν οι λεγόµενες συµφωνίεςπλαίσιο, δηλαδή όταν γνωρίζουµε πολύ καλά ότι ένας δηµόσιος
φορέας, οι αστικές συγκοινωνίες, ο στρατός, τα νοσοκοµεία,
έχουν ανάγκη σε τακτά χρονικά διαστήµατα από προµήθειες υλικών που έτσι κι αλλιώς είναι δεδοµένο ότι θα τις κάνουν, τότε θεσµοθετήθηκε να προχωρούν σε συµφωνίες-πλαίσιο µέσα σε µια
shortlist µε τη φθηνότερη προσφορά και το καλύτερο προϊόν όλοι
οι φορείς. Αποτέλεσµα, να µην έχει δυνατότητα κανένας που
θέλει να κάνει «κάτω από το τραπέζι» οποιαδήποτε κίνηση, να
προχωρά σε διαδικασίες απευθείας αναθέσεων ή διαγωνιστικών
διαδικασιών χωρίς καµµία δηµοσιότητα. Με τον τρόπο αυτό σήµερα µε τις συµφωνίες-πλαίσιο ο Ελληνικός Στρατός, για παράδειγµα, προµηθεύεται καύσιµα και φόρµες και θεωρούµε πολύ
χρήσιµο αυτή την τακτική να την ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι δηµόσιοι φορείς.
Επίσης, το 2011 έγιναν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
στο Υπουργείο Υγείας –είναι ο κ. Λοβέρδος εδώ- και στο Υπουργείο Γεωργίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα σταµάτησαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και τώρα σταµάτησαν.
Τέλος, το 2012 είχαµε και τη θεσµοθέτηση της Ενιαίας Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων, µία αρχή η οποία ελέγχει τις προδιαγραφές και τους τρόπους λειτουργίας του ελληνικού δηµοσίου όταν
πρόκειται για µεγάλου οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεις.
Έρχοµαι τώρα σε αυτό καθαυτό το νοµοθέτηµα. Για να συνεννοηθούµε µεταξύ µας, διαφωνούµε απολύτως µε τα άρθρα 345
έως 373 που περιλαµβάνουν τη συγκρότηση και τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών. Μας είναι αδιανόητο στη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα να συγκροτήσουµε µία
ακόµα αρχή µε τριάντα άτοµα, µόνο νοµικούς, ο πρόεδρος της
οποίας θα ορίζεται και θα έχει θητεία για επτά χρόνια. Επτά χρόνια
θητεία δεν έχουν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, οι Πρόεδροι των µεγάλων δικαστηρίων της χώρας, του Αρείου Πάγου, του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Όλοι αυτοί έχουν πολύ µικρότερη θητεία. Γιατί κατ’
εξαίρεση ειδικά σ’ αυτή την αρχή προβλέπεται επταετής θητεία;
Είναι προφανές ότι κάποιον η Κυβέρνηση έχει στο µυαλό της.
Επειδή, λοιπόν, εµείς διαφωνούµε απολύτως, θέλω να είναι
πολύ καθαρό ότι η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί και πρέπει
να γίνεται µ’ έναν πολύ πιο ευέλικτο, πολύ πιο αποκεντρωµένο
και πολύ πιο αποτελεσµατικό τρόπο µέσω των λεγόµενων διοικητικών επιτροπών. Τουτέστιν, σε επίπεδο περιφέρειας µπορεί
να συγκροτείται µε τη συµµετοχή του εκπροσώπου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, της αντίστοιχης υπηρεσίας που προκηρύσσει τον διαγωνισµό και ενός εµπειρογνώµονα που ορίζεται
ως ανεξάρτητος, να εκδικάζονται όλα αυτά τα προδικαστικά ζητήµατα, τα οποία υποτίθεται ότι θα εκδικάζει και θα αποφασίζει
αντί αυτών µία κεντρική «δεινοσαυρικού» χαρακτήρα αρχή που
θα αποτελείται µόνο από νοµικούς και θα είναι εγκατεστηµένη
στην Αθήνα.
Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
είπε επίσης κάτι πολύ προφανές για τη συγκεκριµένη αρχή. Είναι
δυνατόν µόνο νοµικοί να εκδικάζουν ζητήµατα επί των νέων τεχνολογιών που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις; Γιατί, για παράδειγµα, δεν συγκροτούµε κλιµάκια ανά µεγάλο τοµέα της
εθνικής οικονοµίας, κατασκευές, νέες τεχνολογίες, υγεία, έτσι
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ώστε πραγµατικά να υπάρχει αποτελεσµατικότερη διαχείριση
των συγκεκριµένων ζητηµάτων;
Εν τοιαύτη περιπτώσει, επειδή ακούστηκε εκ µέρους του
Υπουργού τεκµηρίωση ότι χρειαζόµαστε µία καλή βάση νοµολογίας, ας χρησιµοποιηθεί η µέχρι σήµερα υφιστάµενη νοµολογία
των ελληνικών δικαστηρίων και ασφαλώς και της Ενιαίας Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία µπορεί να λειτουργεί και υποστηρικτικά σε αυτές τις αποκεντρωµένα λειτουργούσες επιτροπές
τις οποίες εµείς προτείνουµε.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 50, το άρθρο για τις µελετοκατασκευές. Οι εκπρόσωποι των κατασκευαστών είπαν –και είναι γνωστό πια σε όλους όσοι ασχολούνται µε τα δηµόσια έργα- ότι η
µελετοκατασκευή µπορεί να αποτελέσει φυτώριο διαφθοράς και
διαπλοκής, πέραν του γεγονότος ότι οι µελετητές έτσι κι αλλιώς
αντικειµενικά είναι απέναντι διότι θεωρούν ότι µπαίνουν υπό την
σκέπη των µεγαλύτερου αντικειµένου κατασκευαστών. Το 2011
είχε συγκροτηθεί µία επιτροπή στο Υπουργείο Δηµοσίων Έργων
µε τη συµµετοχή και του Τεχνικού Επιµελητηρίου και µε τη συµµετοχή και κορυφαίων σηµερινών κοινοβουλευτικών στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς λέµε στον Υπουργό το κοµµάτι αυτό που αφορά τη µελετοκατασκευή να τροποποιηθεί µε βάση το πόρισµα της επιτροπής του 2011, στην οποία συµµετείχαν κορυφαία στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να επιτρέπεται, να
αφήνεται να εννοηθεί ότι η µελετοκατασκευή µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε έργο. Η µελετοκατασκευή έχει απόλυτο νόηµα µόνο
σε πολύ συγκεκριµένες, σε πολύ εξειδικευµένες καταστάσεις,
εκεί όπου τεκµηριωµένα και αυταπόδεικτα δεν µπορεί να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία της µελέτης και στη συνέχεια της
κατασκευής.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 128. Θέλω να οµολογήσω ότι το διάβασα πολλές φορές πιστεύοντας ότι δεν καταλαβαίνω, θέλοντας
να ελπίζω ότι δεν διαβάζω σωστά. Για χρήση και του εθνικού Κοινοβουλίου και των Πρακτικών θα αναγνώσω µέρη από τις τρεις
πρώτες παραγράφους.
Παράγραφος πρώτη: «Για έργα προϋπολογισµού άνω των
τριάντα εκατοµµυρίων ευρώ επιτρέπεται η ανάθεση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, η ανάθεση υπηρεσιών συµβούλων
οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως ιδίως τεχνικού, νοµικού, οικονοµικού και συµβούλου οργάνωσης µετά από απλή γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων».
Δεν κατάλαβα. Για ποιον λόγο χωρίς δηµοσίευση και γιατί για
έργα άνω των τριάντα εκατοµµυρίων και ποιο είναι το αντικείµενο
αυτών των ειδικών συµβουλών και συµβούλων τεχνικών, νοµικών,
οικονοµικών και οργάνωσης; Αυτή είναι η πρώτη παράγραφος.
Δεύτερη παράγραφος. Αφορά πια την εσωτερική οργάνωση
του ίδιου του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων. Για τον σχεδιασµό,
τη µελέτη, τον έλεγχο της µελέτης, τη διοίκηση και την επίβλεψη
έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και για τις ανάγκες
µηχανογράφησης επιτρέπεται χωρίς δηµοσίευση, χωρίς προκήρυξη, να ανατίθεται απευθείας το έργο σε εξωτερικούς συµβούλους.
Υπάρχει και η τρίτη παράγραφος. Με κοινή απόφαση κάθε
Υπουργού, µε σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ανάπτυξης και του
Υπουργού Δηµοσίων Έργων, µπορεί µέρος ή το σύνολο των δηµοσίων έργων που εκτελούνται από το κάθε Υπουργείο να υπόκειται στην απευθείας ανάθεση των προηγουµένων δύο παραγράφων.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη συγκεκριµένη σελίδα του νοµοσχεδίου που συζητάµε. Ξεκαθαρίζω ότι δεν πρόκειται για ενσωµάτωση άρθρου οδηγίας. Είναι καθαρά ελληνική πατέντα
αυτό που έχουµε µπροστά µας και θεωρώ πως είναι απολύτως
απαραίτητο για λόγους διαφάνειας ο Υπουργός να ξεκαθαρίσει
τι ακριβώς έχει στο µυαλό του και εν τοιαύτη περιπτώσει, αν
υπάρχει µία κακή διατύπωση, να την επανορθώσει, άλλως και
στις τρεις παραγράφους και για τα δηµόσια έργα και για τα εσωτερικά, τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου, αλλά και για την
επέκταση των απευθείας αναθέσεων σε όλο τον δηµόσιο τοµέα,
υπάρχει µείζον ηθικό ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
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για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας τις Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι τώρα σε πέντε πολύ συγκεκριµένες µεταρρυθµιστικές προτάσεις που εµείς θέλουµε να καταθέσουµε. Δυστυχώς η
Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι τις ανακοινώσαµε και στη συζήτηση στην επιτροπή, δεν τις έλαβε υπ’ όψιν της. Έστω και την
τελευταία στιγµή µπορεί να γίνουν πράξη.
Πρώτη πρόταση: Να βρεθεί τρόπος να στηριχθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις όταν προκηρύσσονται δηµόσιοι διαγωνισµοί. Πώς; Χωρίς να καταπατάται η αρχή του ανταγωνισµού, να
προβλέπεται σε κάθε φορέα προαναγγελία, προδηµοσίευση,
πριν ακόµα βγει επίσηµα ο διαγωνισµός, έτσι ώστε έχοντας
µπροστά τους ένα εύλογο χρονικό διάστηµα της τάξης του ενός
ή των δύο µηνών, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπορούν να
προετοιµαστούν ή να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες µεταξύ
τους συνεργασίες.
Δεύτερη πρόταση: Επιτέλους, να επιβραβεύσουµε τους καλούς. Υπάρχουν δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιοι υπάλληλοι,
που κάνοντας σωστά τη δουλειά τους, µπορούν να παρακολουθούν, να εποπτεύουν και να παραλαµβάνουν δηµόσια έργα ή δηµόσιες προµήθειες µε λιγότερο κόστος, σε λιγότερο χρόνο, µε
καλύτερη ποιότητα από αυτή που προβλέπεται. Εξαιρέσεις; Εξαιρέσεις. Όµως, έστω και αυτές τις εξαιρέσεις να τις επιβραβεύσουµε για να γίνουν παραδείγµατα προς µίµηση για όλον τον
υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα.
Τρίτη παρατήρηση, τρίτη προοδευτική µεταρρύθµιση: Οι τεχνικές προδιαγραφές. Ξέρουµε πολύ καλά ότι κυκλοφορεί ευρύτατα στην αγορά ότι οι υπηρεσίες πολλές φορές, όταν θέλουν
να κάνουν «παιχνίδι» µε κάποιους προµηθευτές, στήνουν τις προδιαγραφές, ώστε να υπάρχει µόνο ένας ή δύο υποψήφιοι για να
κατοχυρωθεί ο διαγωνισµός σε αυτούς.
Προτείνουµε πριν τη δηµοσιοποίηση οποιουδήποτε διαγωνισµού, οι τεχνικές του προδιαγραφές να τίθενται σε δηµόσια διαβούλευση, για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια η
υπηρεσία να παίρνει τα πορίσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης
και κατά την κρίση της να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις,
όποιες η ίδια νοµίζει.
Τέταρτη παρατήρηση: Κύριε Υπουργέ, είναι λειψό το άρθρο
σας για τις πρόδροµες εργασίες. Λέει µέσα ότι εφόσον το κρίνει
η υπηρεσία, να προχωρήσουµε σε µικρές εργολαβίες, για τις
πρόδροµες εργασίες. Εµείς σας ζητούµε κάτι πολύ καθαρό. Να
µην εναπόκειται σε καµµία δηµόσια υπηρεσία. Να αποφασίσετε
εσείς, να αποφασίσουµε εµείς. Για όλα τα δηµόσια έργα άνω των
10 εκατοµµυρίων ευρώ, υποχρεωτικά πριν προκηρυχθούν να
προβλέπεται µια µικρή εργολαβία για τις πρόδροµες εργασίες,
απαλλοτριώσεις, µετακινήσεις δικτύων οργανισµών κοινής ωφέλειας, αρχαιολογία, όλα αυτά έτσι ώστε να κερδίζουµε από τα
claims και τις καθυστερήσεις των εργολάβων, που είναι βέβαιο
ότι θα έχουµε αν δεν έχουν προηγηθεί πρόδροµες εργασίες.
Οι πρόδροµες εργασίες, λοιπόν -για να συνοψίσω αυτή την
πρότασή µας- για τα έργα πάνω από κάποιον προϋπολογισµό εµείς προτείνουµε τα 10 εκατοµµύρια ευρώ- να είναι υποχρεωτικές και µόνο τεκµηριωµένα η υπηρεσία όταν δεν µπορεί να το
κάνει, τεκµηριωµένο να το αρνείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Περνάω σε µια πέµπτη και τελευταία παρατήρηση. Αγαπητές
και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε συζητήσει ευρύτατα µε
αφορµή και τον εκλογικό νόµο το τεράστιο πρόβληµα που έχει η
πατρίδα µας µε το «brain drain» µε τη φυγή εγκεφάλων. Με το
γεγονός ότι περίπου τετρακόσιοι πενήντα χιλιάδες Έλληνες πατριώτες, επιστήµονες, επιχειρηµατίες, έχουν φύγει στο εξωτερικό και συνεισφέρουν 50 δισεκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο στο
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των χωρών που τους έχουν υποδεχθεί.
Εµείς κάνουµε µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση, µε αφορµή
και την ενσωµάτωση των συγκεκριµένων οδηγιών. Το ελληνικό
δηµόσιο, αντί για απορροφητήρας χρηµάτων, κονδυλίων και θέσεων εργασίας, να γίνει αντίθετα γεννήτορας, να γίνει µια µήτρα,
ένας εµβρυουλκός, που θα γεννά θέσεις εργασίας για τον ιδιω-
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τικό τοµέα. Και θέλω να το καταστήσω πολύ σαφές, ξεκάθαρο.
Το ελληνικό δηµόσιο, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να έχει στο
προβλεπτό µέλλον τα χρήµατα, προκειµένου να προσλάβει τους
απαραίτητους υπαλλήλους, ώστε να εκτελούνται όλες οι εργασίες, όλες οι υπηρεσίες που έχει ανάγκη η κοινωνία και η εθνική
οικονοµία, να προχωρήσει σε µια άλλη λογική, τη λογική του κράτους στρατηγείο, τη λογική του κράτους project manager, τη λογική του κράτους που τηρεί και ελέγχει την ακρίβεια µητρώων
πιστοποιηµένων ιδιωτών, ελεγκτών, διαφόρων υπηρεσιών, έτσι
ώστε από τη µια η δουλειά, την οποία απαιτεί η κοινωνία να γίνεται από το κράτος να γίνεται, το κράτος να ελέγχει τη αξιοκρατία
και τη διαφάνεια των µητρώων και ο ιδιωτικός τοµέας, οι επιστήµονες της χώρας, να µπορούν να έχουν ένα αντικείµενο, το οποίο
να έχει συνεισφορά στην εθνική οικονοµία και την κοινωνία.
Παραδείγµατα:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο και
δεν θα χρησιµοποιήσω τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι έτσι. Δεν θα
είναι δευτερολογία. Κοινοβουλευτικός είστε. Κλείστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το Σώµα των Ενεργειακών Επιθεωρητών -έχουµε πάνω από δέκα χιλιάδες ενεργειακούς ελεγκτές- το
σώµα των Ελεγκτών Δόµησης, που ελέγχουν την αξιοπιστία των
οικοδοµικών αδειών, το σώµα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
προβλέπεται στη νοµοθεσία και υπάρχει και έτοιµο προεδρικό
διάταγµα.
Εδώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, προτείνουµε για την παραλαβή
των µελετών των δηµοσίων έργων, όπου βλέπουµε απίστευτες,
εξωφρενικές εκπτώσεις της τάξεως του 80% -και γι’ αυτό ακριβώς, δεν έχουµε καλές µελέτες- τις µελέτες αυτές να τις παραλαµβάνουν και να τις ελέγχουν, µαζί µε τις δηµόσιες υπηρεσίες
και ένα σώµα πιστοποιηµένο, checkers ελεγκτών µελετών, τάξης
ανώτερης από αυτήν που είναι η κάθε µελέτη, έτσι ώστε να είναι
σίγουρο ότι οι µελέτες έχουν την ποιότητα που απαιτείται.
Έχω καταθέσει δύο τροπολογίες. Η µία αφορά τον περιοδικό
Τύπο -τα έχουµε πει- και θέλουµε να γίνει αποδεκτή κύριε
Υπουργέ, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν αντίκειται σε καµµία κοινοτική
οδηγία. Η δεύτερη τροπολογία αφορά πολλές περιοχές της
χώρας, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, τον Βόλο, την Αργολίδα, τον
τόπο καταγωγής µου, και τη δυνατότητα που πρέπει να δώσουµε
σε επιχειρήσεις που είναι υποχρεωµένες να µετεγκατασταθούν
το επόµενο χρονικό διάστηµα, σε µια οικονοµική κατάσταση που
είναι αδύνατον να τις επιτρέψουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για τις τροπολογίες
θα πάρετε τον λόγο ειδικά, κύριε Μανιάτη, την ώρα των τροπολογιών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ.
Τελειώνοντας, να πω ότι χθες ο κύριος Πρωθυπουργός στη
Σόφια, µε τον κ. Μπορίσοφ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, µε
φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, τελειώνετε, αλλά
έχετε πάρει συν πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ο κύριος Πρωθυπουργός, λοιπόν, µας
είπε µε µεγάλη χαρά ότι θα προχωρήσει τον αγωγό IGB, την
πλωτή µονάδα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, όπως
προχώρησε και ο TAP.
Χαιρόµαστε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, µόνο που
θα ζητούσαµε να υπάρχει µια στοιχειώδης πολιτική γενναιότητα
και να πει ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως δεν είπε, δυστυχώς,
και στον TAP, ότι όλα αυτά είναι έργα δροµολογηµένα που
απλώς η Κυβέρνησή του, µε καθυστέρηση ενάµισι έτους έρχεται
τώρα να τα υιοθετήσει και να τις ενσωµατώσει στις πολιτικές της.
Με αυτές τις σκέψεις, επαναλαµβάνω, εµείς στηρίζουµε τη συγκεκριµένη ενσωµάτωση. Όµως, είµαστε απολύτως αντίθετοι στα
άρθρα, για τα οποία καταθέσαµε τις αντιρρήσεις µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο ειδικός αγορητής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Βαρδαλής Αθανάσιος
έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γνωστό πως οι δηµόσιες συµβάσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, τόσο στην καπιταλιστική
οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών-µελών
της. Σε σχετική µάλιστα µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
2011, εκτιµάται ότι την ίδια χρονιά το ύψος της δαπάνης για τις
δηµόσιες συµβάσεις στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανήλθε στο 19% του κοινοτικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος,
επίπεδο στο οποίο µάλιστα κυµάνθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
Στην ίδια µελέτη τα αντίστοιχα µεγέθη που αφορούν τη χώρα
µας, εκτιµάται ότι ανήλθαν στα 18,4 δισεκατοµµύρια ευρώ ή σε
ποσοστό 8,8% του ΑΕΠ. Οπότε, µε βάση αυτά τα δυο νούµερα
µόνο γίνεται αντιληπτό πως το ζήτηµα που συζητάµε έχει µεγάλη
οικονοµική σηµασία και, άρα, µεγάλο είναι το ενδιαφέρον των
επιχειρηµατικών οµίλων των µονοπωλίων. Κι αυτό γιατί; Γιατί στο
πλαίσιο του αστικού κράτους, οι δηµόσιες συµβάσεις είναι ένα
από τα µέσα, µε τα οποία το κράτος ενισχύει άµεσα τα µονοπώλια µε κρατικό ζεστό χρήµα. Χρήµα που προέρχεται από την
αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος, µέσω της φορολογίας αλλά
και του δηµόσιου δανεισµού, όπως έγινε όλα τα προηγούµενα
χρόνια στη χώρα µας, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα, βεβαίως, από µνηµόνια και
το ύψος των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων ή του δηµόσιου χρέους.
Αυτόν τον στόχο έρχονται να υπηρετήσουν, τόσο το σηµερινό
σχέδιο νόµου, που συζητάµε όσο και η οδηγία 24/2014, για τον
βασικό όγκο των δηµόσιων προµηθειών και συµβάσεων έργων
και υπηρεσιών, αλλά και η οδηγία 25/2014 για τις δηµόσιες συµβάσεις στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών,
των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Άλλωστε, αυτό γίνεται ξεκάθαρο
αν κάποιος διαβάσει τα κείµενα και τις αιτιολογικές τους σκέψεις.
Τι λένε τα ίδια τα κείµενα;
Πρώτον, βασικός στόχος είναι να άρουν όλα τα εµπόδια στην
ελεύθερη κυκλοφορία, παροχή υπηρεσιών σε όλα τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενιαία καπιταλιστική αγορά.
Δεύτερον, να υλοποιήσουν µε ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά των δηµοσίων συµβάσεων τις τέσσερις ελευθερίες κίνησης κεφαλαίου, δηλαδή
κεφαλαίων, υπηρεσιών, εµπορευµάτων και εργαζοµένων, που
αποτελούν τις θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και,
τρίτον, να εντάξουν τον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων στη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020», δηλαδή
την αντιλαϊκή στρατηγική του κεφαλαίου, που τσακίζει µισθούς
και δικαιώµατα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτούς τους στόχους έχει το νοµοσχέδιο και τα
άλλα που λέτε όλοι σας είναι άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
Προσπαθείτε να θολώσετε τα νερά, να κρύψετε από τον λαό
πως οι δηµόσιες συµβάσεις αποτελούν σηµαντικό πεδίο κερδοφόρας δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων, ιδιαίτερα σε τοµείς
όπως είναι οι κατασκευές και τα δηµόσια έργα, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες και οι βιοµηχανία.
Κυρίες και κύριοι, ο τοµέας των δηµόσιων συµβάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του σφοδρού ανταγωνισµού ανάµεσα σε µονοπωλιακούς οµίλους, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και µε άλλα ιµπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες. Αποτελούν άλλωστε κρίσιµο σηµείο της διαπραγµάτευσης µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για τη διαντλαντική συµφωνία µε τα µονοπώλια και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού να διεκδικούν το
άνοιγµα των εκατέρωθεν αγορών για την κατάκτηση από αυτές
θέσεων.
Εποµένως, ένας άλλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
και αυτόν τον στόχο τον κάνετε γαργάρα, είναι να ρυθµίσει µε
ενιαίους κανόνες τα των δηµοσίων συµβάσεων µε τις οδηγίες
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να διαµορφώσει ενιαίο
καθεστώς εν όψει των συζητήσεων των διαπραγµατεύσεων µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής για τη διατλαντική συµφωνία.
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Η τελική ουσία είναι ότι ανοίγεται και µε αυτή τη συµφωνία ένα
τεράστιο πεδίο κερδοφορίας για τις µεγάλες επιχειρήσεις, τόσο
στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
που κυρίως θα στηρίζεται σε ενιαίους κανόνες –και είναι αναγκαίο αυτό- µε πρώτους αυτούς που αφορούν τη φθηνή εργατική
δύναµη και την κρατική ενίσχυση µε ενιαίους όρους.
Με τον ίδιο στόχο, την ενίσχυση των µονοπωλίων και των επιχειρηµατικών οµίλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και το
άνοιγµα των αγορών των δηµόσιων συµβάσεων τόσο µε τις
πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη
Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική, όσο και συνολικά µε τρίτες
χώρες, όπως, για παράδειγµα, η Ινδία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Βραζιλία και άλλες.
Μιλάτε για απλούστευση των διαδικασιών χωρίς όµως να λέτε
για ποιους. Αυτή η απλούστευση των διαδικασιών δεν αφορά για
παράδειγµα των συνταξιούχο και τον εργάτη που θα πρέπει να
σταθεί στην ουρά για µια απλή συναλλαγή στο ΙΚΑ από τον
ΕΟΠΥΥ. Δεν αφορά τα λαϊκά στρώµατα που θα ψάχνουν ένα κρεβάτι σε νοσοκοµείο ή θα περιµένουν τέσσερις και πέντε µήνες
για να κάνουν µια εγχείρηση. Γιατί εσείς και οι εταίροι σας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε κάνει την επιλογή σας: Τα πάντα για
την εξυπηρέτηση, για τη διευκόλυνση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ισχυρίζονται πως το σχέδιο νόµου και η αντίστοιχη οδηγία βοηθούν
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούµενους.
Αυτό αποτελεί ένα από τα µεγάλα ψέµατα που λέτε όλοι σας στα
µικροµεσαία στρώµατα.
Κατ’ αρχάς να πούµε κάτι που όλοι σας βεβαίως το γνωρίζετε
αλλά το κρύβετε επιµελώς. Ο ευρωενωσιακός ορισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αφορά κυρίως επιχειρήσεις από διακόσιες πενήντα έως πεντακόσιους εργαζόµενους, οπότε βέβαια
στην πράξη µιλάµε για µεγάλες επιχειρήσεις ακόµα και µε µονοπωλιακή θέση στην αγορά των περισσότερων ίσως κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κύριο, όµως, είναι ότι τα παραπάνω σε καµµιά περίπτωση
δεν αφορούν µικροµεσαίους επαγγελµατοβιοτέχνες και εµπόρους ή αυτοαπασχολούµενους. Γιατί αυτό που τους αποκλείει
δεν είναι κατά βάση η «γραφειοκρατικές» δήθεν διαδικασίες
αλλά η αδυναµία τους να ανταγωνιστούν τους µεγάλους οµίλους
που κυριαρχούν στην αγορά και αυτός ο ανταγωνισµός τους
συνθλίβει.
Εποµένως µην κάνετε ότι σας έπιασε ο πόνος για τους µικρούς
και αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατοβιοτέχνες και εµπόρους, γιατί αυτοί και µε τις πιο απλές διαδικασίες δεν είναι σε
θέση να ανταγωνιστούν τους µεγάλους. Το πολύ-πολύ που µπορεί να γίνει είναι η δηµιουργία µιας στεφάνης µικροµεσαίων επιχειρήσεων γύρω από τις µεγάλες που θα αναλαµβάνουν κατ’
εντολή τους µικρού µεγέθους δηµόσιες συµβάσεις για την εκτέλεση των οποίων θα είναι υποχρεωµένες να προµηθεύονται
υλικά, τεχνογνωσία κ.λπ. από τους µεγάλους, που έτσι αυτοί θα
βγαίνουν διπλά κερδισµένοι.
Υποστηρίζετε όλοι σας πως οι οδηγίες και το νοµοσχέδιο καθιερώνουν τη διαφάνεια, την αµεροληψία και την αντικειµενικότητα στη διαδικασία των δηµόσιων συµβάσεων και αποτρέπουν
τη διαφθορά. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο. Αφήνουν διάπλατα όχι µόνο παράθυρα και πόρτες ολόκληρες για να τύχουν διαφορετικής µεταχείρισης µεγάλοι
επιχειρηµατικοί όµιλοι. Όχι βέβαια ότι για εµάς αυτό είναι το
κύριο. Η διαφθορά είναι σύµφυτη µε τον καπιταλισµό και το κράτος του. δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ποτέ ακόµα και µε την πιο
αυστηρή νοµοθεσία, γιατί η επιδίωξη του κέρδους είναι αυτή που
γεννά και αναπαράγει και όλες εκείνες τις µορφές και τις σχέσεις
µε τις οποίες οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα διαπλέκονται µε τα στελέχη του κρατικού µηχανισµού αλλά και του αστικού πολιτικού
συστήµατος.
Το κύριο είναι ότι η πιο µεγάλη διαφθορά, τα πιο µεγάλα εγκλήµατα είναι αυτά που γίνονται µε βάση τους κανόνες και τους
νόµους του αστικού κράτους, ακριβώς, γιατί υπηρετούν το σύστηµα της εκµετάλλευσης και της κερδοφορίας, δηλαδή τη νοµιµότητα της εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και της
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αντίστοιχης ενίσχυσης του κεφαλαίου υπηρετούν και οι διατάξεις
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και των οδηγιών που ενσωµατώνουν.
Μιλάτε για διαφάνεια. Για ποια διαφάνεια γίνεται λόγος όταν
για παράδειγµα προβλέπεται µια σειρά από διαφορετικούς τύπους διαδικασιών, µορφών και τύπων για την ανάθεση δηµόσιων
συµβάσεων; Διαφορετικές συµβάσεις ανάλογα µε το ύψος της
τιµής αλλά και ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. Μόνο να δείτε
τα άρθρα 27 έως 32 του νοµοσχεδίου και της οδηγίας και θα καταλάβετε πόσα διαφορετικά ήδη διαδικασιών θεσπίζουν.
Για παράδειγµα, θεσπίζεται ανοιχτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, διαδικασία
του ανταγωνιστικού διαλόγου. Δηµιουργείται µια νέα διαδικασία,
η εταιρική σχέση καινοτοµίας που σχεδόν φωτογραφίζει επιχειρήσεις και συµπράξεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς έρευνας
και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, τοµείς υψηλής κερδοφορίας και
έντασης κεφαλαίου που τα ευρωενωσιακά µονοπώλια, τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι αστικές κυβερνήσεις δίνουν
ιδιαίτερη σηµασία βλέποντας προοπτικές καπιταλιστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον της σηµερινής οικονοµικής στασιµότητας σε
Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα.
Προβλέπονται ακόµη συµφωνίες πλαίσιο, ενώ στο πλαίσιο των
ηλεκτρονικών µέσων σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προβλέπονται «δυναµικά» συστήµατα αγορών για προµήθειες τρέχουσας
χρήσης όπως για παράδειγµα ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι και άλλα.
Κυρίες και κύριοι, τόσο οι εταίροι σας µέσω των οδηγιών όσο
και η Κυβέρνηση και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, που συµφωνούν µε αυτές, λέτε σκόπιµα και ένα ακόµα µεγάλο ψέµα, ότι
δήθεν οι οδηγίες που ενσωµατώνετε και το νοµοσχέδιό σας επιβάλουν στους εργολάβους των έργων υπηρεσιών κ.λπ. τον σεβασµό της εργατικής νοµοθεσίας.
Κατ’ αρχάς να πούµε ότι µιλάτε για τα ερείπια της εργατικής
νοµοθεσίας που αφήσατε εσείς και οι εταίροι σας, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το κουαρτέτο –πρώην τρόικα- αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε τις
προφανούς βαρβαρότητας αντεργατικές επιθέσεις σας. Μπροστά µας άλλωστε είναι και η δεύτερη αξιολόγηση, όπου θα καταργηθεί ό,τι έχει αποµείνει όρθιο.
Πέρα, όµως, από αυτό να πούµε και το εξής: Όταν πρόκειται
για αλλοδαπές εταιρείες, για υπηρεσίες που απασχολούν και αλλοδαπούς εργάτες ξέρετε πολύ καλά ότι ισχύει η οδηγία του
2006/123 για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική
αγορά, δηλαδή η γνωστή οδηγία Μπολκεστάιν. Ποια είναι η
ουσία της οδηγίας αυτής; Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ τη γνωρίζετε πολύ
καλά, γιατί τότε, όταν ψηφιζόταν, είχατε βγει στα κεραµίδια!
Τώρα βέβαια την κάνετε γαργάρα και την αποδέχεστε έστω και
σιωπηλά, γιατί η κοροϊδία του λαού σάς έχει γίνει πλέον συνήθεια.
Να σας θυµίσω όµως –και κυρίως να µην ξεχνούν οι εργαζόµενοι που µας ακούν– ότι η αρχή της χώρας καταγωγής επιτρέπει στην εταιρεία να εφαρµόζει τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας και το εργατικό δίκαιό της να αµείβουν τους εργάτες
µε τους µισθούς της χώρας τους κ.λπ.. Οπότε όταν πρόκειται για
επιχειρήσεις που εµφανίζονται, έστω και εικονικά, να έχουν έδρα
τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Εσθονία και άλλες χώρες, δίνει
µισθούς πείνας και παροχές ψίχουλα µε βάση ό,τι ορίζει το εργατικό δίκαιο της χώρας τους. Αυτοί είναι η ευρωπαϊκοί εταίροι
σας. Τις ίδιες θεµελιώδεις αξίες µοιράζεστε µαζί τους, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα.
Για να µη µιλήσουµε βέβαια τα δουλεµπορικά γραφεία, τις
εταιρείες ενοικίασης εργαζοµένων, που προβλέπει και η ευρωενωσιακή νοµοθεσία και αυτή που θέσπισαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, αλλά διατηρεί σήµερα ακέραια και η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ. Σε εργολάβους και δουλεµπορικά για τους εργαζόµενους ισχύει καθεστώς γαλέρας ενσαρκώνοντας το όραµά
σας, που είναι αυτό της επιχειρηµατικότητας.
Η κατασκευή του µετρό στη Θεσσαλονίκη χρησιµοποιήθηκε
ως πιλότος για τη γενίκευση των ελαστικών µορφών εργασίας
συνολικά στις κατασκευές. Η κατασκευάστρια κοινοπραξία
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έδωσε τµήµατα των εργασιών σε υπεργολάβους. Όλα αυτά τα
χρόνια οι εκατοντάδες εργαζόµενοι που απασχολούνταν, τόσο
στις αρχαιολογικές εργασίες όσο και στο κατασκευαστικό τµήµα
του έργου, δέχθηκαν σκληρή επίθεση στα δικαιώµατά τους, απολύσεις, µειώσεις µισθών, εκ περιτροπής εργασία, αναγκαστικές
άδειες χωρίς αποδοχές, πολύµηνες καθυστερήσεις στις πληρωµές, κατάργηση ειδικοτήτων, παράταση του ηµερήσιου χρόνου
εργασίας κατά µισή ώρα και άλλα.
Οι οδηγίες όχι µόνο δεν προβλέπουν το παραµικρό για την
προστασία των εργαζοµένων από τους υπεργολάβους, αλλά δεν
υποχρεώνουν καν τις αναθέτουσες αρχές να εξετάζουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις
που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς για τις δηµόσιες συµβάσεις, αφήνοντάς το στη διακριτική ευχέρεια και στην καλή τους
θέληση.
Συνοψίζοντας, το κρίσιµο και καθοριστικό ζήτηµα, που διατρέχει τόσο τις οδηγίες 24 και 25/2014 όσο και το νοµοσχέδιο που
τις ενσωµατώνει, η «καρδιά» τους, είναι το άνοιγµα των αγορών
των δηµοσίων συµβάσεων όλων των κρατών µελών. Με άλλα
λόγια κάθε επιχειρηµατικός όµιλος που εδρεύει σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µπορεί να συµµετέχει
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τα συµφέροντά του στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων ή συµβάσεων παραχώρησης σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χωρίς -µα χωρίς- κανένα εµπόδιο.
Αυτό βέβαια γινόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό και µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις. Με τις νέες οδηγίες, όµως, επιδιώκεται η
απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που σε πολλές
νοµοθεσίες, όπως αυτή της ελληνικής, ήταν δαιδαλώδεις και των
όποιων διαδικαστικών εµποδίων που δηµιουργούσαν προβλήµατα στις επιχειρήσεις για τη συµµετοχή τους στις σχετικές διαδικασίες.
Επιπλέον διαµορφώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για όλα
τα κράτη µέλη που να διευκολύνει αυτούς τους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Δηλαδή, οι οδηγίες είναι κοµµένες και ραµµένες, µε
λίγα λόγια, στα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Βέβαια, εδώ να ξεκαθαρίσουµε ότι µιλάµε για τις αναθέσεις,
τόσο στον δηµόσιο τοµέα, ευρύτερο και στενό, αλλά και όλες τις
βαθµίδες της τοπικής διοίκησης, όλους τους οργανισµούς του
δηµοσίου.
Γίνεται φανερό, λοιπόν, µε όλα τα παραπάνω ότι καταψηφίζουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να ενηµερώσω για το
εξής: Αρκετοί συνάδελφοι που είναι στην Αίθουσα, είναι είτε εισηγητές είτε ειδικοί αγορητές και πρέπει να πάνε στην εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια. Σε συνεννόηση µε τους κύριους
Υπουργούς, οι κύριοι Υπουργοί απεδέχθησαν να εξαντλήσουµε
και τον κατάλογο των δεκατριών συναδέλφων και να µιλήσουν
µετά, πλην του κ. Παρασκευόπουλου, που θα του δώσω τον λόγο
µόλις τελειώσουν οι ειδικοί αγορητές για λίγα λεπτά για να υποστηρίξει τα άρθρα που τον αφορούν.
Εποµένως οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µόλις τελειώσουν
οι αγορητές, έχετε το δικαίωµα είτε τότε, είτε κατά τη διάρκεια
των οµιλητών είτε µετά τους Υπουργούς, αν θέλετε να το επιλέξετε, και να κλείσετε, τρόπον τινά, εσείς τη σηµερινή συνεδρίαση. Το λέω για να καθορίσετε το πρόγραµµά σας. Είστε
ελεύθεροι να επιλέξετε το πότε θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μια χάρη µόνο να µας κάνετε. Να ενηµερώνουν την εξεταστική επιτροπή οι συνεργάτες σας πότε θα
µιλήσει ο Υπουργός, ώστε να µπορούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όταν θα έρθει η ώρα,
δηλαδή στον προτελευταίο οµιλητή, θα ενηµερώσουµε πάνω ότι
µετά από επτά-οκτώ λεπτά θα µιλήσουν οι Υπουργοί. Ορίστε,
κύριε Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Έχω Επιτροπή Κανονισµού στις 12:00’ και πρέπει να πάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Για οποιονδήποτε λόγο λείπετε. Κύριε Βρούτση, δεν συµφωνείτε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αν έχω τη δυνατότητα
ενηµέρωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, ναι. Θα σας ενηµερώνει το Προεδρείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και κάτι ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση εξελίσσεται πολύ κανονικά. Υπάρχει σύγκλιση στο ζήτηµα
της ψηφοφορίας. Αλλά αν υπάρχει πρόθεση να υπάρχουν τροπολογίες, να ενηµερωθούµε εµπρόθεσµα, να γνωρίζουµε ποιες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα, µη σπείρετε ζιζάνια. Είπαµε να µη µατιαστούµε! Δεν έχουµε υπουργικές τροπολογίες. Τρεις βουλευτικές είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Απλά για να ξέρουµε κι εµείς. Ακόµα
και νοµοτεχνικές. Οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι. Αυτό είναι θέµα
δικό µας, του Προεδρείου. Άστε το, µιας που πάµε έτσι τώρα.
Μη µατιαστούµε µόνοι µας!
Ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, ο κ. Γεώργιος Αµυράς, έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί Υπουργοί, δεν µας
αφήνετε να αγιάσουµε. Είµαστε θετικοί στο σχέδιο νόµου που
ενσωµατώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά δεν είµαστε θετικοί
καθόλου στη διαδικασία του επείγοντος. Σας το είπαµε άλλωστε
και στις επιτροπές.
Άλλη µια καθυστερηµένη ενσωµάτωση Ευρωπαϊκού Δίκαιου
στην ελληνική νοµοθεσία των οδηγιών 24 και 25/2014, που ρυθµίζουν το καυτό ζήτηµα των δηµοσίων συµβάσεων για έργα προµήθειες και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων
ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Λίγο πριν κλείσει η Βουλή, ερχόµαστε ασθµαίνοντας, θα έλεγε
κανείς, για να αντιµετωπίσουµε τι; Κάτι που εδώ και δεκαετίες θα
είχαµε κάνει: τον πυρήνα της διαφθοράς και της διαπλοκής στην
Ελλάδα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι δηµόσιες συµβάσεις.
Τα πάρτι πήγαιναν και έρχονταν επί δεκαετίες, οι διάφοροι µεγαλοεργολάβοι χόρευαν στο ταψί την ελληνική πολιτική σκηνή ή
µέρος, τέλος πάντων, της πολιτικής σκηνής. Θα έπρεπε εδώ και
χρόνια να έχουµε κάνει ως ένα βήµα αυτοκάθαρσης του πολιτικού κόσµου και αυτοσεβασµού τα πρώτα απαραίτητα βήµατα.
Πάλι καλά, λοιπόν, που έχουµε και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το
οποίο, εν πάση περιπτώσει, ενσωµατώνουµε στην ελληνική νοµοθεσία και προχωράµε λίγο πιο µπροστά στον πόλεµο κατά της
διαφθοράς. Σας θυµίζω ότι αυτές οι οδηγίες θα έπρεπε να είχαν
ενσωµατωθεί, όπως σας είχα πει και στις επιτροπές, στο ελληνικό δίκαιο ως τις 17 Απριλίου 2016. Τότε έληγε η προθεσµία.
Πέρασαν και τέσσερις µήνες, είστε και ενάµιση χρόνο Κυβέρνηση, πάλι σας έφυγαν οι προθεσµίες.
Αλλά, τέλος πάντων, θα πούµε εµείς, ας είναι καλά η Ευρώπη.
Και –πρώτη φορά θα σας το πω εδώ δηµοσίως, κύριε Σταθάκη–
ας είναι καλά το τρίτο µνηµόνιο, το µνηµόνιο Τσίπρα- Καµµένου,
έτσι όπως αποτυπώθηκε στον ν.4336, διότι υπάρχει εκεί ρητή
πρόβλεψη και διάταξη, που λέει ότι άµεσα θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων και να συµφωνηθεί η εκπόνηση σχετικού σχεδίου δράσης.
Είναι ο ν.4336. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ευτυχώς που υπάρχει η Ευρώπη και µας σπρώχνει να κάνουµε πράγµατα που θα έπρεπε
πρώτα απ’ όλα εµείς να είχαµε τελειώσει.
Θέλω επίσης να προσθέσω ότι βάσει της νοµολογίας του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι
υποχρεωτικές για τα κράτη-µέλη, ακόµα και αν δεν τις έχουν ενσωµατώσει µέσα στις συγκεκριµένες προθεσµίες και έτσι γεννούν έννοµα αποτελέσµατα. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία, ιδιαίτερα
τώρα που έχουµε διαγωνισµούς σε εξέλιξη, έργα µέσω ΕΣΠΑ
που τρέχουν.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω την απουσία δυο φορέων από την
ακρόαση των φορέων: τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και
τον ΣΕΒ. Είχαν σοβαρές επιφυλάξεις. Δεν είχαµε την ευκαιρία να
τις ακούσουµε διά ζώσης.
Σχετικά µε την ουσία του σχεδίου νόµου θεωρούµε ότι υπάρχουν θετικά σηµεία. Γίνεται µια προσπάθεια να απλουστευτούν
κάποιες διαδικασίες. Τονίζουµε εµείς, το Ποτάµι, ότι χρειάζεται
περαιτέρω ενοποίηση των κανόνων στο µοντέλο ενός κώδικα δη-
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µοσίων συµβάσεων, όπως συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που σας είχα παρουσιάσει και στις επιτροπές.
Έρχοµαι εδώ να πω «µπράβο Ευρώπη». Ευτυχώς που είµαστε
στην Ευρώπη, διότι αυτό το σχέδιο νόµου, που ενσωµατώνει το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο –να το πούµε έτσι- έχει για πρώτη φορά
διατάξεις για την επάρκεια, τη στελέχωση και την εκπαίδευση
των υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών των φορέων που καλούνται να εφαρµόσουν τον παρόντα νόµο, ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα η σωστή εφαρµογή του. Περιέχει διατάξεις για
πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων που καθυστερούν ή εφαρµόζουν
ελλιπώς ή αµελούν τα καθήκοντά τους σχετικά µε τις δηµόσιες
συµβάσεις. Μέχρι τώρα ήταν στο απυρόβλητο. Ό,τι ήθελαν κάνανε, ό,τι ήθελαν δεν κάνανε. Αυτά είναι κάποια βήµατα µεταρρυθµίσεων που έχει ανάγκη η χώρα µας.
Υπάρχει όµως και η ανάγκη διευκρινίσεων σε κάποια θέµατα.
Είχαµε συζητήσει και είχαµε τονίσει εµείς από το Ποτάµι την
ανάγκη να µην υπάρχει σε διατήρηση καµµία ειδική διάταξη προηγούµενων νόµων, όπως στους νόµους 3316/2005 και 3669/2008
για τα δηµόσια έργα και το π.δ.118/2007, που αφορά στις προµήθειες. Δεν θέλουµε να έρθουµε αντιµέτωποι µε δαίµονες του
παρελθόντος, µε φαντάσµατα διαπλοκής, εργολάβων, πολιτικών,
δηµοσιογράφων και άλλων.
Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι εµείς, βεβαίως, θα ψηφίσουµε θετικά επί της αρχής, ωστόσο δεν θα ψηφίσουµε θετικά
άρθρα που θεωρούµε ότι µεταβάλλουν το πνεύµα και το γράµµα
των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής και τη δοµή των
επιµέρους άρθρων, θα έλεγα ότι υπάρχουν σε κάποια άρθρα δυσκολίες και θα χρειαζόταν από τον δηµόσιο υπάλληλο που θα
χειριστεί τέτοιες υποθέσεις µεγάλη εµπειρία και γνώση του αντικειµένου, για να προσδιορίσει για κάθε περίπτωση τις εφαρµοζόµενες διατάξεις. Σας φέρνω για παράδειγµα το άρθρο 76,
παράγραφος β’ και δ’, που είναι τα κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, που θα έλεγα ότι
µάλλον χρειαζόµαστε τη βοήθεια του Υπουργού για να τις καταλάβουµε.
Επίσης, θέλω να καταγράψω τους προβληµατισµούς µου και
να ζητήσω διευκρινίσεις ως προς το ότι ίσως κατά την εφαρµογή
του νόµου έρθουν στην επιφάνεια παλιές παθογένειες. Και εξηγούµαι: Για παράδειγµα, οι ρυθµίσεις των ελληνικών µητρώων,
κατά την άποψή µου, δεν προάγουν την καινοτοµία και την ανάπτυξη, αλλά συντηρούν την τεχνολογική εξάρτηση της χώρας κι
ενώ υπάρχει αναγνώριση των στρεβλώσεων των µητρώων στην
ειδική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόµου µε τα συµπεράσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και παραπέµπει για την αντιµετώπισή τους σε νέο νόµο, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου
νόµου προκαταλαµβάνουν στην ουσία τον νέο νόµο που θα έρθει
και αναπαράγουν αλώβητες τις ρυθµίσεις των υφιστάµενων µητρώων.
Η απουσία µητρώου µελετοκατασκευών και υποχρεωτική σύµπραξη -άρθρο 197- µελετητών και εργοληπτών µε διαιτητή ή
Πόντιο Πιλάτο, αν θέλετε, τις αναθέτουσες αρχές αποτελούν τη
βασική πηγή διαφθοράς και είναι τελείως εκτός του πνεύµατος
και του γράµµατος των οδηγιών.
«Μπράβο Ευρώπη» θα ξαναπώ, διότι το σχέδιο νόµου ενσωµατώνει ευρωπαϊκή τακτική για τη χρήση του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων, πράγµα πολύ σωστό.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος αυτού έχει
προβλεφθεί online σύνδεση µε Γενικό Λογιστήριο, Εθνική Βάση
Δεδοµένων για τις Ασφαλιστικές Αρχές και άλλα εθνικά δίκτυα.
Δύσκολο έργο. Απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, υψηλή τεχνολογία,
χρόνο και εξειδικευµένη υπηρεσία για την ανάπτυξη και υλοποίησή του. Δεν υπάρχει, όµως, σχετική πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο νόµου για το πώς, πότε, µε ποιον τρόπο.
Αντιθέτως, προβλέπεται η έκδοση µιας σειράς προεδρικών
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων για θέµατα θεµελιώδους σηµασίας για την εφαρµογή του νόµου και τη λειτουργία
του συστήµατος σε CDs, αλλά δεν αναφέρεται καταληκτική ηµεροµηνία έκδοσης αυτών, πράγµα που µας κάνει επιφυλακτικούς
και µας οδηγεί, στην πράξη, στην εφαρµογή του νόµου που πάµε
τώρα να ξεπεράσουµε και στην αναβολή της εφαρµογής του πα-

13905

ρόντος σχεδίου νόµου. Στις µεταβατικές διατάξεις, αναφέρετε
ότι το σύστηµα ισχύει ως έχει µέχρι την έκδοση των απαραίτητων
αποφάσεων.
Πάµε στο βιβλίο IV, τώρα, στα άρθρα 345-374 µε τη νέα αρχή
της εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Πρώτα απ’ όλα,
πρέπει να σας πω ότι εµείς διαφωνούµε µε τη µεγάλη θητεία που
δίνετε στα µέλη. Επτά έτη στον πρόεδρο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα το αλλάξουµε αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα το αλλάξετε; Ωραία! Αλλιώς θα ανεβάζαµε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Εντάξει, είναι πολύ θετικό το ότι θα το αλλάξετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, να µια τροπολογία. Νοµοτεχνική!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Υπάρχει, όµως, και άλλο ένα θέµα, κύριε
Υπουργέ, που θέλουµε να σας πούµε. Λοιπόν, ακούστε: Στο
άρθρο 349, για τη στελέχωση της εξέτασης των προδικαστικών
προσφυγών λέτε, κύριοι Υπουργοί, ότι τα µέλη της αρχής αυτής
θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σωστά;
Γιατί, όµως, στο άρθρο 23 του νόµου που µόλις πριν µια εβδοµάδα ψηφίσαµε για τον κυβερνοχώρο και το έγκληµα, λέτε ότι
κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στα µέλη των ανεξάρτητων αρχών –
που είναι κάτι σηµαντικότερο και ισχυρότερο από αυτήν την αρχή
τη δική σας- ο διορισµός τους χωρίς να αναστείλουν τα ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα και δραστηριότητες; Δηλαδή, για να το
πω απλά, µπορεί ένας καθηγητής πανεπιστηµίου να συνεχίσει να
είναι και καθηγητής πανεπιστηµίου και µέλος του ΕΣΡ, για παράδειγµα, ή µέλος του ΑΣΕΠ. Γιατί εδώ λέτε ότι θα πρέπει να είναι
αποκλειστικής απασχόλησης τα µέλη της Επιτροπής Εξέτασης
των Προδικαστικών Προσφυγών; Ποιο είναι το νόηµα και το περιεχόµενο αυτής της ρύθµισης;
Επίσης, εµείς πιστεύουµε ότι το προβλεπόµενο προσωπικό
των τριάντα ατόµων κρίνεται ανεπαρκές. Και είχαµε προτείνει και
στην επιτροπή ότι θα µπορούσε να συνδράµει στο έργο της επιτροπής αυτής η Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Είναι αρµόδια για
την επεξεργασία και έγκριση των προκηρύξεων, των φορέων και
των ελέγχων των εφαρµοζόµενων διατάξεων και διαδικασιών.
Στο άρθρο 54, το οποίο είχα επισηµάνει ιδιαιτέρως, η ευρωπαϊκή οδηγία µιλάει για τις τεχνικές προδιαγραφές των έργων που
πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις ανάγκες ισότιµης και εύκολης πρόσβασης και προσβασιµότητας των αναπήρων. Τι λέει,
λοιπόν, το κείµενο το ευρωπαϊκό; Ότι για όλες τις προµήθειες που
προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται µε τρόπο, ώστε να λαµβάνονται υπ’ όψιν
τα κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Και αυτό το δεχτήκαµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το δεχτήκατε και αυτό; Πολύ ωραία! Δύο
στα δύο µέχρι στιγµής έχω. Καλό είναι που το δεχτήκατε και
καλό είναι που µας ακούτε και λίγο, γιατί σας έχουµε πυροβολήσει, όχι εσάς προσωπικά -και αναφέροµαι µεταφορικώς και όχι
κυριολεκτικώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μηδένα προ του τέλους…
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …µε ιδέες, προτάσεις και χίλια δύο άλλα
και ποτέ δεν τα λαµβάνετε υπ’ όψιν. Χαίροµαι τώρα που τα λαµβάνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Δύο στα δύο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δύο στα δύο µέχρι στιγµής. Τώρα, να ζητήσω και ένα τρίτο; Πείτε µου πέντε αριθµούς στο «Τζόκερ». Τον
έκτο θα τον βάλω εγώ.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Λοιπόν, συνεχίζω. Έλεγα ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει
φέρει σωστές διατάξεις, τις ευρωπαϊκές, µε καθυστέρηση βέβαια, καθυστέρηση δεκαετιών, θα σας έλεγα εγώ, που έχει όµως
αντιφάσεις σε ορισµένα σηµεία του. Ελπίζω να µην έρθουν τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Εµείς θεωρούµε –και κλείνω µε αυτό- ότι η απλοποίηση του
νοµοθετικού πλαισίου, η ενιαία εφαρµογή από όλους όσοι αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις έχει περιθώρια βελτίωσης, για να
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είναι πιο ικανοποιητική και να µη χάσουµε την ευκαιρία, δεδοµένης και της καθυστερηµένης εναρµόνισης.
Εµείς λέµε: Προσέξτε µην µπουν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις
της τελευταίας στιγµής, που θα έχουν ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί πάλι ένα σκηνικό µε ένταση διαπλοκής και σκοτεινών
σηµείων. Δεν πρέπει να τελµατωθεί η προσπάθεια στην πολυνοµία, ούτε να αδρανοποιηθεί ο νόµος. Επιµένω ότι απαιτείται περαιτέρω ενοποίηση των κανόνων.
Για µας ζητούµενα θα παραµένουν πάντα -και θα πολεµάµε γι’
αυτά- η διαφάνεια, η ευελιξία, η απλότητα, η ανταγωνιστικότητα
τόσο στην εφαρµογή, βεβαίως, του νόµου και των διατάξεων που
προβλέπει, αλλά κυρίως και για την εξάλειψη της γάγγραινας,
που είναι πάρα πολύ συνηθισµένη στα θέµατα συµβάσεων και
προµηθειών, που δεν είναι άλλη από την εσωτερική πληροφόρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θεωρούµε ότι ο ευρωπαϊκός βηµατισµός της χώρας γίνεται µε αργό ρυθµό. Χρειάζεται
να γίνει µε πιο γρήγορα βήµατα, πιο εντατικά, πιο συνειδητοποιηµένα και όπου µπορούµε οι πολιτικές δυνάµεις να συναινούµε
–καλή ώρα, όπως εδώ- για να αντιµετωπίσουµε τις µαύρες τρύπες και της πολιτικής και της κοινωνίας και ειδικότερα βέβαια της
οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, επειδή αντιλήφθηκα ότι θα κάνετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και επειδή, επίσης, πληροφορήθηκα ότι τις έχετε ακόµα εσείς
εκεί και δεν τις έχετε στείλει στον κ. Καλογήρου, παρακαλώ
πολύ, τελειώνοντας και ο κ. Σαρίδης, δηλαδή µετά από µισή ώρα,
να τις στείλετε ώστε να µην κατατεθούν τελευταία στιγµή οι νοµοτεχνικές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, κάποιες νοµοτεχνικές τις ζητάνε οι
συνάδελφοι Βουλευτές και πρέπει να γίνει η κατάλληλη νοµοτεχνική επεξεργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Εντάξει, δεν
σας εγκαλέσαµε, απλά να µην έρθουν λίγο πριν την ψηφοφορία.
Αυτό είπα.
Προχωράµε µε τον κ. Γεώργιο Λαζαρίδη, ειδικό αγορητή από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσω και εγώ στην
τοποθέτησή µου, θα ήθελα να επισηµάνω, κατ’ αρχάς, ότι το
παρόν νοµοσχέδιο τυγχάνει πολύ µεγάλης συναίνεσης, της απόλυτης συναίνεσης, θα έλεγα, σε γενικές γραµµές σχεδόν από
όλα τα κόµµατα, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Θα ήθελα να επισηµάνω και εγώ µερικά στοιχεία. Το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζει, κατ’ αρχάς, διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι
ένα στοιχείο, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έλειπε από ό,τι έχει
να κάνει µε τις συµβάσεις είτε έργων είτε παραχώρησης είτε
προµηθειών. Πραγµατικά, κινούνταν µέσα σε ένα πλαίσιο οµιχλώδες –µιλάµε για το παρελθόν- το οποίο έδινε την δυνατότητα για
διαφθορά, διαπλοκή, συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, γενικά
όλα αυτά τα οποία επισηµαίνουµε όλοι και όλα αυτά τα οποία
είναι η αιτία κυρίως, η οποία µας έφερε σε αυτήν την κατάσταση.
Εποµένως, γι’ αυτό όλες οι παρατάξεις συµφωνούµε ότι είναι θετικό το νοµοσχέδιο και εξασφαλίζει ακριβώς τη διαφάνεια.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισηµάνω εγώ, όπως το είχα επισηµάνει και στην επιτροπή, είναι το ότι οι εκπρόσωποι των θεσµών όλοι και αυτοί στάθηκαν θετικά απέναντι στο νοµοσχέδιο.
Θέλω να σταθώ ως µηχανικός στο ότι µπαίνει ένα τέλος επιτέλους στις υπερβολικές αυτές εκπτώσεις. Δηλαδή, όλοι οι µηχανικοί µε απορία καθόµασταν µπροστά σε αυτό το φαινόµενο και
δεν µπορούσαµε πολλές φορές να το εξηγήσουµε και λέγαµε:
Ή κάτι στραβό συµβαίνει ως προς αυτόν που έβαλε τους κανόνες, τους όρους να γίνει ο διαγωνισµός, που κοστολόγησε, εν
πάση περιπτώσει, το έργο ή την µελέτη ή κάτι άλλο συµβαίνει.
Βλέπαµε εκπτώσεις στις µελέτες 80% και πάνω και στα έργα
50%, 60%. Δηλαδή, φαινόµενα τα οποία δεν µπορούσαν να δικαιολογηθούν µε τίποτα.
Θέλω, λοιπόν, να σταθώ εδώ και να πω ότι επιτέλους θα εξα-
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σφαλιστεί το γεγονός ότι θα είναι και η κοστολόγηση σωστή,
γιατί βλέπουµε ότι προτείνει και το Τεχνικό Επιµελητήριο να χρησιµοποιηθεί ένας αλγόριθµος και να αφήσουµε τον µαθηµατικό
τύπο, ο οποίος µαθηµατικός τύπος απεδείχθη ότι µάλλον δεν λειτουργεί σωστά.
Θέλω εδώ να σταθώ και στο εξής: Επιτέλους, µε αυτό το νοµοσχέδιο θα έχουµε την δυνατότητα να δούµε έργα και σε ταχύτερο χρόνο και µε καλύτερη ποιότητα, αλλά και µε χαµηλότερο
κόστος.
Επίσης, να συµπληρώσω και κάτι άλλο εδώ. Χρειάζεται προσοχή και στο κόστος χρήσης, όχι µόνο στο κόστος κατασκευής,
για να µην έχουµε τα φαινόµενα αυτά, τα οποία έχουµε µε τα διόδια, όπου βλέπουµε για παράδειγµα µια διαδροµή πήγαινε-έλα
Θεσσαλονίκη-Αθήνα να στοιχίζει για ένα ΙΧ αυτοκίνητο µόνο για
τα διόδια, για το τέλος διέλευσης δηλαδή, 65 ευρώ. Αν υπολογίσουµε 25 ευρώ ένα µικτό µεροκάµατο, µιλάµε για δυόµισι µεροκάµατα, δηλαδή δυόµισι µεροκάµατα θέλει ένας πολίτης για να
πάει και να έρθει Θεσσαλονίκη-Αθήνα µε το ΙΧ αυτοκίνητό του.
Αν πάµε δε στα µεγάλα αυτοκίνητα, στα φορτηγά τα οποία διακινούν εµπορεύµατα, προϊόντα, κ.λπ., εκεί µιλάµε για περίπου
350 ευρώ. Αντιλαµβάνεστε ότι τα µεγέθη είναι πολύ µεγάλα, τα
οποία επιβαρύνουν και τα προϊόντα και τα εµπορεύµατα κ.λπ..
Κάθε άλλο εποµένως, παρά αναπτυξιακό είναι ένα τέτοιο ύψος
τελών διέλευσης.
Αυτό το ύψος των διοδίων δηµιουργεί και το φαινόµενο να
χρησιµοποιούν τους παράπλευρους δρόµους. Δηλαδή, έγινε
ένας δρόµος µεγάλος, σύγχρονος, γρήγορος, ο οποίος πραγµατικά είναι ασφαλής και τελικά, δεν χρησιµοποιείται. Η συντριπτική
πλειοψηφία χρησιµοποιεί τους παράπλευρους δρόµους, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται το περιβάλλον, να φορτώνεται πολύ το
επαρχιακό οδικό δίκτυο και να βλέπουµε να περνάνε µέσα από
χωριά µεγάλες νταλίκες, να φθείρονται αυτοί οι επαρχιακοί δρόµοι και –αφήνω για το τέλος το πιο σηµαντικό- να υπάρχει πολύ
µεγάλος κίνδυνος για ατυχήµατα, γιατί αυτοί οι δρόµοι οι επαρχιακοί δεν ήταν για τέτοια κίνηση.
Εδώ τώρα θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Δυστυχώς, αυτό
το φαινόµενο παρατηρείται και µε τα ξένα αυτοκίνητα, δηλαδή
µε τις νταλίκες που έρχονται από άλλες χώρες µε ξένες πινακίδες, οι οποίες χρησιµοποιούν το εθνικό οδικό δίκτυο και δεν καταβάλουν τίποτα, δεν αφήνουν τίποτα για την χρήση του οδικού
δικτύου.
Εδώ θα ήθελα να προτείνω –και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει
να το δούµε, γιατί είναι σηµαντικό- µαζί µε τον τρόπο που λέµε
να βρούµε για να µειώσουµε τα διόδια, να κοιτάξουµε και ένα
άλλο µέτρο, το οποίο χρησιµοποιούν πολλές χώρες στην Ευρώπη, όπως η Αυστρία για παράδειγµα, η Ελβετία, τη λεγόµενη
βινιέτα.
Δηλαδή, µπαίνοντας τα αυτοκίνητα µε ξένες πινακίδες να πληρώνουν αυτό το λεγόµενο δικαίωµα διέλευσης, δικαίωµα χρήσης, καλύτερα, του οδικού δικτύου και εάν επιλέξουν το
επαρχιακό δίκτυο έχουν πληρώσει τη βινιέτα, δεν έχουν κανένα
πρόβληµα και σε έναν ενδεχόµενο έλεγχο της τροχαίας δεν θα
τους επιβάλει πρόστιµο για την έλλειψη της βινιέτας η τροχαία.
Εάν επιλέξουν το σύγχρονο οδικό δίκτυο θα καταβάλουν και τα
τέλη που καταβάλει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας, πληρώνει και τα διόδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέες οδηγίες του 2014 για τις
δηµόσιες συµβάσεις αποτελούν τον πλέον πρόσφατο σταθµό σε
σειρά νοµοθετηµάτων, που καταδεικνύουν τη διαρκή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών–µελών της για ορθολογική χρήση των δηµόσιων πόρων και διαρκή ενίσχυση του
γνήσιου ανταγωνισµού, µία εκ των βασικών αρχών του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.
Οι δηµόσιες συµβάσεις απορροφούν διαχρονικά ένα σηµαντικό ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος µιας χώρας
και ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η δηµοσιονοµική, αλλά
και πολιτική ανάγκη κανονιστικής ρύθµισης των δηµοσίων συµβάσεων.
Το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την έκδοση των οδηγιών
του 2014, καθιστά τις σχετικές διαδικασίες απλούστερες και απο-
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τελεσµατικότερες, τόσο για τις αναθέτουσες δηµόσιες αρχές,
όσο και για τις επιχειρήσεις µε σκοπό οι αγορές του δηµοσίου
να διεξάγονται µε την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού.
Παρέχεται µεγαλύτερη ευχέρεια διαπραγµάτευσης των όρων
της σύµβασης στις αναθέτουσες αρχές και απλουστεύονται οι
κανόνες για τις αρχές, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Βλέπουµε
ξεκάθαρα, δηλαδή, αλλαγή πλεύσης και διαφοροποίηση του
νέου θεσµικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, σε σχέση µε
το προηγούµενο, που είναι η µετατροπή του βασικού κριτηρίου
ανάθεσης από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά σε καλύτερη αναλογία τιµής – ποιότητας, όπως ορίζει
η οδηγία 24/2014/ΕΕ.
Πλέον, τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν στην αναθέτουσα
αρχή απεριόριστη ελευθερία επιλογής και δεν στηρίζονται αποκλειστικώς σε οικονοµικά κριτήρια, αλλά πρέπει να τίθενται µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν τη δυνατότητα γνήσιου ανταγωνισµού, καθώς και να συνοδεύονται από ρυθµίσεις, που να
επιτρέπουν την ουσιαστική εξακρίβωση των πληροφοριών, που
παρέχουν οι προσφέροντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προχωράει στον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου για όλες τις δηµόσιες συµβάσεις,
µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µικροµεσαίων, τη
διασφάλιση της ακεραιότητας των διαδικασιών, τη µείωση της
γραφειοκρατίας και την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήµατος µέχρι την άνοιξη του 2017. Προχωράει στον εκσυγχρονισµό,
αλλά κυρίως στην καθιέρωση ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου για
τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών για φορείς του δηµοσίου και για
τους ΟΤΑ.
Να αναφερθεί εδώ ότι το θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων το 2012 είχε καταλήξει στο να υπάρχουν τετρακόσια διαφορετικά νοµοθετήµατα στην ελληνική έννοµη τάξη, που
αφορούσαν τις δηµόσιες συµβάσεις. Πρώτη και σηµαντικότερη
στόχευση, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου θα µπορούσαµε να
πούµε πως είναι ο περιορισµός των επιπτώσεων της πολυνοµίας.
Ειδικά εµείς οι µηχανικοί, που λόγω επαγγέλµατος είχαµε πολύ
συχνή επαφή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες γευτήκαµε πολύ συχνά
αυτό το φαινόµενο της πολυνοµίας, όπου βλέπαµε το ίδιο θέµα
ο ένας δηµόσιος υπάλληλος να το αντιµετωπίζει µε έναν τρόπο
και µετά από µερικές ηµέρες ακριβώς για το ίδιο θέµα, για την
ίδια υπόθεση ένας άλλος δηµόσιος υπάλληλος να εφαρµόζει διαφορετικό τρόπο. Να µην πούµε ότι κι ένας τρίτος είχε τη δυνατότητα για να βρει έναν τρίτο δικό του τρόπο. Πολλές φορές
επέλεγαν και τη λύση τού να µπλοκάρουν εντελώς την επίλυση
ενός θέµατος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το χτύπηµα στην πολυνοµία είναι αποφασιστικής σηµασίας. Κι εδώ θα ήθελα να προσθέσω πως είναι η
κύρια γενεσιουργός αιτία της διαφθοράς και του χρηµατισµού
πολλές φορές στο δηµόσιο, ένα φαινόµενο που όλοι οι Έλληνες
πολίτες το έζησαν όλα αυτά τα χρόνια στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Άλλο σηµείο είναι ότι µε αυτά τα µέτρα, µε αυτές τις διατάξεις
σκοπεύουµε στη µείωση του κόστους της µελέτης, όσον αφορά
τα δηµόσια έργα, στη µείωση του κόστους της µελέτης της κατασκευής, στη βελτίωση των χρόνων, αλλά και στη βελτίωση της
ποιότητας των δηµοσίων έργων, καθ’ότι µειώνεται ο διοικητικός
φόρτος, που απορρέει από την ανάγκη προσκόµισης σηµαντικού
αριθµού πιστοποιητικών –πολύ σηµαντικό και αυτό το σηµείο- ή
άλλων εγγράφων, που σχετίζονται µε τα κριτήρια αποκλεισµού
και τα κριτήρια επιλογής και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση
του e-CERTIS ηλεκτρονικού συστήµατος, σκοπός του οποίου
είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πιστοποιητικών και άλλων
αποδεικτικών εγγράφων µε τα άρθρα 79, 81.
Για πρώτη φορά, µε το άρθρο 18 του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου ενσωµατώνονται στο κανονιστικό µας πλαίσιο περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργατικές απαιτήσεις της διαδικασίας
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, δηλαδή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, που καθιστούν σαφή την ανάγκη οποιασδήποτε εταιρείας που συναλλάσσεται µε το δηµόσιο να τηρεί
πλήρως κατά την εκτέλεση την περιβαλλοντική, ασφαλιστική και
εργατική νοµοθεσία. Πλέον η εταιρεία που εµπλέκεται στις δη-
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µόσιες συµβάσεις και παραβιάζει την περιβαλλοντική, ασφαλιστική και εργατική νοµοθεσία εξαιρείται ή αποκλείεται, ακόµα κι
αν είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης µιας σύµβασης και τίθεται
θέµα αλλαγής της εταιρείας.
Πιο συγκεκριµένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νοµικού
πλαισίου, όπως αυτά απορρέουν από τις υπό συζήτηση κοινοτικές οδηγίες, αποσκοπούν στους εξής τοµείς: Διατάξεις για την
εκτέλεση των συµβάσεων παραχώρησης, άρθρο 165 των οδηγιών 24 και 25, όπου θεσπίζονται ορισµένες διατάξεις που µετουσιώνουν τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφορικά µε την υπεργολαβία, τις προϋποθέσεις λύσης της
σύµβασης παραχώρησης προς τον σκοπό της αποκατάστασης
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, καθώς και των προϋποθέσεων
επιτρεπόµενης τροποποίησης αυτής δίχως τη διενέργεια νέας
διαδικασίας ανάθεσης.
Στην ενισχυµένη δηµοσιότητα και πληροφόρηση, άρθρο 260
των οδηγιών 24 και 25, το σχέδιο νόµου ορίζει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων ΚΗΜΔΗΣ ως το µοναδικό υποχρεωτικό σηµείο της δηµοσίευσης όλων των σταδίων
των συµβάσεων. Σε εθνικό επίπεδο, βέβαια, η δηµοσίευση των
προκηρύξεων σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας
σε εθελοντική βάση παραµένει δυνατή.
Η χρήση του ΚΗΜΔΗΣ ως εργαλείου δηµοσίευσης των συµβάσεων, αφενός µεν θα διευκολύνει την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για επιχειρηµατικές ευκαιρίες, αφετέρου δε, θα
συµβάλει στην καθιέρωση µιας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων
για τις συµβάσεις και θα χρησιµεύσει ως το βασικό µέσο για την
εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων.
Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας, παρέχεται δωρεάν, απεριόριστη και πλήρης άµεση πρόσβαση µε
ηλεκτρονικά µέσα στα τεύχη διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διεθνώς καθιερωµένες βέλτιστες πρακτικές.
Στην καταπολέµηση της διαφθοράς, άρθρο 340 των οδηγιών
24 και 25, το σχέδιο νόµου εισάγει εκτενείς ρυθµίσεις και εγγυήσεις διαφάνειας για την καταπολέµηση φαινοµένων απάτης, σύγκρουσης συµφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς, που είναι
δυνατόν να αναφύονται στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων,
αποθαρρύνοντας έτσι την εκδήλωση παραβατικών ή αντισυµβατικών συµπεριφορών, ούτως ώστε να θωρακίζεται το δηµόσιο
συµφέρον και να επιτυγχάνεται η επιλογή αξιόπιστων αναδόχων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κλείνουµε σιγά
σιγά, κύριε Λαζαρίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τώρα τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μισό λεπτό την ανοχή σας. Βλέπετε ότι επισπεύδω.
Ευέλικτες διαδικασίες ανάθεσης, άρθρο 341 των οδηγιών 24
και 25. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των συµβάσεων, σε
σχέση µε τις κλασσικές δηµόσιες συµβάσεις, όσον αφορά τόσο
την ανάθεση, όσο και την εκτέλεση και κυρίως τη χρηµατοδότησή τους, το σχέδιο νόµου δεν προδιαγράφει µια συγκεκριµένη
διαδικασία ανάθεσης, αλλά αφήνει την ευχέρεια, η εξειδίκευση
των όρων και διαδικασιών επιλογής του παραχωρησιούχου και
εκτέλεσης της σύµβασης να καθορίζονται στα τεύχη του διαγωνισµού και τα συµβατικά τεύχη, εκτιµώντας κάθε φορά τις ιδιαίτερες ανάγκες της σύµβασης.
Προσπερνάω κάποια για να επισπεύσω, κύριε Πρόεδρε. Και
κλείνω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φτάσατε τα δεκαοχτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σε µισό λεπτάκι κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηµόσιες συµβάσεις ανέκαθεν αποτελούσαν κρίσιµο πεδίο, τόσο της πολιτικής, όσο και της
δηµοσιονοµικής ζωής µιας χώρας.
Επιπρόσθετα, η πρόσφατη δηµοσιονοµική κρίση, η οποία ταλανίζει την παγκόσµια, αλλά και την ευρωπαϊκή οικονοµία, ανέδειξε, όχι µόνο δυσεπίλυτα οικονοµικά προβλήµατα, αλλά και
προβλήµατα δηµόσιας διοίκησης, θεσµών και διαχείρισης
πόρων. Στο πλαίσιο αυτό καταδεικνύεται το µέγεθος, στο οποίο
δύνανται οι δηµόσιες συµβάσεις να καθορίσουν, όχι µόνο τη λειτουργία, αλλά και την ηθική της δηµόσιας διοίκησης µιας χώρας.
Οι πόροι του δηµοσίου τοµέα απεδείχθη ότι δεν είναι -και ουδέ-

13908

ποτε ήταν, άλλωστε- απεριόριστοι και ως εκ τούτου, πρέπει να
διατίθενται µε σύνεση. Ωστόσο, οι δηµόσιες συµβάσεις ποτέ δεν
έπαψαν να αποτελούν πεδίο διαφθοράς, απάτης και διασπάθισης
δηµόσιου χρήµατος.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αποβλέπουµε στην εγκαθίδρυση
ενός σταθερού νοµοθετικού πλαισίου στον τοµέα της ανάθεσης
και εκτέλεσης έργων και µελετών, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, τις ανοιχτές διαδικασίες, την ανάπτυξη πραγµατικού και υγιούς ανταγωνισµού.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φθάσαµε στον τελευταίο ειδικό αγορητή από την Ένωση Κεντρώων.
Ο κ. Ιωάννης Σαρίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πρώτη φορά που το άκουσαν οι Έλληνες, το άκουσαν ως παραίνεση, «Καλό θα ήταν να
προχωρήσουµε σε µεταρρυθµίσεις». Σύντοµα αυτό άλλαξε και
επικράτησε η πολιτική διαπίστωση πως η χώρα έχει ανάγκη από
µεταρρυθµίσεις.
Τις τελευταίες δεκαετίες, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτοχαρακτηρίζονταν «µεταρρυθµιστικές» και απευθύνονταν στους
πολίτες, ισχυριζόµενες πως προχωράµε αργά, αλλά σταθερά, σε
πολύ δύσκολες µεταρρυθµίσεις.
Τα χρόνια πέρασαν και φθάσαµε στο σηµείο όπου, ξένα πλέον
χείλη, σε ξένες γλώσσες, εξηγούν µε αυστηρό τόνο στους Έλληνες πως η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις. Είναι ανάγκη επιβεβληµένη φυσικά, και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ελλάδα πολύ περισσότερο.
Όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις, όλες οι πολιτικές παρατάξεις,
ενώ επιχειρηµατολογούσαν επί δεκαετίες, από την πρώτη ηµέρα
της Μεταπολίτευσης και µετά, υπέρ της ανάγκης των µεταρρυθµίσεων, εν τούτοις δεν προχώρησαν στις πράγµατι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις ή προχώρησαν πάρα πολύ αργά, µε αποτέλεσµα
αυτές σήµερα να µας επιβάλλονται πλέον υπό ένα καθεστώς
ιδιότυπου εθνικού εκβιασµού.
Η Ένωση Κεντρώων επέµενε –και συνεχίζει να επιµένει- στην
ανάγκη για µεταρρυθµίσεις. Όµως, η πρώτη αλλαγή θα πρέπει
να είναι η αποκατάσταση της σχέσης των λέξεων µε τα νοήµατά
τους. Άλλα λέµε, άλλα ακούν οι πολίτες. Και φταίνε τα κόµµατα
γι’ αυτό. Είναι ευθύνη του συνόλου των πολιτικών κοµµάτων, που
εκτείνεται µάλιστα πολλά χρόνια πίσω.
Η κακοµεταχείριση της λέξης «µεταρρύθµιση» οδήγησε σε
στρεβλώσεις στην πολιτική ζωή. Όποιον Έλληνα και να ρωτήσετε
τι σηµαίνει η λέξη «µεταρρύθµιση» θα σας απαντήσει λίγο εκνευρισµένα και µε λέξεις ίσως ακατάλληλες, αλλά αν κάνετε υποµονή και ακούσετε, θα καταλήξετε στο ασφαλές συµπέρασµα
πως για τους Έλληνες πολίτες σήµερα η λέξη «µεταρρυθµίσεις»
είναι «κόκκινο πανί» και µεταφράζεται περίπου στο «ανελέητες
και παράλογες πολιτικές πράξεις, που οδηγούν σχεδόν πάντα σε
τυφλές, άδικες και απρογραµµάτιστες περικοπές κάθε είδους
στο εισόδηµα της ελληνικής οικογένειας». Αυτό σηµαίνει «µεταρρυθµίσεις» για τον Έλληνα φορολογούµενο.
Κάθε φορά, λοιπόν, που µιλάµε για µεταρρυθµίσεις, οι Έλληνες πολίτες νιώθουν πως απειλούνται. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν
αυτήν την αλήθεια, αντιλαµβάνοµαι ως ενεργός πολίτης επιτακτική την ανάγκη να αντισταθώ στη διάλυση του κοινωνικού
ιστού, που επιφέρει η διάρρηξη της σχέσης έργων και λόγων
στην πολιτική. Όποιος υπηρετεί συνειδητά τη δηµοκρατία οφείλει να ενώσει τη φωνή του µε όσους ψύχραιµα προσπαθούν να
επαναφέρουν τη λογική και την αντικειµενικότητα ως βάσεις του
δηµόσιου διαλόγου, αποκλείοντας το λαϊκισµό.
Η δύναµη των δηµοκρατικών θεσµών δοκιµάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήµερα θα είναι δύσκολο να πείσουµε τους Έλληνες πως αυτά που συζητάµε αξίζει να τα ακούσει κάποιος και
να τα λάβει προσεκτικά κάποιος υπ’ όψιν του. Αυτό συµβαίνει
γιατί σήµερα µιλάµε για µεταρρυθµίσεις στη σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, δηµοσίων έργων, παραχωρήσεων
προµηθειών κ.λπ.. Όταν στην Ελλάδα µιλάµε γι’ αυτά τα θέµατα,
τότε το θέµα συζήτησης είναι συνήθως η διαπλοκή και η διαφθορά. Είναι σχεδόν αδύνατο να µιλήσουµε για δηµόσια έργα,
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για δηµόσιες συµβάσεις, για δηµόσιες προµήθειες, για δηµόσιες
παραχωρήσεις, χωρίς να αντιµετωπίσουµε τη δικαιολογηµένη
δυσπιστία των συµπολιτών µας. Καθώς, µάλιστα, αυτή η δυσπιστία µοιάζει ανίκητη, πολλοί επιλέγουν να καταφύγουν στο λαϊκισµό, καθώς βλέπουν πως τα επιχειρήµατα δεν ακούγονται πια.
Μ’ αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση που πληγώνει
τη δηµοκρατία µας. Οφείλουµε να επαναφέρουµε στον πολιτικό
λόγο τα επιχειρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Σήµερα, λοιπόν, µετά από πολλές περιπέτειες και µε καθυστέρηση που τροφοδοτεί σχόλια, έφθασαν στην Ολοµέλεια οι δύο
ευρωπαϊκές οδηγίες και η Τρίτη, η παραπλήσια θα έλθει αύριο.
Πρόκειται για τρεις πολύ σηµαντικές οδηγίες, οι οποίες αποτελούν ένα πλαίσιο που αφήνει µεν µεγάλα περιθώρια στα εθνικά
κοινοβούλια, ρυθµίζει δε µε αποτελεσµατικό τρόπο τα ζητήµατα
σχετικά µε τα δηµόσια έργα, τις δηµόσιες συµβάσεις και τις δηµόσιες αναθέσεις.
Αυτό το αναγνωρίζουµε όλοι. Πρόκειται για µία λύση, που έρχεται από την Ευρώπη, βοηθώντας τα εθνικά κοινοβούλια να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στις
δηµόσιες επενδύσεις τους. Γι’ αυτό και η ενσωµάτωση των εν
λόγω οδηγιών γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη σχεδόν όλων των
δηµοκρατικών δυνάµεων του Κοινοβουλίου.
Σήµερα, χωρίς να µας στερούν την εθνική µας κυριαρχία, έστω
και µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αποδεικνύεται πως οι δηµοκρατικοί ευρωπαϊκοί θεσµοί µπορούν να προσφέρουν πραγµατικές, αληθινές λύσεις. Ό,τι δεν µπορέσαµε να κάνουµε µόνοι µας,
µας βοηθούν να το πετύχουµε ως κράτος-µέλος της ευρωπαϊκής
οικογένειας, χωρίς ουσιαστικά να µας το επιβάλλουν.
Ποιος διαφωνεί πως πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, που µπορεί να καθυστερήσουν ένα δηµόσιο έργο, πριν
αυτό δηµοπρατηθεί; Ποιος θα διαφωνούσε στο παρελθόν; Κι
όµως, φτάσαµε στο 2016, για να αποφασίσουµε πως πρέπει να
φροντίσουµε να µη δίνουµε στις εργοληπτικές εταιρείες δικαιολογία στο να καθυστερούν. Αυτό, βέβαια, αφού έχουν χαθεί
χρήµα και χρόνος που δεν περίσσευαν.
Ποιος µπορεί να επιχειρηµατολογήσει υπέρ τού να µην υπάρχει χρονικό όριο στην εκτέλεση και παράδοση ενός δηµοσίου
έργου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17; Τι περιµέναµε, δηλαδή,
όταν υπογράφαµε ως δηµόσιο συµβάσεις δηµοσίων έργων σχεδόν αορίστου χρόνου; Εκεί φθάναµε κάποιες φορές, µε διάφορα
τρυκ που ο ίδιος ο νόµος επέτρεπε. Ήταν δυνατόν να παραδοθούν αυτά τα έργα εγκαίρως;
Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Αυτό, βέβαια, είναι
σε έναν καλό δρόµο, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι και τα χρόνια των µνηµονίων. Αυτά που δεν κατάφερε η Ελλάδα να κάνει
από µόνη της, έπρεπε να έλθουν τα µνηµόνια να της τα επιβάλουν για να την οδηγήσουν σε κάποιες περιπτώσεις σε έναν καλύτερο δρόµο.
Με αφορµή την εναρµόνισή µας µε το ευρωπαϊκό δίκαιο προχωρούµε ένα βήµα στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και
της αδιαφάνειας. Και µόνο η κωδικοποίηση των ορισµών και το
συµµάζεµα των άνω των τριακοσίων νοµοθετηµάτων, που συγκροτούσαν το πλαίσιο της πολυνοµίας γύρω από τις δηµόσιες
συµβάσεις, αποτελούν ένα ισχυρό χτύπηµα και µια ξεκάθαρη
απάντηση της δηµοκρατίας στις συνθήκες, που εκτρέφουν την
αδιαφάνεια και ως εκ τούτου, τη διαπλοκή και τη διαφθορά.
Αυτές οι απλές κινήσεις θα µπορούσαν να έχουν γίνει εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Η ευθύνη του µελετητή δεν τελειώνει πια τη
στιγµή που παραδίδει τη µελέτη του, αλλά παραµένει τεχνικός
σύµβουλος επίβλεψης του έργου, έχει την ευθύνη της µελέτης
του µέχρι την ολοκλήρωση του έργου του και υποχρεωτικά διορθώνει τα λάθη του, εάν αυτά υπάρξουν και εµφανιστούν κατά την
εκτέλεση του έργου.
Αν αυτό το τόσο πολύ απλό το είχαµε αποφασίσει νωρίτερα
µόνοι µας, δεν θα αποτελούσε ανέκδοτο και η υποθαλάσσια της
Θεσσαλονίκης, µαζί µε το µετρό και το λιµάνι. Η Θεσσαλονίκη
έχει υποφέρει από τις λέξεις «δηµόσιες συµβάσεις έργων», «µελετών», «κατασκευών» κ.λπ..
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην προσπάθεια –που όλα δείχνουν
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πως θα είναι αποτελεσµατική και το ευχόµαστε κι εµείς αυτόαξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου, αλλά και της
πολύτιµης τεχνογνωσίας των στελεχών και των Υπηρεσιών του
ελληνικού δηµοσίου. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων αποτελούν ισχυρά θεµέλια διαφάνειας. Η αποτελεσµατική λειτουργία τους θα αποτελέσει πραγµατική τοµή και θα
ενισχύσει την προσπάθεια περιορισµού των φαινοµένων κατασπατάλησης των δηµοσίων πόρων.
Πολύ θετική είναι και η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ως τρόπος ανάδειξης των µελών των σχετικών Επιτροπών
Ευθύνης, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται η συµµετοχή σ’ αυτές εκπροσώπων του εµπλεκόµενου φορέα. Ταυτόχρονα, καταργείται
η βαθµολόγηση και υιοθετείται το σύστηµα «PASS/FAIL», το
οποίο βάζει τέλος σε θύλακες διαφθοράς. Απαιτείται πια η τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα.
Η θεσµοθέτηση και η δηµιουργία του Φακέλου Συντήρησης
και Λειτουργίας Έργου αποτελεί πράγµατι ένα πολύ σηµαντικό
βήµα, που όσο αυτονόητο και αν φαίνεται, δεν έχει γίνει µέχρι
σήµερα. Η κατάτµηση έργων και µελετών µε ξεκάθαρους κανόνες, όπως προκύπτουν και µετά τις διορθώσεις και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, στις οποίες προχώρησε η Κυβέρνηση, η
δηµιουργία και η τήρηση σχετικού µητρώου και η διαδικασία της
ηλεκτρονικής κλήρωσης, όλα συνηγορούν στο θετικό πρόσηµο
του εν λόγω νοµοσχεδίου.
Θεωρούµε πολύ σωστό πως θα προχωράµε σε διαβούλευση
όλων των τευχών δηµοπράτησης και πιστεύουµε πως η εισαγωγή
στις ελληνικές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύµβασης είναι βήµατα που ταιριάζουν στον επιστηµονικό πολιτισµό της χώρας µας.
Θα αναγκαστούµε, για πολύ συγκεκριµένους λόγους να κρατήσουµε τις επιφυλάξεις µας, επιφυλάξεις οι οποίες θα αιτιολογηθούν από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο αργότερα,
σχετικά µε τα άρθρα 50 και 128 του παρόντος.
Επίσης, στο κεφάλαιο της έννοµης προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, δεν συµφωνούµε µε τον τρόπο που
αντιλαµβάνεστε την αρχή Προδικαστικών Οφειλών. Θεωρούµε
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ότι είναι µια πολυτελής και δυσκίνητη αρχή, η οποία δεν ξέρουµε
αν θα έχει τα αποτελέσµατα τα οποία έχετε εσείς µέσα στο
µυαλό σας, κύριε Υπουργέ. Και σε αυτό, ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος θα τοποθετηθεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω δυο λόγια, απευθυνόµενος στον
περίφηµο τεχνικό κλάδο. Ο τεχνικός κλάδος χτυπήθηκε ανελέητα
την τελευταία δεκαετία. Ο τεχνικός κλάδος έχει να ελπίζει σε
κάτι, ουσιαστικά, από σήµερα. Είναι βοήθεια για τον τεχνικό
κόσµο οι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν. Και αυτό έγινε µε την παρότρυνση και τη βοήθεια της Ευρώπης, αλλά και µε τη σύµφωνη
γνώµη σχεδόν ολόκληρου του πολιτικού κόσµου.
Ο σηµερινός νόµος είναι πολύ ισχυρός, τον στηρίζουµε όλοι.
Αυτή είναι η δύναµη της δηµοκρατίας, αυτή είναι η δύναµη των
ενωµένων Ελλήνων. Σε αυτό αναφέρεται και η Ένωση Κεντρώων
όταν µιλά για συνεργασία, µε µόνο γνώµονα το κοινό καλό.
Όπως µπορέσαµε σήµερα να προχωρήσουµε σχεδόν οµόφωνα
σε µια συµφωνία για το τι είναι καλό για την Ελλάδα, έτσι θα πρέπει και οφείλουµε και έχουµε ευθύνη να κάνουµε και στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Παρασκευόπουλος για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας µου θα ανακοινώσω και µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία είναι ουσιαστική και αφορά τον
χρόνο θητείας του προέδρου της αρχής, η οποία συνιστάται
τώρα.
Πάντως, το κείµενο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων είναι έτοιµο.
Έχει περάσει και από τη Γενική Γραµµατεία και µπορώ από τώρα
να το παραδώσω, για την έγκαιρη διανοµή του.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:

13910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

13911

13912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το τέταρτο Βιβλίο
του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου αναφέρεται στην έννοµη προστασία, που συνοδεύει τη σύναψη µιας δηµόσιας σύµβασης.
Με το νοµοσχέδιο επέρχονται σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα, το οποίο υπήρχε µέχρι σήµερα. Όπως είναι γνωστό, η
χώρα µας διέθετε ένα νοµοθέτηµα, διέθετε ένα θεσµικό πλαίσιο,
το οποίο διείπε τις δηµόσιες συµβάσεις, ο ν.2522/97, ο οποίος
προέβλεπε και µια προσωρινή προστασία των παραπονουµένων,
των µετεχόντων στις διαδικασίες των συµβάσεων και παραπονουµένων, και µια οριστική ακυρωτική διαδικασία.
Το χαρακτηριστικό της διαδικασίας η οποία προβλεπόταν ήταν
ότι, ο ενδιαφερόµενος έπρεπε πρώτα να απευθυνθεί στην αναθέτουσα αρχή και να ασκήσει µια διοικητική προσφυγή, την λεγόµενη προδικαστική προσφυγή, και ακολούθως, εάν δεν θα τον
ικανοποιούσε η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µπορούσε να
κάνει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης και βέβαια, να φτάσει µέχρι και την ακυρωτική διαδικασία.
Αυτή η διαδικασία που προβλεπόταν πριν, είχε αναδείξει δύο
σηµαντικά προβλήµατα. Το ένα πρόβληµα ήταν οι καθυστερήσεις. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι κατά την παλαιά διαδικασία, στην ουσία είχαµε, σε µια περίπτωση προσβολής της
διαδικασίας της δηµόσιας σύµβασης, τρία στάδια δικαιοδοσίας.
Το ένα στάδιο ήταν ενώπιον της διοίκησης, η εκτίµηση των προδικαστικών προσφυγών από την ίδια την αναθέτουσα αρχή. Το
δεύτερο ήταν τα µέτρα ασφαλείας ενώπιον των δικαστηρίων, τα
οποία επειδή είχαν ως αντικείµενο και την πιθανολόγηση της βασιµότητας της αίτησης για µέτρα ασφάλειας, οδηγούσαν σε µια
πραγµατική διεξαγωγή δίκης και ουσιαστική. Και το τρίτο στάδιο
ήταν η ακυρωτική διαδικασία.
Εκτός από την καθυστέρηση, την οποία συνεπαγόταν η πρόβλεψη τριών σταδίων κρίσης σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα δεύτερο πρόβληµα ήταν ότι σε κάποιες περιπτώσεις –στις περισσότερες περιπτώσεις- φαινόταν ότι κατά το στάδιο της εκτίµησης
της διοικητικής προσφυγής στην ουσία είχαµε τον ελεγχόµενο να
γίνεται και ελέγχων.
Πραγµατικά, ήταν πολύ σπάνιο το φαινόµενο. Και είναι δύσκολο και λογικά και ψυχολογικά να το συλλάβει κανείς ότι αυτός
ο οποίος έχει συµβάλει στη δηµιουργία µιας πράξης θα έρθει
στη συνέχεια να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτό όµως συνέβαινε, µε
βάση το καθεστώς, το οποίο ίσχυε προηγουµένως.
Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε σε µια προσπάθεια γενικής αναµόρφωσης του πλαισίου του ελέγχου των δηµόσιων συµβάσεων, ώστε
να αντιµετωπιστεί η επιβράδυνση και η σύµπτωση ελέγχοντος
και ελεγχοµένου.
Αυτό θα µπορούσε να συµβεί, κατά την εκτίµηση όσων εργάστηκαν για τη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου, µόνο εάν θα συγκροτούνταν µια νέα ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα µπορούσε να
εκτιµά τα παράπονα, τις αιτήσεις, τις προσφυγές κατά των κρίσεων, της διαδικασίας της αναθέτουσας αρχής ή της αρχής προστασίας των δηµόσιων συµβάσεων.
Εποµένως, το νοµοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγµή τίθεται υπό
την κρίση σας, καταργεί την προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής. Προβλέπονται καταθέσεις αιτήσεων
ασφαλιστικών µέτρων, που ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων,
κατά το πλείστον ενώπιον των διοικητικών εφετείων και κατ’ εξαίρεση µάλλον –τουλάχιστον, ποσοτικά φαντάζοµαι ότι εκεί θα
οδηγεί ο µικρότερος αριθµός των αιτήσεων ακυρώσεως- ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Βέβαια, εάν ο διοικούµενος έχει σοβαρές αιτιάσεις -και η σοβαρότητά τους φαίνεται και από το ύψος του ποσού το οποίο
αφορά η ακύρωση- τότε ακριβώς εγκαθιδρύεται η αρµοδιότητα
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το κατώφλι µετά από το οποίο
ανακύπτει η αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι
τα 15 εκατοµµύρια ευρώ. Ενώ, επίσης, στο Συµβούλιο της Επικρατείας θα οδηγηθούν οι συµβάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζονται σε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες
βεβαίως έχουν, κατά τεκµήριο, µια µεγάλη πολυπλοκότητα από
θεσµική άποψη.
Έγινε µια προσπάθεια κατά τη σύνταξη του νοµοσχεδίου για
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την πρόβλεψη αυτής της αρχής να διασφαλιστεί ένας ουσιαστικός χαρακτήρας ανεξαρτησίας στην αρχή αυτή. Για να διασφαλιστεί αυτό, προβλέπεται ότι για την επιλογή του προέδρου θα
γνωµοδοτεί η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ
και τα µέλη της θα εκλέγονται από το ΑΣΕΠ. Το ίδιο νοµοθέτηµα,
βέβαια, περιγράφει µε έναν τρόπο λεπτοµερή, τον τρόπο ανάδειξης και διορισµού και των υπολοίπων µελών και όσων θα εργάζονται στο πλαίσιο της Αρχής.
Ακριβώς επειδή πρόκειται για σύσταση ενός νέου οργάνου,
δηλαδή το νοµοσχέδιο αυτό είναι καινοτοµικό, γι’ αυτόν τον λόγο
ακούστηκαν µέχρι σήµερα κάποιες απορίες, που µου φαίνονται
εύλογες και γι’ αυτό προσπαθώ να δώσω µια απάντηση.
Να πω ότι βέβαια, ακριβώς επειδή έχουµε να κάνουµε µε µια
καινοτοµία, προηγήθηκε ένα ερώτηµα προς το Συµβούλιο της
Επικρατείας, προς τη διοικητική του Ολοµέλεια, προκειµένου
αυτή να γνωµοδοτήσει για τη συνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου. Το Συµβούλιο της Επικρατείας διατύπωσε όντως παρατηρήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον βαθµό τεκµηρίωσης των
επιλογών του νοµοσχεδίου, αλλά και ως προς την αρµοδιότητα
του Συµβουλίου Επικρατείας, η οποία κρίθηκε ότι θα επιβαρύνει
το δικαστήριο αυτό µε πολλή ύλη.
Με τις παρατηρήσεις αυτές του Συµβουλίου της Επικρατείας
συµµορφώθηκε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και έτσι και η
τεκµηρίωση υπάρχει, η οποία δείχνει ακριβώς την επιβράδυνση
που υπήρχε µέχρι σήµερα, µε βάση το παλαιό θεσµικό καθεστώς, αλλά άλλαξε και ο συσχετισµός αρµοδιότητας µεταξύ διοικητικών εφετείων και Συµβουλίου της Επικρατείας -µε τα δύο
κριτήρια τα οποία έθεσα προηγουµένως- και πλέον ο µεγαλύτερος αριθµός των υποθέσεων, το µεγάλο κύµα θα διοχετεύεται
στα διοικητικά δικαστήρια.
Ένα ερώτηµα το οποίο τέθηκε είναι το εξής: Γιατί χρειαζόµαστε µια νέα αρχή και δεν θα µπορούσε η υπάρχουσα Αρχή Ελέγχου των Δηµόσιων Συµβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ, να έχει τον ρόλο της
εκτίµησης των σχετικών προσφυγών και θεµάτων. Εδώ η απάντηση –όχι η πλήρης, αλλά η αρχική- είναι ότι κατ’ αρχήν η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου, το οποίο θα εκτιµά τις
προσφυγές κατά των επιλογών της ΕΑΑΔΗΣΥ ή της αναθέτουσας αρχής, ήταν και µια υποχρέωση της χώρας που προβλέπεται
στον ν.4336/2015. Σύµφωνα µε σχετική ρύθµιση, µέχρι τον Δεκέµβριο του 2016 θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ η µεταρρύθµιση
αυτών των ενδίκων µέσων.
Η ελληνική πλευρά συνεργάστηκε στο σηµείο αυτό µε την ευρωπαϊκή για τη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου και κατέληξαν σ’
αυτό το σχέδιο, που πιστεύουµε ότι εξασφαλίζει και την επιτάχυνση, αλλά και την αµεροληψία.
Ένα ερώτηµα που, επίσης, τέθηκε ήταν γιατί το όργανο αυτό
να µην είναι η υπάρχουσα ΕΑΑΔΗΣΥ. Η απάντηση είναι η εξής:
Όπως φαίνεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και στο µέγεθος
στο οποίο διατηρείται, η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει αρµοδιότητες σχετικά µε
την εποπτεία και τον συντονισµό της δράσης των φορέων της διοίκησης στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων και γενικά, σχετικές µε την άσκηση πολιτικής στο σχετικό πεδίο. Εποµένως, η ίδια
αρχή, η οποία διαµορφώνει την πολιτική και προχωρά στις αναγκαίες πράξεις, δεν θα µπορούσε να ήταν η ελέγχουσα, γιατί θα
είχαµε πάλι το γνωστό πρόβληµα.
Ένα άλλο θέµα που τέθηκε, αφορούσε το γιατί να έχουµε µόνο
ένα κεντρικό όργανο και όχι διάσπαρτα. Νοµίζω ότι αυτό σε έναν
ιστορικό ορίζοντα θα επιτρέψει τη διαµόρφωση µιας ενιαίας νοµολογίας, που θα συµβάλει και αυτήν στην ταχύτητα.
Επίσης, διατυπώθηκε ένα ερώτηµα, σε σχέση µε τη µεγάλη
διάρκεια της θητείας του Προέδρου. Προβλέπονται επτά χρόνια.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε της σηµερινής, στις επιτροπές,
ακούσαµε τις σκέψεις ή τις επιφυλάξεις Βουλευτών και γι’ αυτό
οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες έχω καταθέσει περιλαµβάνουν και τη µείωση της θητείας του Προέδρου της δηµιουργούµενης τώρα αρχής σε πέντε χρόνια και, επίσης, αντίστοιχα τη
µείωση της θητείας των πρώτων µελών σε τρία αντί των πέντε
ετών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Στην αρχή αυτή επιλέχθηκε να µετέχουν νοµικοί, επειδή η
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αρχή αυτή ασχολείται µόνο µε θέµατα νοµιµότητας. Εποµένως,
το εργαλείο εκτίµησης το οποίο χρειάζεται, είναι κυρίως το ενοχικό δίκαιο. Βέβαια, στην ουσία, στην ΑΕΠΠ γίνεται µεταφορά
του παλαιού θεσµού των ασφαλιστικών µέτρων που υπήρχε ενώπιον των δικαστηρίων, όπου και εκεί οι διαφορές εκτιµούνταν
µόνο από νοµικούς, δηλαδή από δικαστές.
Νοµίζω ότι η σχετικά µεγάλη διάρκεια –όπως και η πενταετήςείναι µια σεβαστή διάρκεια. Επιτρέπει στον Πρόεδρο να αποκτήσει την απαιτούµενη εµπειρία για να ασκεί τα έργα του.
Όσο δε, για κάποιες άλλες σκέψεις που άκουσα σήµερα και
αφορούν το ασυµβίβαστο ή µη για την αποκλειστική απασχόληση
των µελών της αρχής, εδώ η αποκλειστική αρχή οφείλεται, βέβαια, στο γεγονός ότι τα µέλη, που θα προσέλθουν προηγουµένως ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορεί να είχαν ή να συνέχιζαν
µια δραστηριότητα η οποία, λόγω των δραστηριοτήτων τους στα
γραφεία τους, θα τους έφερνε σε µια σύγκρουση µε την αποστολή τους και τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της αρχής. Γι’
αυτόν τον λόγο, λοιπόν, προτιµήθηκε να υπάρχει η πλήρης απασχόληση σ’ αυτό το σηµείο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
ζητάτε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Γιατί ζήτησε τον
λόγο ο κ. Δανέλλης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ τον λόγο για
να αγορεύσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, λοιπόν,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχα ενηµερώσει τον κ. Κακλαµάνη ότι
είµαστε στην εξεταστική επιτροπή. Επίσης, του είχα υποβάλει το
αίτηµα, όταν κάποιος Υπουργός πάρει τον λόγο, να µας ενηµερώνετε στην επιτροπή. Όµως, αυτό δεν έγινε και έτσι έχασα τα
τρία πρώτα λεπτά του κ. Παρασκευόπουλου.
Ακόµα, είχα ενηµερώσει τον Πρόεδρο πως, όταν µιλήσει ο κ.
Παρασκευόπουλος, θα του κάνω µια ερώτηση, η οποία θα καθορίσει και την αγόρευσή µου.
Μπορώ να το κάνω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά αυτήν
την Αρχή, την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
υπάρχει περίπτωση να σκεφθεί κανείς ότι ο προσφεύγων σ’
αυτήν ο οποίος δεν θα δικαιωθεί, δεν θα προσφύγει µετά στο
Συµβούλιο της Επικρατείας; Διότι εγώ το κατάλαβα ως µια µέθοδο για να κερδίσουµε χρόνο και να αποφύγουµε δικαστικές
εµπλοκές, οι οποίες έχουν πολύχρονες καθυστερήσεις κ.λπ.
Εάν αυτό επιτυγχάνεται, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ,
πριν αγορεύσουµε το απόγευµα, να µας πείτε µε ποιον τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να απαντήσω για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως είχα πει,
κύριε Λοβέρδο, στην αρχή της τοποθέτησής µου πριν από την
οµιλία µου, στην ουσία τρεις διαδικασίες συµπυκνώνονται σε
δύο. Όντως προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως στη συνέχεια, εφόσον δεν ικανοποιεί η κρίση αυτού του
οργάνου. Όµως, αυτές είναι µόνο οι δύο κρίσεις, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε χρονοτριβή.
Η αίτηση αναστολής της ακυρωτικής διαδικασίας αφορά µόνο
το οικονοµικό µέρος, τις ανεπανόρθωτες ζηµίες, και δεν οδηγεί
σε µια αυτοτελή διαδικασία. Και στο µέτρο αυτό επιτυγχάνεται
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η συντόµευση.
Με κανέναν τρόπο, δηλαδή, δεν παύει να υπάρχει δικαστική
προστασία µε προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας ή αντίστοιχα στο Εφετείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει
τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 22 Ιουλίου µιλούσαµε από
αυτό το Βήµα για τους άγνωστης προέλευσης εκφραστές µιας
απροσδιόριστης αλληλεγγύης, οι οποίοι θεώρησαν δικαίωµά
τους να καταλάβουν εγκαταστάσεις του ΑΠΘ και να τις βανδαλίσουν ανενόχλητα, όπως και το Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης.
Στις 22 Ιουλίου επανήλθαµε πάλι από εδώ, µετά την, επίσης,
ανενόχλητη επέλαση του «Ρουβίκωνα» στην τουρκική Πρεσβεία.
Όµως, τι είναι πάλι και αυτό το σηµερινό µε τη δηµοσιοποίηση
απορρήτων εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών; Και γίνεται
πολύ πιο επικίνδυνο. Πώς άραγε υπήρξε αυτή η διαρροή; Ας µην
το συνεχίσω.
Διερωτώµασταν τότε, στις 27 Ιουλίου, αν η ανοχή και η ατιµωρησία οφείλεται σε επιχειρησιακή ανεπάρκεια ή στην ιδεοληπτική
προσέγγιση περί καλής και άρα –δήθεν- ανεκτής αριστερής βίας
και ανοµίας.
Ακολουθεί η αστυνοµική επιχείρηση έξωσης καταληψιών σε
τρία κτήρια της Θεσσαλονίκης, η οποία συνοδεύεται από την
πρωτοφανή στα χρονικά ανακοίνωση-καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ
στην Κυβέρνησή του για κρατικό αυταρχισµό. Φαινόµενο πρωτοφανές, ακόµα και στη σουρεαλιστική πραγµατικότητα των καιρών µας.
Αυτό, βεβαίως, δεν εµποδίζει την απαράδεκτη κατάληψη τον
γραφείων των κυβερνώντων κοµµάτων στη Θεσσαλονίκη. Και
προχθές Κυριακή, οµάδα δήθεν αντεξουσιαστών ασκεί τη µέγιστη εξουσία -της βίας τους, βέβαια- σε έναν χώρο θρησκευτικής
λατρείας –και αυτό πρωτοφανές στον τόπο µας- στη Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης.
Στην ιστορία του φλερτ ή έστω της ανοχής στη βία και ανοµία,
αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σηκώνει καµµία έκπτωση στο
όνοµα καµµιάς αλληλεγγύης και καµµιάς αντιαυταρχικής αντίληψης περί κατασταλτικής πολιτικής.
Τα παιχνίδια µε τη βία και η διάκρισή της σε θεµιτή και αθέµιτη,
ανεξαρτήτως έκφρασης και έντασης, οδηγούν στη συγκρουσιακή ρητορική και πρακτική, στον διχασµό της κοινωνίας εντέλει. Τα παιχνίδια µε τη βία δηλητηρίασαν την ελληνική κοινωνία
στα χρόνια του αντιµνηµονιακού θυµού, εξοικειώνοντάς την επικίνδυνα µ’ αυτήν.
Πριν λίγο καιρό, ο προπηλακισµός και η απαγόρευση οµιλίας
στον κ. Κατρούγκαλο –και αναφέροµαι µόνο σ’ αυτόν ως ενθέρµου θεωρητικού της αποδεκτής βίας, εξαιτίας της ιερής λαϊκής
οργής απέναντι στην υπέρτερη βία των µνηµονίων, έτσι όπως
έλεγε τότε- θα έπρεπε να σας έχει κάνει και να µας έχει κάνει σοφότερους.
Η Αριστερά πρέπει να τελειώνει, επιτέλους, µε τους ανοιχτούς
λογαριασµούς της µε τη βία, που την κυνηγούν από το παρελθόν.
Και βέβαια, θα έπρεπε να αρνηθεί τις κουτοπονηριές και τους
επικίνδυνους µικροκοµµατισµούς κάποιων τεχνικών της εξουσίας
που ψαρεύουν στα θολά νερά του αντεξουσιαστικού χώρου.
Άκουσα το πρωί –άλλο αυτό πάλι!- τη δήλωση της αρµόδιας
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση Υπουργού να συγκρίνει, άνευ
λόγου, ανόµοια φαινόµενα, λέγοντας ότι προτιµά τις καταλήψεις
σε εµάς από τα βίαια ξεσπάσµατα στο Παρίσι.
Γιατί τόση σύγχυση και αµηχανία µε ζητήµατα, που θα έπρεπε
να είναι απολύτως ξεκάθαρα σε όλους µας; Δεν πρέπει να είσαι
οπαδός του δόγµατος «νόµος και τάξη», για να αντιληφθείς πως
απαιτείται ισορροπία µεταξύ του κράτους δικαίου, δικαιωµάτων,
δηλαδή, όπως της ασφάλειας, της προστασίας της δηµόσιας και
ιδιωτικής περιουσίας, και βεβαίως των δηµοκρατικών κατακτήσεων, όπως είναι το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Αλλιώς, αγαπητοί συνάδελφοι, κινδυνεύουν όλα µαζί.
Ας έρθω τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Το σηµερινό νοµοσχέδιο επιχειρεί να ενσωµατώσει στο εθνικό δίκαιο διατάξεις
οδηγιών -την 24 και 25/ 2014- που αφορούν τις δηµόσιες συµβά-
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σεις έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των τοµέων ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Είναι σαφές ότι πρόκειται για δύο πολύ σηµαντικές οδηγίες,
από τη στιγµή που αφορούν ένα πολύ µεγάλο µέρος οικονοµικής
δραστηριότητας της χώρας µας. Ένα µέρος, µάλιστα, µιας δραστηριότητας πολύπαθης στο παρελθόν από διάφορα φαινόµενα
διαφθοράς, διαπλοκής και αδιαφανούς διαχείρισης δηµοσίου
χρήµατος. Σηµειωτέον πως εκτιµάται ότι οι δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης για δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχούν στο 20% µε
30% των δαπανών της, ενώ τα τελευταία χρόνια κυµαίνονται µεταξύ του 10% έως 15% του ΑΕΠ.
Με την ενσωµάτωση των εν λόγω οδηγιών καλύπτονται θέµατα
που µπορούν να προκύψουν κατά τον προγραµµατισµό, ανάθεση
και εκτέλεση µιας δηµόσιας σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η ενσωµάτωση βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού οµαδοποιεί και καταγράφει ενιαία όλες τις περιπτώσεις δηµοσίων
συµβάσεων και τις αντιστοίχως εφαρµοζόµενες διατάξεις. Έτσι,
εισάγονται στο Εθνικό Δίκαιο για πρώτη φορά διατάξεις για την
επάρκεια και στελέχωση και την εκπαίδευση, επίσης, υπαλλήλων
των τεχνικών υπηρεσιών των φορέων που καλούνται να εφαρµόσουν τον παρόντα νόµο, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και
σωστή εφαρµογή του. Είναι θετικές οι διατάξεις, επίσης, που
αφορούν την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων, που καθυστερούν ή
εφαρµόζουν ελλιπώς ή αµελούν τα καθήκοντά τους, σχετικά µε
δηµόσιες συµβάσεις.
Με άλλα λόγια, µε την ενσωµάτωση των δύο οδηγιών επιχειρείται εξασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, αλλά και της
επιτάχυνσης διαδικασιών στις δηµόσιες συµβάσεις. Και νοµίζω
ότι αυτό είναι ζητούµενο όλων µας. Ωστόσο, δεν µπορούµε να
µην παρατηρήσουµε και κάποιες αδυναµίες. Ενώ για την εφαρµογή του παρόντος σχεδίου νόµου απαιτείται η σύσταση µιας
σειράς µητρώων, όπως µητρώο τεχνικών υπαλλήλων, µητρώο
δηµοσίων συµβάσεων, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κλπ., που απαιτούν χρόνο και δοµές υποστήριξης για να λειτουργήσουν, στο
κυρίως κείµενο δεν φαίνεται να έχουν προβλεφθεί όλα αυτά.
Το σχέδιο νόµου προβλέπει τη γενική χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ- κάτι
µε το οποίο βεβαίως, δεν διαφωνούµε. Όµως, για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, απαιτείται η σύνδεσή του µε τα εθνικά δίκτυα υπηρεσιών, όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος,
την Εθνική Βάση Δεδοµένων και άλλες ασφαλιστικές αρχές. Το
έργο είναι δύσκολο. Απαιτεί υψηλή τεχνολογία, χρόνο και εξειδικευµένη υπηρεσία για την ανάπτυξη και υλοποίησή του και δεν
υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το πώς και πότε θα επιτευχθεί
αυτό. Και βεβαίως, πάντα είναι προβληµατικό για κάθε σχέδιο
νόµου –και για το παρόν, στο οποίο θέλουµε σύντµηση χρόνων
για την εφαρµογή του- όταν προβλέπεται η έκδοση µιας πληθώρας προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων για
θέµατα θεµελιώδους σηµασίας για την εφαρµογή του.
Επιπροσθέτως, στο Βιβλίο IV, άρθρα 345 έως 374, θεσπίζεται
η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών. Η αρχή έχει ως
έργο την εξέταση και την επίλυση διαφορών, που ανακύπτουν
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης µιας σύµβασης,
µετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής από τον ενδιαφερόµενο. Και αυτό συµβαίνει, επειδή όλοι ξέρουµε -και µας έχει
ταλαιπωρήσει κι έχει κοστίσει πανάκριβα- τον ρυθµό λειτουργίας
του δικαστικού συστήµατος και την επίλυση των διαφορών.
Ωστόσο, υπάρχουν ζητήµατα για την αρχή αυτή, σε σχέση και
µε το προσωπικό. Η επιλογή τριάντα ατόµων από το ΑΣΕΠ, έτσι
όπως προβλέπεται, δεν συµπεριλαµβάνει ειδικότητες, που θεωρούµε ότι θα είναι αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία της
νέας αρχής και βεβαίως, για τον συγκεντρωτισµό, τον αθηνοκεντρικό χαρακτήρα.
Συµφωνούµε, βεβαίως, µε την τροποποίηση που κάνατε, κύριε
Υπουργέ. Τα επτά χρόνια ήταν υπερβολή. Τα πέντε χρόνια είναι
εύλογα, γιατί πρέπει να υπάρχει και µια συνέχεια και µια σταθερότητα και µια εµπειρία.
Να συµπληρώσω για τις µελετοκατασκευές. Όσοι από εµάς,
ως τεχνικοί, έχουν ασκήσει αρχή, γνωρίζουν ότι ήταν πάντα ένα
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φυτώριο. Και ήταν πάντα αίτηµα του τεχνικού κόσµου να περιοριστεί και να ελεγχθεί το εύρος εφαρµογής αυτού του θεσµού,
που, δυστυχώς, ξεστράτισε πολύ γρήγορα, ενώ θα µπορούσε να
είναι χρήσιµο. Επειδή είναι φυτώριο και διαπλοκής και διαφθοράς και παραγωγής πανάκριβων έργων αµφισβητούµενης αξίας,
νοµίζω πως ό,τι έχει να κάνει µε τις µελετοκατασκευές θα πρέπει
να ορίζεται σαφέστερα και ένας κανόνας, που έτεινε να γίνει σε
κάποια περίοδο να αφορά όντως κάποιες εξαιρέσεις. Η επιτροπή, που είχε συσταθεί τότε, νοµίζω πως έχει δώσει ένα αξιόλογο έργο και οι προτάσεις της θα ήταν χρήσιµες σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε κάθε ευκαιρία, επί ενάµιση
χρόνο τώρα, υπενθυµίζω πως η απόλυτη προτεραιότητα βρίσκεται στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα µετά τη χρεοκοπία, βεβαίως,
του κράτους, από το οποίο όλα εξαρτώνται. Η ενσωµάτωση
αυτών των οδηγιών αποτελεί ένα εργαλείο εξορθολογισµού για
τη µείωση της γραφειοκρατίας, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και άρα, της ανταγωνιστικότητας για έναν βασικό τοµέα
ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να οδηγούµαστε σε λύσεις
απόγνωσης από πλευράς Κυβέρνησης και, βεβαίως, απολύτως
αµφίβολης και περιορισµένης αποτελεσµατικότητας, όπως προχθές µε τα µέτρα ελάφρυνσης των αρνητικών συνεπειών της κατάργησης του ΕΚΑΣ -ένα παράδειγµα είναι αυτό- ας δηµιουργήσετε τις προϋποθέσεις για άρση των παθογενειών και των στρεβλώσεων που έχουν οδηγήσει στο πάγωµα της επιχειρηµατικής
και επενδυτικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει άλλη έξοδος, παρά
η δηµιουργία προϋποθέσεων για την υγιή επιχειρηµα- τικότητα,
που θα παραγάγει εθνικό πλούτο και στέρεες θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Δανέλλη.
Προχωρούµε µε τους οµιλητές Βουλευτές. Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Δηµαράς, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες ζήσαµε και
ζούµε µεγάλες πυρκαγιές, που καίνε δάση και καλλιέργειες. Καταστρέφεται η χώρα µας. Η φύση και οι καλλιέργειες είναι η ζωή,
το παρόν και το µέλλον. Ας αντιδράσουµε όλοι. Ζητώ κινητοποιήσεις και επαγρύπνηση για πρόληψη του φαινοµένου και καταστολή και από την Κυβέρνηση και από τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα στην επιτροπή για τα
βρώµικα κυκλώµατα που υπήρχαν και υπάρχουν στα δηµόσια
έργα. Ως µηχανικός, γνωρίζω καλύτερα τα έργα, γι’ αυτό και δεν
θα µιλήσω για τις προµήθειες. Μίλησα για έργα που κοστίζουν
στους Έλληνες εργαζόµενους και φορολογούµενους αρκετές
φορές, τρεις φορές, πέντε φορές πάνω από το πραγµατικό κόστος, συγκριτικά µε τα ιδιωτικά έργα ίδιων προδιαγραφών. Μίλησα
για παράνοµες συµφωνίες µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισµούς µε την ανοχή ή και συγκατάβαση των υπηρεσιών.
Όλα αυτά νοµότυπα ή σχεδόν νοµότυπα, αλλά όχι νόµιµα, όχι
ηθικά.
Οι προϋπολογισµοί των έργων, ιδιαίτερα φουσκωµένοι για να
υπάρχουν και περιθώρια χρηµατισµού. Γνωρίζω προϋπολογισµούς έργων από τη θητεία µου στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής, πέντε φορές πάνω από το πραγµατικό κόστος. Επίσης,
γνωρίζω κακές µελέτες, που πληρώθηκαν µε τον προ Σουφλιά
νόµο, γιατί τότε άλλαξε, επίσης πέντε φορές πάνω από το θεµιτό,
το λογικό και το δίκαιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγµα: Το κόστος µελέτης του Δηµαρχείου Αγίας Παρασκευής ξεπέρασε το
1.600.000 και δεν έχει τελειώσει ακόµα. Δεν άρχισε να κατασκευάζεται το έργο. Πρόκειται για ένα κτήριο, που µαζί µε τα
υπόγεια, είναι γύρω στα επτά χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. Σε
ένα αντίστοιχο ιδιωτικό κτήριο δεν θα κόστιζε η µελέτη ούτε
300.000, δηλαδή το δηµόσιο κτήριο κόστισε πάνω από πέντε
φορές από ένα αντίστοιχο ιδιωτικό κτήριο µε ίδιες προδιαγραφές
και αυτό για πολλούς θεωρήθηκε εντελώς φυσιολογικό. Και για
το κτήριο δηµαρχείου που ανέφερα, όταν άρχισε να κατασκευάζεται, πληρώθηκαν αυτά τα χρήµατα. Δεν ήταν και δεν είναι η
εξαίρεση. Δυστυχώς, ήταν ο κανόνας. Αυτά τα φαινόµενα, τα
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αποδέχονταν οι τότε κυβερνώντες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά, δυστυχώς, τα ανεχόταν και η κοινωνία.
Έχω να σας αναφέρω ατέλειωτο κατάλογο, κύριοι συνάδελφοι, υπερτιµολογηµένων έργων από την Περιφέρεια Αττικής. Αξίζει να δούµε αυτόν τον κατάλογο. Δεν αρκεί ο χρόνος σήµερα.
Η υπερκοστολόγηση δεν ήταν µόνο στις µελέτες, αλλά, κυρίως,
στους προϋπολογισµούς και στο πραγµατικό κόστος κατασκευής των έργων, εκεί που είναι και τα µεγάλα κονδύλια.
Έχω αναφέρει στην οµιλία µου στην επιτροπή για έργα οδοποιίας και έχω ο ίδιος παρατηρήσει ότι έχουν κατασκευαστεί µε
το 1/3 του πάχους της ασφάλτου και, βεβαίως, έχουν καταστραφεί. Έτσι το είδα και εγώ το πάχος. Προφανώς, τα έργα αυτά
είναι πολλά και η διάρκεια ζωής τους είναι ελάχιστη. Για τα έργα
αυτά θα γίνει ποτέ κανένας έλεγχος; Εγώ αναρωτιέµαι αν θα τιµωρηθούν κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι που τα παρέλαβαν. Θα
τιµωρηθούν οι εταιρείες που τα κατασκεύασαν; Θα τιµωρηθούν
τα φυσικά πρόσωπα που διηύθυναν αυτές τις τεχνικές εταιρείες,
που πιθανώς τώρα να έχουν πτωχεύσει, ενώ τα αφεντικά τους
έχουν πλουτίσει; Πόσες από τις εταιρείες αυτές υπάρχουν
ακόµα; Θα συνεχίσουν να παίρνουν έργα του δηµοσίου; Αυτά
είναι µεγάλα ερωτήµατα.
Το σύστηµα του δικοµµατισµού έχει µεγάλη ευθύνη για την
ανοχή στη διαπλοκή ή και έχει πιθανή συµµετοχή σε µερικές περιπτώσεις. Ευθύνη, όµως, έχει όλος ο τεχνικός κόσµος και η κοινωνία, που ανέχονταν αυτά τα φαινόµενα, εννοώ όσοι έχουν
κάποια σχέση µε τα έργα αυτά και γνώριζαν τα φαινόµενα.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, που έχει αναλάβει δεσµεύσεις κατά
της διαφθοράς και της διαπλοκής, έχει τώρα την ευθύνη για την
κάθαρση και την εξυγίανση. Μεγάλη ευθύνη πέφτει στις πλάτες
του σηµερινού Υπουργού Υποδοµών και όλων των Υπουργών,
που σχετίζονται µε τα έργα και τις προµήθειες.
Το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει θετικές αλλαγές, που εκτιµήθηκαν θετικά και από την Αντιπολίτευση, αλλά και από τους φορείς,
που είχαν κληθεί για ακρόαση στην επιτροπή. Τέτοιες αλλαγές
είναι η συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισµών µε ηλεκτρονική
κλήρωση, η ανάρτηση των προσφορών στο διαδίκτυο, το ότι δεν
θα γίνονταν δηµοπρατήσεις έργων, εάν δεν έχουν προηγηθεί οι
απαλλοτριώσεις και οι αρχαιολογικές έρευνες, το ότι ο µελετητής θα έχει ευθύνη για τη µελέτη και τις απαιτούµενες συµπληρώσεις, µέχρι να τελειώσει η κατασκευή του έργου.
Στο νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται κάτι για τις επιτροπές παραλαβής των έργων και το είπα στον Υπουργό. Το σηµείο-κλειδί της
διαπλοκής ήταν και είναι οι επιτροπές παραλαβής των έργων. Το
σύνηθες ήταν, ο διευθυντής της υπηρεσίας να ορίζει τις επιτροπές παραλαβής. Όταν δε, υπήρχε συνεννόηση και ειδική σχέση
υπηρεσίας και εργολήπτη µιας εταιρείας, οι δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι γίνονταν σε επιλεγµένα σηµεία από τις εταιρείες. Έτσι,
για παράδειγµα, ενώ ο δρόµος είχε κατασκευαστεί µε 4 εκατοστά πάχους άσφαλτο στα επιλεγµένα σηµεία που έγιναν οι δοκιµαστικές τοµές υπήρχε το σωστό πάχος, δηλαδή, 10 εκατοστά
και όλα µέλι-γάλα.
Επειδή, λοιπόν, δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο αναφορά στις επιτροπές παραλαβής, πρότεινα –και νοµίζω ο Υπουργός θα το
διορθώσει- η πλειοψηφία των µελών των επιτροπών παραλαβής
και ο πρόεδρος της επιτροπής να προέρχονται από ηλεκτρονική
κλήρωση. Και αυτό πρέπει να µπει σε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι
εύκολο να µπει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Είναι µέσα στη νοµοτεχνική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Για το άρθρο 50, έργα και µέλη των
κατασκευών, συµφωνώ µε την τοποθέτηση του κ. Μανιάτη, να γίνονται µόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Βέβαια, προβλέπεται από τον νόµο η εξαίρεση ανατάσεων και τα κτήρια. Και
είναι θετικό αυτό. Έγιναν, επίσης, σωστές παρατηρήσεις από την
Αντιπολίτευση και, εάν όχι όλες, πρέπει να αξιολογηθούν και να
ενσωµατωθούν.
Επίσης, θεωρώ σωστή την πρόταση του κ. Μανιάτη, για την
παραλαβή των µελετών από Σώµα Ορκωτών Λογιστών, κύριε Μανιάτη, γιατί αποδείχθηκε ότι αυτές οι µελέτες που παραλαµβάνονταν µέχρι τώρα και οι επιτροπές αυτές πάσχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Πρέπει να βρούµε, λοιπόν, τη θεραπεία και να µην κολλήσουµε
σε ιδεοληψίες. Το ζητούµενο είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του
δηµόσιου συµφέροντος, η µείωση του κόστους των έργων και η
αύξηση της ποιότητας.
Συνάδελφοι, το σύστηµα µελετών κατασκευών, επίβλεψης παρασκευής είναι ένα ισχυρό σύστηµα, αλλά και άρρωστο σύστηµα, µε µικροµεταρρυθµίσεις δεν θα αλλάξει στον πυρήνα του.
Πιθανώς, θα έχουµε αντιδράσεις µε αντίστοιχες καθυστερήσεις κ.λπ.. Το σύστηµα και η δηµόσια διοίκηση χρειάζεται τολµηρές και βαθιές τοµές. Έχουµε όλοι ευθύνη να το αλλάξουµε, τα
κόµµατα, οι Βουλευτές και µεγαλύτερη ευθύνη έχει η Κυβέρνηση. Το περιµένει ο λαός, το χρειάζεται η πατρίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Χατζηδάκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριες Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία πρόταση στον κ. Σταθάκη, ο οποίος είναι αρµόδιος µεταξύ των άλλων και για τον τουρισµό. Δεδοµένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στάση ανοχής, αν
όχι συµπάθειας, απέναντι στις καταλήψεις και τους καταληψίες,
γιατί δεν βάζει στην ατζέντα του, µεταξύ των άλλων, µετά τον ιατρικό τουρισµό, τον θρησκευτικό τουρισµό και τον «µπαχαλοτουρισµό»; Ενδεχοµένως, να αποδειχθεί χρήσιµος και για την εθνική
οικονοµία. Ας το εξετάσει ο κ. Σταθάκης. Προσπαθώ να διευρύνω
τις σκέψεις σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Οι δηµόσιες συµβάσεις, όσο και εάν
ακούγεται ως ένας τεχνικός όρος, είναι το µέσο µε το οποίο το
δηµόσιο αναθέτει έργα και αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες, άρα
είναι ένα βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών και
ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει ταχύτητα, διαφάνεια
και σωστή αξιοποίηση των χρηµάτων των φορολογουµένων.
Η προηγούµενη, τρισκατάρατη Κυβέρνηση, µεταξύ των άλλων
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει, είχε φέρει και το ν.4281 για
τις δηµόσιες συµβάσεις, τον οποίο νόµο –κατ’ εξαίρεσιν- µας είχε
κάνει τη χάρη και τον είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον νόµο, όµως,
αυτόν, που τον είχε ψηφίσει στη συνέχεια -ενδεχοµένως, δεν θα
το ξέρετε- ανέστειλε τη λειτουργία του, αφήνοντας τα πράγµατα,
σε ένα µεγάλο βαθµό, στην τύχη τους, χωρίς να εκδώσει τις απαραίτητες κανονιστικές αποφάσεις, µέχρι που αποφάσισε να
φέρει το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο ενσωµατώνει κοινοτικές
οδηγίες, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις, µε τον τρόπο που το
κάνει, οδηγεί σε βήµατα προς τα πίσω.
Θα αναφερθώ σε κάποια παραδείγµατα, για να γίνει σαφές.
Κατ’ αρχάς, εδώ και ενάµιση χρόνο, βλέπουµε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στην αξιοποίηση όλων των ηλεκτρονικών συστηµάτων για τη διενέργεια διαγωνισµών και παρακολούθηση συµβάσεων, κάτι το οποίο έχει να κάνει µε τη διαφάνεια, αλλά και µε
την εξοικονόµηση πόρων, τις δαπάνες που η Κυβέρνηση λέει ότι
δεν µπορούµε να εξοικονοµήσουµε και ότι µόνο µία ανάλγητη
κυβέρνηση θα τις περιόριζε.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, λοιπόν, ενίσχυσε τα πληροφοριακά συστήµατα ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και το ΚΗΜΔΗΣ, του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Συµβάσεων. Η ανάρτηση
στο ηλεκτρονικό µητρώο εξαπλώθηκε από το 2012 σε όλο το δηµόσιο τοµέα και για όλες τις συµβάσεις και η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ΕΣΗΔΗΣ έγινε υποχρεωτική για τους
διαγωνισµούς προµηθειών και υπηρεσιών άνω των 60.000 ευρώ,
όλα ηλεκτρονικά. Και ενώ υπήρχε συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων -και το πράγµα προχωρούσε κανονικάκαι ήταν υποχρέωση να εφαρµοστούν όλα αυτά σε όλο το δηµόσιο µέχρι το τέλος του 2015, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ –που,
κατά τα λοιπά, νοιάζεται για τη διαφάνεια, για την εξοικονόµηση
πόρων κ.ο.κ.- ανέστειλε την εφαρµογή στα δηµόσια έργα µέχρι
τον Απρίλιο του 2017, µε τη γνωστή δήλωση του αρµόδιου
Υπουργού του κ. Σπίρτζη, ότι οι υπάλληλοι πρέπει να εκπαιδευ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

τούν στο σύστηµα. Και πάµε µε τον παλιό γνωστό τρόπο.
Το παρόν σχέδιο νόµου δεν κάνει κανένα βήµα για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων, ενώ γίνονται, όπως σας
είπα, βήµατα προς τα πίσω. Πολύ µικρή αναφορά γίνεται στην
Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία είναι το
µοναδικό εργαλείο, που µπορεί να εξασφαλίσει κάποια αποτελεσµατική εποπτεία του πλήθους των δηµοσίων συµβάσεων, που
είναι χιλιάδες ετησίως στη χώρα.
Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπονοµεύεται η
λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής για την αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς. Εκεί είχαµε τοποθετήσει έναν εξέχοντα δικαστή, τον κ. Ράικο, ο οποίος στη συνέχεια, αφού έφυγε από την
αρχή, µάλλον πριν φύγει από την αρχή, µε διαγωνισµό τοποθετήθηκε στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Το λέω αυτό, για να
καταλάβετε τη σοβαρότητα και των προσώπων και της προσπάθειας.
Η αρχή αυτή έχει προχωρήσει το έργο της. Απέκτησε επιχειρησιακή λειτουργία, εξέδωσε µεγάλο αριθµό απαντήσεων, συµβουλών σε ερωτήµατα, αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες για
θέµατα δηµοσίων συµβάσεων και µεγάλης κλίµακας ελέγχους
φυσικά διενήργησε.
Τώρα, το νοµοσχέδιο αυτό την καθιστά, φοβούµαι, µη βιώσιµη,
καθώς της αφαιρεί το 40% των πόρων της, οι οποίοι πόροι, σηµειωτέον, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό. Παράλληλα -και θέλω να το προσέξετε αυτό- αφαιρεί από την αρχή των
δηµοσίων συµβάσεων αυτό το νοµοσχέδιο µια από τις πιο σηµαντικές της αρµοδιότητες. Ποια; Τη σύµφωνη γνώµη επί συµπληρωµατικών συµβάσεων, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο σε
διαγωνιζόµενους να προσφέρουν πολύ χαµηλές τιµές, ελπίζοντας σε συµπληρωµατική σύµβαση, όταν πια θα τους έχει ανατεθεί το έργο προµήθεια. Το λέω για να ξέρετε τι ψηφίζετε.
Και έχοντας αναφέρει αυτά, θέλω να θυµηθώ δυο θέµατα της
επικαιρότητας, που έχουν να κάνουν, φυσικά, µε τις δηµόσιες
συµβάσεις. Το ένα έχει να κάνει µε αυτό που συνέβη, µε δηµόσια
σύµβαση προφανώς, στο Νοσοκοµείο Τρικάλων, χθες, όπου η
Κυβέρνηση είχε ακυρώσει προηγούµενη σύµβαση κι όταν η δικαιοσύνη, καλώς ή κακώς, αποφάσισε διαφορετικά για τη δηµόσια σύµβαση αυτή, ο αρµόδιος Υπουργός Υγείας εξερράγη.
Εξερράγη, γιατί δεν του άρεσε ούτε η απόφαση της δικαιοσύνης
ούτε η στάση της Αστυνοµίας.
Και ποιο µήνυµα εκπέµπει µε αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση;
Ότι νόµος είναι το δίκαιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η δικαιοσύνη αρέσει στην
Κυβέρνηση, µόνο όταν οι αποφάσεις της τυχαίνει να είναι συµβατές µε τις επιθυµίες της. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο θέλω
να το επισηµάνω µε έµφαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Το δεύτερο, που θέλω να επισηµάνω µε έµφαση, γιατί ήδη σηµειώθηκε από προηγούµενους συναδέλφους από αυτό εδώ το Βήµα –ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε-,
είναι η αναφορά στη δηµόσια σύµβαση, στο δηµόσιο έργο
Πάτρα-Πύργος, στο οποίο αποφάσισε η Κυβέρνηση να κάνει κατάτµηση σε οκτώ τµήµατα, έτσι ώστε να µπορούν να µπουν, υποτίθεται, και περισσότερες εταιρείες και εταιρείες έκτης τάξεως,
όπως λέγεται στον τεχνικό κόσµο. Έγινε, λοιπόν, ο διαγωνισµός
και τα τρία τµήµατα που έχουν µέχρι τώρα ανατεθεί, έχουν ανατεθεί στην ίδια εταιρεία. Νόµιµο; Νόµιµο. Απλώς τυχαίνει να
είναι,ι όχι µόνο η ίδια εταιρεία, αλλά η εταιρεία της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει δύο κουµπάρους Υπουργούς και της οποία ο ιδιοκτήτης, επίσης, είναι µεταξύ των έξι-επτά ενδιαφεροµένων να
πάρουν τηλεοπτικές άδειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο κ. Καµµένος, ο οποίος είναι ένας από τους δύο κουµπάρους
του εν λόγω εργολάβου, µε τον οποίο φυσικά δεν έχω τίποτα,
ούτε τον γνωρίζω, τοποθετήθηκε πριν από µέρες και είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος ή δεν θα ήθελε ο κ.
Καµµένος να είναι υποψήφιος και για τηλεοπτική άδεια. Ο άλλος
κουµπάρος του εν λόγω εργολάβου, που είναι εδώ µαζί µας σήµερα, ο κ. Σπίρτζης, δεν έχει τοποθετηθεί.
Το ερώτηµα, όµως, δεν είναι ούτε ο κ. Καµµένος ούτε ο κ.
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Σπίρτζης. Το ερώτηµα έχει να κάνει µε την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση αυτή, η οποία κρατάει τη ροµφαία της κάθαρσης και η
οποία µάχεται εναντίον της διαπλοκής -και εγώ θέλω να σας πω
ξεκάθαρα ότι στο τηλεοπτικό πεδίο υπάρχουν σαφώς περιθώρια
βελτίωσης- η Κυβέρνηση λοιπόν, που κόπτεται υπέρ της διαφάνειας και εναντίον της διαπλοκής, τι πιστεύει για τη συγκεκριµένη
περίπτωση; Και πώς σκέπτεται να προχωρήσει στο θέµα της
αδειοδότησης των καναλιών, που κι αυτά είναι µια δηµόσια σύµβαση; Σκέπτεται να προχωρήσει αγνοώντας όλα αυτά; Θα είναι
µια κυβέρνηση η οποία κόπτεται για όλα τα προηγούµενα φαινόµενα -και καλώς κόπτεται λέω εγώ- αλλά αδιαφορεί για τα νέα
φαινόµενα, τα οποία προκύπτουν και εκκολάπτονται;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Χατζηδάκη,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, για όλα
αυτά τα θέµατα, σαφή τοποθέτηση από τους Υπουργούς, αλλά
και από την Κυβέρνηση στο σύνολό της. Διότι, έτσι όπως πάει το
πράγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσάς σε λίγο δεν θα σας
πιστεύουν ούτε οι πιο φανατικοί σας οπαδοί για τα θέµατα της
διαφάνειας, αλλά και ο τόπος δεν αντέχει αυτήν την πορεία, την
οποία έχετε χαράξει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Μαυρωτάς, Βουλευτής του κόµµατος το Ποτάµι, έχει τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 24 και 25 του 2014 στο εθνικό δίκαιο. Οι οδηγίες αφορούν τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών. Το νοµοσχέδιο, όµως, περιλαµβάνει και πλήθος εθνικών διατάξεων.
Ωστόσο, πριν ξεκινήσω, επιτρέψτε µου να θέσω ξανά µε έµφαση ένα θέµα που είχα θέσει και πριν από δέκα µέρες, απευθυνόµενος ειδικά στο Προεδρείο, καθώς µάλλον οι υποδείξεις και
οι διαµαρτυρίες µας δεν έγιναν δεκτές, δεν έπιασαν τόπο.
Η πύκνωση των εργασιών στη Βουλή, κυρίως για τα µικρά κόµµατα, κατά τη γνώµη µου κάνει το έργο µας πάρα πολύ δύσκολο.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, σήµερα χωρίς κανέναν ιδιαίτερο
λόγο, έχει έρθει ένα νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, η οποία συνεδριάζει και το πρωί και το απόγευµα. Την τελευταία εβδοµάδα, λοιπόν, ο κ. Φίλης φέρνει τσάτρα-πάτρα το
νοµοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όπου εκεί πέρα
περιλαµβάνει και θέµατα για τα ιδιωτικά σχολεία. Έφερε και µια
εκπρόθεσµη τροπολογία χθες για τα φροντιστήρια. Είναι πολύ σηµαντικά πράγµατα για να ακολουθούν µια κοινοβουλευτική πρακτική του «ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε».
Πάµε, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο και επιτρέψτε µου να δανειστώ
κάτι που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Και είναι γνωστό
ότι έπρεπε ως χώρα να έχουµε εναρµονιστεί µέχρι τις 18 Απριλίου». Γιατί καθυστερήσαµε πάλι, άραγε; Δεν είναι η πρώτη φορά
βέβαια, αλλά ποιος ήταν ο λόγος; Μήπως το ότι πάλι οι Υπουργοί
του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρκέστηκαν µόνο στη µεταφορά, στην προσαρµογή και στην εναρµόνιση της κοινοτικής οδηγίας, αλλά έκαναν
και δικές τους παρεµβάσεις; Μήπως, επειδή δεν πρόκειται ουσιαστικά για εναρµόνιση του Ελληνικού Δικαίου µε την ευρωπαϊκή
οδηγία, αλλά για εναρµόνιση της ευρωπαϊκής οδηγίας µε τις στρεβλώσεις του Ελληνικού Δικαίου;
Να θυµηθούµε τι έλεγε για την αρχική µορφή του παρόντος
νοµοσχεδίου στη διαβούλευση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Έλεγε ότι το σχέδιο νόµου όχι µόνο δεν επιλύει, αλλά προσθέτει
νέα σοβαρά προβλήµατα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσµατικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Αντιρρήσεις είχε, επίσης, και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων, όπως και το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τελικά, ήρθε το νοµοσχέδιο αυτό και είναι εκ των πραγµάτων
ένα πολυσύνθετο νοµοσχέδιο, µε ειδικές διατάξεις, για τις οποίες
απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Και µάλιστα, ήρθε µε τη διαδικασία
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του επείγοντος, δίχως, για ακόµη µια φορά, να δώσετε στη διαβούλευση και εντός της Βουλής τον απαιτούµενο χρόνο, µόλις
σε µία εβδοµάδα δηλαδή, µαζί µε το νοµοσχέδιο για τις συµβάσεις παραχώρησης, έγινε συζήτηση για τριακόσια ογδόντα
άρθρα και ένα πλήθος παραρτηµάτων.
Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο που, όσο κανείς και να θεωρεί
ότι έχει θετικά –και έχει θετικά- σηµεία, λόγω της οικειοποίησης
των ευρωπαϊκών οδηγιών, αυτή η κακώς πραγµατοποιούµενη
σύµµειξη κοινοτικών και εθνικών διατάξεων οδηγεί σε ένα δαιδαλώδες νοµικό κείµενο, όπου οι στρεβλώσεις παραµένουν και αναπαράγονται.
Είναι στρεβλώσεις, οι οποίες αναφέρονται και στη συνοδευτική έκθεση της δηµόσιας διαβούλευσης, όπου εκεί γίνεται
λόγος στις παρατηρήσεις ότι το θεσµικό πλαίσιο των µητρώων
και τάξεων πτυχίων των µελετητών και των εργοληπτών και η αντιστοιχία τους µε τις κατηγορίες µελετών µε το CPV και τους
προϋπολογισµούς, για όλα αυτά λοιπόν, ιδίως για τα µητρώα –
έτσι αναφέρεται µέσα στην έκθεση διαβούλευσης- θα πρέπει να
έρθει ένας άλλος νόµος για την αποφυγή των στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού και την εξασφάλιση της ίσης µεταχείρισης για
όλους τους οικονοµικούς φορείς. Οπότε, τώρα τι νόηµα έχει
αυτό που νοµοθετούµε;
Ας πάµε στο άρθρο 2 και στις περιπτώσεις 6 έως 9 της παραγράφου 1 του νοµοσχεδίου. Ενώ στην οδηγία τα έργα κατηγοριοποιούνται, µε βάση το κύριο λειτουργικό τους αντικείµενο,
σύµφωνα µε το σύστηµα ενιαίας ταξινόµησης CPV, δηλαδή το
κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, εδώ εσείς τα οµαδοποιείτε και τα κατηγοριοποιείτε. Γιατί χρειάζεται η διάταξη της
περίπτωσης 7 της παραγράφου 1; Δεν αρκούν τα όσα αναφέρονται ρητά και ορίζονται από το CPV;
Ταυτόχρονα, µε τον τρόπο αυτό, συνεχίζεται να διευκολύνεται
η κατάτµηση του προϋπολογισµού των έργων, αλλά και των µελετών, δηλαδή αφήνετε τα συντεχνιακά συµφέροντα να δρουν
ανενόχλητα και διατηρείτε µια από τις σηµαντικότερες στρεβλώσεις στις δηµόσιες συµβάσεις.
Γενικά, µε την παρέκκλιση από το σκεπτικό του κύριου λειτουργικού αντικειµένου της σύµβασης, που θα έπρεπε να δεσπόζει, όπως γίνεται στην ευρωπαϊκή οδηγία, οδηγούµαστε σε µια
κατάτµηση σε κοµµατάκια, που θα µας οδηγήσει πάλι σε στρεβλώσεις του παρελθόντος, όπου όλα τα έργα καταλήγουν να
είναι οικοδοµικές εργασίες και έργα ΗΜ. Όλα έχουν απ’ αυτά,
αλλά δεν είναι αυτό το κύριο αντικείµενό τους.
Στο άρθρο 4 για τις µεικτές συµβάσεις, που αντιστοιχεί στο
άρθρο 3 της ευρωπαϊκής οδηγίας, πώς προέκυψε η παράγραφος
7 του συγκεκριµένου άρθρου; Πού το βρήκατε; Δεν υπάρχει στην
ευρωπαϊκή οδηγία.
Μιας και µιλάµε για µεικτές συµβάσεις, µήπως είναι ώρα να
δηµιουργηθεί και ένα µητρώο µελετοκατασκευαστών και σχετικές συµβάσεις και στη χώρα µας, όπως προσδιορίζονται στους
διεθνείς οργανισµούς, όπως FIDIC και ΙΚΕΜ;
Είναι ενδιαφέρον να προσπαθήσετε να εξηγήσετε στο άρθρο
76 την παράγραφο 1, όπου δεν καταλαβαίνει κανείς για ποιες εργασίες µιλάµε, πώς προσδιορίζονται, πώς διαφοροποιούνται οι
εργασίες.
Μάλιστα, θα καταθέσω στη Βουλή τον προϋπολογισµό για κάποια εξειδικευµένα έργα επεξεργασίας λυµάτων, όπου, σύµφωνα
µε τον κανονισµό του ΕΠΠΕΡΑΑ, δηλαδή του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ο προϋπολογισµός προβλέπει ότι το ποσοστό 20% των εργασιών ΗΜ
πηγαίνουν για τον εργολήπτη των έργων καθαρισµού, µια χαρακτηριστική στρέβλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο παράρτηµα Ι του προσαρτήµατος Γ’ θα ήθελα να επισηµάνω και την αντιστοίχιση ορισµένων µόνο κατηγοριών υπηρεσιών µηχανικού του CPV µε την ελληνική κατηγοριοποίηση.
Βάζετε αυθαίρετα µία επιπλέον στήλη για την αντιστοίχιση της
κατηγορίας µελέτης, ενώ θα έπρεπε να αρκούσε µόνο το CPV.
Αυτό ουσιαστικά, µπορεί να διαιωνίσει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των µητρώων µελετητών και εργοληπτών. Για παράδειγµα, υπηρεσίες παροχής συµβούλων σε θέµατα υδροδότησης και αποβλήτων αντιστοιχούνται αποκλειστικά µε την κατηγορία µελετών
υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.
Επίσης, µελέτες θέρµανσης ή υπηρεσίες παροχής συµβούλων
σχετικά µε την προστασία και τον έλεγχο πυρκαγιάς αντιστοιχούνται µε µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες, λες και η πυρκαγιά και η έκρηξη δεν είναι χηµικά
φαινόµενα, λες και δεν ασχολούνται κυρίως χηµικοί µηχανικοί µε
την ασφάλεια εγκαταστάσεων. Θα ξεχάσουµε και αυτά που
έχουµε µάθει. Απουσιάζουν οι κατηγορίες των µελετών χηµικής
µηχανικής και χηµικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι µεταλλευτικές µελέτες. Γιατί άραγε;
Η πρότασή µας, λοιπόν, είναι να αποσυρθεί το παράρτηµα Ι
του προσαρτήµατος Γ’, καθώς δεν προσφέρει τίποτε άλλο, παρά
να εξυπηρετεί το παλιό συντεχνιακό καθεστώς.
Όπως προαναφέραµε –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- το παρόν
νοµοσχέδιο έχει κάµποσα άρθρα, που προσπαθούν να φέρουν
την ευρωπαϊκή οδηγία στα µέτρα των ελληνικών στρεβλώσεων
και αυτά τα άρθρα θα τα καταψηφίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση αυτή, όµως, σχετικά µε τις στρεβλώσεις, που
υπάρχουν στα τεχνικά έργα, πρέπει να συνεχιστεί, ίσως στο νοµοσχέδιο που αναφέρετε στην έκθεση διαβούλευσης ότι θα φέρετε για τα µητρώα συντελεστών τεχνικών έργων, όπου θα
έχουµε εκεί πέρα πολλά ενδιαφέροντα να πούµε. Γιατί, όµως, τα
προκαταλαµβάνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο; Ιδού η απορία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων κ. Μεγαλοοικονόµου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς µεγάλη
µου λύπη, βλέπω να έρχεται σήµερα, εν έτει 2016, προς κύρωση
µια σηµαντικότατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
φέρει ηµεροµηνία 2014.
Θεωρώ ότι ειδικά το θέµα των δηµοσίων συµβάσεων είναι υψίστης σηµασίας για την Ελλάδα. Πόσες φορές έχουν έλθει στην
επικαιρότητα σκάνδαλα δηµοσίων συµβάσεων και το επόµενο
βήµα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η επέµβαση του εισαγγελέα;
Εποµένως, θα έπρεπε και µόνοι µας προ πολλού να έχουµε νοµοθετήσει ένα σοβαρό και αξιόπιστο πλαίσιο για την υπογραφή
των δηµοσίων συµβάσεων.
Δυστυχώς, για άλλη µια φορά αργήσαµε, όµως έχουµε κάπου
µια πρωτιά και το λέω µε περηφάνια. Έχουµε πρωτιά στην καθυστέρηση. Ο πολίτης έχει ταυτίσει στο µυαλό του τα δηµόσια
έργα µε τη γνωστή ταινία του ’72 µε πρωταγωνιστή τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι «Το µεγάλο φαγοπότι», µια σπουδαία ταινία.
Φυσικά και πρέπει να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Οι ευρωπαϊκές
οδηγίες γεννούν αποτελέσµατα, ακόµα και αν δεν έχουν κυρωθεί
–υπάρχει και σχετική νοµολογία των δικαστηρίων επί του θέµατος- και αυτό διότι ένας πολίτης κράτους-µέλους που θεωρεί ότι
θίγεται από τη µη εφαρµογή της οδηγίας σε µια χώρα, µπορεί
να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια.
Γι’ αυτόν το λόγο, αλλά και διότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες περιέχουν συνήθως εξαιρετικά χρήσιµες ρυθµίσεις, είναι σαφές ότι
δεν πρέπει να καθυστερούµε την ενσωµάτωση. Δεν το λέω αυτό
µόνο για σας, αλλά και για τους κατά καιρούς κυβερνώντες.
Πράγµατι, έπρεπε να προχωρήσουµε σε ρύθµιση των δηµοσίων
συµβάσεων και δεν έπρεπε τρόπον τινά να µας το επιβάλει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Έπρεπε ήδη να το είχαµε κάνει από µόνοι
µας.
Κατ’ αρχάς, θεωρούµε άκρως απαραίτητη την ενοποίηση όλων
των σχετικών διατάξεων σε έναν κώδικα. Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργείται µια νέα υπηρεσία, ενώ υπάρχει ήδη µια
σχετική ανεξάρτητη αρχή. Αντιθέτως, το προσωπικό που θα προ-
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ωθηθεί στη νέα αυτή υπηρεσία θα µπορούσε να ενισχύσει την
ανεξάρτητη αυτή Αρχή. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων έχει ήδη και την τεχνογνωσία και το εξειδικευµένο προσωπικό.
Ο τοµέας των δηµοσίων συµβάσεων έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή έννοµη τάξη, αφού µεγάλο µέρος των
ευρωπαϊκών προϋπολογισµών κατευθύνεται εκεί. Μάλιστα, κατά
την προσωπική µου άποψη, η σηµερινή κατάρρευση των δηµοσιονοµικών µας οφείλεται σ’ ένα µεγάλο µέρος –ή στο µεγαλύτερο- στην κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος µέσα από
αδιαφανείς διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων, αναθέσεων µεταξύ «ηµετέρων» και ό,τι παιζόταν στο παρασκήνιο των προηγουµένων ετών απ’ όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Ελπίζω να
µη συνεχιστούν αυτά.
Σε σχέση µε το άρθρο 59, το µεγάλο ζήτηµα της κατάτµησης
των δηµοσίων συµβάσεων, θα επισηµάνω ότι κατατµήσεις έχουν
γίνει κατά κόρον και κατ’ επανάληψη σε όλη την Ελλάδα, όπως
όλοι γνωρίζουµε, και έχουν σχηµατιστεί ακόµα και ποινικές δικογραφίες κακουργηµατικού χαρακτήρα για το ίδιο θέµα.
Σε σχέση µε το άρθρο 66 και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων, αυτές οι προκηρύξεις σε εθελοντική βάση
µε βρίσκουν κατ’ αρχήν αντίθετη και θα σας πω γιατί.
Πράγµατι, κύριοι Υπουργοί, ο περισσότερος κόσµος ενηµερώνεται από το ίντερνετ και δεν είναι απαραίτητη η δηµοσίευση
στον Τύπο. Σας ερωτώ, όµως: Έχετε υπολογίσει πόσος κόσµος
ζει από τον επαρχιακό Τύπο, πόσοι δηµοσιογράφοι, πόσες εισφορές πληρώνονται; Πρέπει αυτό να γίνεται παράλληλα και µέσω
ίντερνετ και µέσω του Τύπου. Θα έπρεπε να υπάρχει µια υποχρεωτικότητα της δηµοσίευσης των προκηρύξεων και µάλιστα µε
επιβάρυνση του πλειοδότη. Ο πλειοδότης µπορεί να πληρώσει
και αυτήν τη δηµοσίευση.
Η τυποποίηση των συµβάσεων, φυσικά θα οδηγήσει στη µείωση των προσφυγών και φυσικά, για άλλη µια φορά η άποψή µας
είναι ότι είναι µια ρύθµιση, στην οποία θα έπρεπε να είχαµε προβεί προ πολλού, όχι όµως να περιµένουµε την ενσωµάτωση της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, για να προχωρήσουµε.
Συνολικά, οι δηµόσιες συµβάσεις αποτελούν θέµα πρώτου µεγέθους για τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και τη δηµόσια διοίκηση της χώρας µας. Άποψή µου και άποψη της Ένωσης
Κεντρώων και του Προέδρου κ. Λεβέντη είναι ότι πρέπει να συµπεριφερόµαστε στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, όπως
ακριβώς συµπεριφερόµαστε στο δικό µας χρήµα: Να το προστατεύουµε, να µην το κατασπαταλάµε και να το αξιοποιούµε µε τον
καλύτερο τρόπο, πράγµα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Δυστυχώς,
αυτό διαπιστώσαµε.
Αν κατορθώσουµε να βαδίσουµε πάνω σ’ αυτό, να το προστατεύσουµε, να το αξιοποιήσουµε και να κάνουµε τα πάντα, για να
µπορέσουµε να το κρατήσουµε στα χέρια µας, µόνο έτσι µπορεί
να πάει µπροστά το κράτος µας, µε σύνεση και διαχειριστικές
ικανότητες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Μεγαλοοικονόµου.
Νοµίζω ότι σε αυτήν την ταινία δεν πρωταγωνιστούσε ο Μαστρογιάνι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πρωταγωνιστής ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Ούγκο Τονιάτσι
νοµίζω ήταν.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, όχι, ήταν ιταλική ταινία αυτή, του Φερέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Λοιπόν, προχωρούµε µε τον επόµενο οµιλητή, τον κ. Θεοχάρη, ο οποίος ανήκει
στους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που θυµηθήκατε ότι είµαι Ανεξάρτητος Βουλευτής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για την ενσωµάτωση οδηγιών µε καταληκτική ηµεροµηνία ενσωµάτωσης τον
Απρίλιο του 2016. Η Κυβέρνηση έτσι απέκτησε ένα εύσχηµο επι-
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χείρηµα να τις φέρει στη Βουλή µε τη διαδικασία του επείγοντος,
µία εβδοµάδα πριν τη θερινή διακοπή. Στερεί έτσι από το Σώµα
τη δυνατότητα ουσιαστικού διαλόγου, αλλά και απονοµιµοποιεί
τις µεθοδεύσεις της.
Τα στοιχεία που έχουµε για τις δηµόσιες συµβάσεις είναι
ασαφή και προβληµατικά. Οι δαπάνες της κεντρικής Κυβέρνησης
γι’ αυτές ανέρχονται περίπου στο 9% του ΑΕΠ, το οποίο αυξάνεται σε 14%, συµπεριλαµβάνοντας τη γενική Κυβέρνηση και στο
20%, συνυπολογίζοντας τις συµβάσεις παραχώρησης. Σε απόλυτα νούµερα, έχουµε 36 δισεκατοµµύρια που διαχειρίζονται περίπου –και η ασάφεια είναι και εκεί, δεν ξέρουµε πόσες ακριβώςπέντε χιλιάδες αναθέτουσες αρχές. Μιλάµε για ένα σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου κατακερµατισµένο και αναποτελεσµατικό.
Ένα σύστηµα που ενισχύει φαινόµενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.
Οι µελέτες του ΟΟΣΑ µας λένε πως µπορεί να εξοικονοµηθεί
το 20%, από αυτό το ποσό δηλαδή τα 7,2 δισεκατοµµύρια. Φανταστείτε τα 2 δισεκατοµµύρια να πήγαιναν στη µείωση των
φόρων, τα 2 δισεκατοµµύρια να στηρίξουν το κοινωνικό κράτος
και τα υπόλοιπα να πάνε σε περισσότερες προµήθειες από πράγµατα που σήµερα λείπουν.
Η ανικανότητά σας φαίνεται από το γεγονός ότι σπεύσατε από
τις αρχές Ιουλίου να καταργήσετε το προηγούµενο πλαίσιο µε
τον ν.4403/2016, το άρθρο 57, ενόψει της κατάθεσης του παρόντος. Δηµιουργήσατε, δηλαδή, ένα κενό νόµου χωρίς κανένα, µα
κανένα, νόηµα.
Το πρόβληµα στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη πλαισίου, αλλά
η εφαρµογή του. Οι δηµόσιες συµβάσεις, από τη σύναψη µέχρι
την εκτέλεση, ήταν πάντα προβληµατικές. Υπέρογκες χρεώσεις,
δηµόσιοι οργανισµοί για µήνες ή για χρόνια χωρίς προµήθειες,
κυρίως τα νοσοκοµεία, διαγωνισµοί στον αέρα, έργα υποδοµής
να καθυστερούν, διαφθορά.
Και η σηµερινή Κυβέρνηση, όµως; Τι έχει να µας δείξει; Εν
µέσω των εορτών των Χριστουγέννων, ο Υπουργός Υποδοµών
υπογράφει οκτώ απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες ή εταιρείες για
έργα παρακολούθησης οδικών παραχωρήσεων µε υπουργικές
αποφάσεις. Βέβαια, και στο παρόν νοµοσχέδιο αφήνετε παράθυρο για τέτοιου είδους «δωράκια», µέσω απευθείας ανάθεσης
για µελέτες έως 40 χιλιάδες ευρώ, στο άρθρο 119.
Στις 8 Δεκεµβρίου του 2015, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, µετά από αίτηµα του Υπουργού Υποδοµών, η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, που θεσµοθετήθηκε το 2013,
µετατίθεται για τις 30 Απριλίου του 2017, γιατί δεν είχαν προλάβει να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι. Καταθέσαµε ερώτηση, γιατί
κρίθηκε σκόπιµη η εν λόγω παράταση και πήραµε απάντηση
µόνο για ένα δευτερεύον ζήτηµα, ως προς το πόσοι υπάλληλοι
έχουν εκπαιδευτεί µέχρι στιγµής.
Ο αποχωρήσας επικεφαλής της ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων κ. Ράικος, τον περασµένο Φεβρουάριο είχε καταγγείλει
την πρακτική κατάθεσης τροπολογιών, που κατά κόρον χρησιµοποιείται από αυτήν την Κυβέρνηση, για τη διενέργεια δηµόσιων
συµβάσεων, κατά παρέκκλιση των κανονικών διαδικασιών. Πάµπολλες οι αναθέσεις σας, πάµπολλες, κανόνας και όχι εξαίρεση,
δυστυχώς.
Χθες, καταθέσαµε τροπολογία µε γενικό αριθµό 612 και ειδικό
61. Πρόκειται για προσθήκη στο άρθρο 72 και αφορά στην έναρξη
ισχύος των µειωµένων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για
τα έργα. Αυτήν τη στιγµή, υπάρχει διαφορετική µεταχείριση µεταξύ των νέο-δηµοπραττούµενων και ήδη εκτελούµενων έργων.
Τα παλαιά έργα δηλαδή και τα καινούρια. Στα νέα έργα, ο ανάδοχος ωφελείται από τη µείωση στο 5% της απαιτούµενης εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Στα ίδια εκτελούµενα, όµως, ισχύει το
παλαιότερο καθεστώς. Έτσι, δηµιουργείται άνιση µεταχείριση, ευνοώντας εργολήπτες, οι οποίοι αδρανοποιήθηκαν στην ισχύουσα
οικονοµική συγκυρία και δεν έχουν έργα σε εξέλιξη.
Κύριε Υπουργέ, είχατε πει στους φορείς ότι αν έλθει µια τροπολογία που να θεραπεύει αυτήν την άνιση µεταχείριση, θα τη
δεχόσασταν. Την έφερα. Όλα τα κόµµατα τη στηρίζουν, συµπεριλαµβανοµένων των ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ λέει ότι τη µελετά.
Γιατί δεν το κάνετε, λοιπόν; Γιατί δεν τη δέχεστε; Οι νοµικές
υπηρεσίες µας λένε ότι η τροπολογία αυτή αντίκειται στο υπάρ-
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χον νοµικό πλαίσιο, ένα νοµικίστικο επιχείρηµα. Ωστόσο, εµείς
αυτό που προτείνουµε είναι η τροποποίηση του προηγούµενου
πλαισίου και η επέκτασή του, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ευνοϊκές ρυθµίσεις του παρόντος. Δεν στέκει, λοιπόν, η νοµική
υπεκφυγή σας. Πείτε την αλήθεια, πως δεν τη θέλετε και µην κοροϊδεύετε τον κόσµο. Δεν είναι κακό. Αν δεν συµφωνείτε µε κάτι,
το σωστό είναι να πείτε «δεν συµφωνώ και δεν το κάνω». Όχι να
υπεκφεύγετε µε νοµικά επιχειρήµατα.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Ευθύνη, έχουµε θέσει το θέµα των δηµοσίων συµβάσεων ως έναν από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας στο πρόγραµµά µας. Χαιρόµαστε, γιατί βλέπουµε
κάποιες από τις θέσεις και τις προτάσεις µας µέσα στο νοµοσχέδιο, όπως την ίδρυση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών. Ο τρόπος, όµως, που θα οργανωθεί ή θα ασκήσει τις
αρµοδιότητές της είναι αυτός που θα κρίνει την επιτυχία. Ήδη οι
φορείς στην επιτροπή εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για τους
χρόνους εξέτασης και λήψης αποφάσεων και για τον φόρτο εργασίας των επιτροπών. Με δεδοµένη και την «αλλεργία», που η
Κυβέρνηση έχει δείξει στις ανεξάρτητες αρχές, αµφιβάλλουµε
πολύ για το αποτέλεσµα.
Βασική µας θέση, είναι οι εθνικοί κανόνες να συµβαδίζουν µε
τους ευρωπαϊκούς και αυτό γίνεται µε το παρών νοµοσχέδιο.
Πέρα από αυτό, όµως, απαιτείται προτυποποίηση διαδικασιών
και τεχνικών προδιαγραφών ως βασική προϋπόθεση για ένα
απλό και αποτελεσµατικό πλαίσιο, που θα χτυπήσει τα συµφέροντα, που εξυπηρετούνται από τη σηµερινή κατάσταση.
Ο κατακερµατισµός των αναθέσεων πρέπει να περιοριστεί και
σταδιακά να σταµατήσει. Ακούσαµε για τον κατακερµατισµό του
Πάτρα-Πύργος. Πρέπει, λοιπόν, να περιοριστεί µε τη δηµιουργία
µιας κεντρικής αναθέτουσας αρχής σε κάθε Υπουργείο και σε
κάθε περιφέρεια, µε δραστική σύµπτυξη των υπολοίπων σηµερινών αναθετουσών αρχών. Σε τι επίπεδο βρίσκεται η λειτουργία
των τριών κεντρικών αναθετουσών αρχών; Ρωτάµε. Ανταποκρίνονται, έστω και στοιχειωδώς, στον ρόλο τους; Όχι.
Είναι θετικό ότι προβλέπεται στο νοµοσχέδιο διαρκής κατάρτιση και πιστοποίηση των στελεχών, που ασχολούνται µε τις δηµόσιες συµβάσεις. Πότε θα γίνει αυτό; Υπάρχει υποδοµή,
οργάνωση και κυρίως διάθεση να ξεκινήσουν όλα αυτά;
Θέλουµε την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών αρχών, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, την απλοποίηση των ελεγκτικών µηχανισµών, τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου προϊόντων που θα
επιτρέπεται να προµηθεύεται το δηµόσιο µε συµβάσεις έως και
60.000 ευρώ. Να µπει µια τάξη. Την επίσπευση της πλήρους
εφαρµογής των ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το παρών νοµοσχέδιο παραπέµπει την πλήρη εφαρµογή του
ΕΣΗΔΗΣ στα µέσα του 2017, κάτι που είναι απαράδεκτο. Έστω
και τώρα, από αύριο, θεσµοθετείστε µέχρι το ΕΣΗΔΗΣ να το επιτρέψει, τους καθολικούς ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Από
αύριο, ένας πλειστηριασµός σε κάθε διαφορετική εταιρεία, που
παρέχει τη δυνατότητα να τους κάνουµε, ώστε να µην υπάρχουν
και θέµατα ανταγωνισµού, µε µηδενικό κόστος για το δηµόσιο,
να το αναλάβει ο µειοδότης και θα έχουµε άµεσα τα οφέλη. Ξέρετε ότι η ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί µειώνουν άµεσα το κόστος. Δεν θέλετε να το κάνετε.
Επίσης, πρέπει να στοχοθετήσουµε τις σύγχρονες µορφές
συµβάσεων, για να αυξήσουµε τις χρήσεις.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναγκαίο, αλλά συντηρητικό και δειλό. Έχουµε επιφυλάξεις για την
εφαρµογή του και δεν σας βλέπουµε να δεσµεύεστε πως δεν θα
φέρετε από εδώ και µπρος καµµία, κατά παρέκκλιση, εξαίρεση,
όπως έχετε κάνει ενάµιση χρόνο τώρα. Και στις συµβάσεις και
στη διαφθορά, δηλαδή, συνεχίζετε τα ίδια και χειρότερα µε πριν.
Συνεπώς, από τη Δηµοκρατική Ευθύνη, µην περιµένετε στήριξη, όσο προχωράτε σε αυτόν τον δρόµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Θεοχάρη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής του Αχιλλέα,
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάγια θέση της
Νέας Δηµοκρατίας για το νοµοθετικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων, αποτελεί και η εναρµόνισή του µε τις αρχές και τις πρακτικές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Εµείς, στη Νέα Δηµοκρατία,
επιθυµούµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που θα προστατεύει στις
δηµόσιες συµβάσεις τρία απλά πράγµατα: Πρώτον, τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Δεύτερον, να ενισχύει τη διαφάνεια και τρίτον, να συµβάλλει στη µείωση της γραφειοκρατίας.
Στον αντίποδα, όµως, έχουµε τη δική σας Κυβέρνηση, µια Κυβέρνηση που µέσα σε δεκαοχτώ µήνες έχει αναβάλει τέσσερις
φορές τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος δηµοπράτησης έργων και µελετών, µια Κυβέρνηση που στην ουσία φέρνει
µε διαδικασίες εξπρές ένα νοµοσχέδιο δύο χιλιάδων επτακοσίων
σελίδων.
Επίσης, εδώ υπάρχει και µια άλλη αντίφαση. Δεν είναι δυνατόν
να αναρτάται προς διαβούλευση ένα σχέδιο νόµου και τελικά να
καταθέτετε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, που δεν έχει καµµία
σχέση µε το αρχικό κείµενο. Είναι ένα νοµοσχέδιο που παρουσιάζει, κατά την άποψή µας, και µια άλλη ιδιοµορφία: Από τη µία
εναρµονίζεται µε µια ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά την ίδια στιγµή περιλαµβάνει σειρά διατάξεων και άρθρων, τα οποία έρχονται σε
αντίθεση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα το
άρθρο 67 για την ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύµβασης ή το άρθρο 76 για τους καλούµενους οικονοµικούς φορείς.
Την ίδια στιγµή, έχουµε τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, ο οποίος µε
το άρθρο 50 προσπαθεί να φέρει από το παράθυρο το σύστηµα
µελέτης κατασκευής. Κατ’ αρχάς εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε
ότι το άρθρο αυτό δεν αποτελεί εναρµόνιση µε την οδηγία. Δεύτερον, να πούµε ότι κατά τη φάση της διαβούλευσης και στη συζήτηση στην επιτροπή όλοι οι αρµόδιοι φορείς εξέφρασαν την
πλήρη άρνησή τους µε το σύστηµα µελέτης -κατασκευής και ειλικρινά µας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Υπουργός επιµένει σε αυτό το σύστηµα.
Επίσης, η εισαγωγή του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς, σε βάρος της τεχνικής για την ανάδειξη αναδόχου ανοίγει
τον δρόµο για µια προβληµατική και αδιαφανή εκτέλεση των δηµοσίων έργων. Παράλληλα, ο τρόπος εφαρµογής του συστήµατος παραµένει αρρύθµιστος και προβληµατικός, αφού
παραχωρείτε και δίνετε στις αναθέτουσες αρχές το δικαίωµα να
καθαρίζουν τα πάντα, σχέση οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς, κριτήρια επιλογής και εφαρµογής, συντελεστές και όρια
βαθµολόγησης.
Η ευρωπαϊκή εµπειρία, λοιπόν, δεν έχει καµµία σχέση µε το
άρθρο 50 και µε το σύστηµα που προσπαθείτε από το «παράθυρο», όπως είπαµε, να φέρετε, αλλά περιορίζεται σε έργα µε
ειδικά προσδιορισµένες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικές µεθόδους κατασκευής. Είναι γνωστό ότι το σύστηµα µελέτης-κατασκευής είναι ένα σύστηµα, όπως λένε οι τεχνικοί και οι
µηχανικοί, κατ’ εξαίρεση.
Είναι, λοιπόν, φυσικό ότι αυτό που κάνετε -και φυσιολογικό για
την Κυβέρνησή σας- είναι να κλείνετε το µάτι στην αδιαφάνεια,
χτυπώντας ουσιαστικά τις µικρές και µεσαίες κατασκευαστικές
και εργοληπτικές εταιρείες, αλλά και τον κλάδο των µελετητών.
Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας είναι απλή. Περιορίστε τη
χρήση του συστήµατος µελέτης-κατασκευής σε ειδικής φύσεως
έργα, σε έργα που χρειάζονται ειδικό τρόπο κατασκευής, κατόπιν, όµως, ελέγχου του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
Κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δηµοκρατία είναι συνεπής προς τη
στάση της και συµφωνεί πλήρως µε την ανάγκη κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας στα δηµόσια έργα. Κάτι τέτοιο είναι και στρατηγικά, αλλά και λειτουργικά ορθό. Το είχαµε, άλλωστε, κάνει
πράξη και εµείς ως κυβέρνηση µε τον ν.3669/2008.
Σήµερα, όµως, έχουµε ένα νοµοσχέδιο, που δεν έχει ως στόχο
να κωδικοποιήσει τη νοµοθεσία, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση.
Ο στόχος είναι σαφής και τον αποκάλυψε στην επιτροπή ο κ.
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Σπίρτζης. Εκεί, µε έκπληξη άκουσα να λέει τα εξής: «Από τη µία
έχουµε την ανεξέλεγκτη αγορά και τον νεοφιλελευθερισµό και
από την άλλη έχουµε τις δυνάµεις που πιστεύουν στον έλεγχο
της αγοράς». Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο κ. Σπίρτζης παρουσιάζεται ως ο εκφραστής των δυνάµεων, που πιστεύουν στον
έλεγχο της αγοράς.
Και εδώ είναι η πολιτική µας διαφωνία: Εµείς, κύριε Σπίρτζη,
δεν πιστεύουµε στον έλεγχο της αγοράς, αλλά στη ρύθµισή της.
Μάλιστα, τα είπατε αυτά σε µια συζήτηση ενός νοµοσχεδίου που
έχει να κάνει µε εναρµόνιση µιας ευρωπαϊκής οδηγίας.
Νοµίζω ότι εδώ πρέπει να είµαστε σαφείς. Επιχειρείτε να ελέγξετε τις ανεξάρτητες αρχές, να ελέγξετε τα κανάλια, να ελέγξετε
τις τηλεοπτικές άδειες. Τώρα θέλετε να ελέγξετε και το δηµόσια
έργα. Αυτό όµως εµείς στη Νέα Δηµοκρατία, κύριε Σπίρτζη, δεν
θα σας το επιτρέψουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ, κύριε Καραµανλή.
Η κ. Θελερίτη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, είναι και ο ριζικός εκσυγχρονισµός των δηµοσίων συµβάσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, µε δεδοµένο ότι οι δηµόσιες
αρχές δαπανούν κάθε χρόνο ποσοστό 18% του ΑΕΠ για την
αγορά αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων.
Εποµένως, είναι σαφές πως στην παρούσα περίοδο δηµοσιονοµικής λιτότητας, οικονοµικών δυσχερειών, ειδικά στις χώρες
του Νότου και πόσο µάλλον στη χώρα µας, είναι περισσότερο
από ποτέ αναγκαίο η πολιτική στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων να εξασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων, έτσι ώστε να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη και να
δηµιουργήσει τις πολυπόθητες θέσεις απασχόλησης.
Από την άλλη, είναι εξίσου σηµαντικό, να κλείσει τις πόρτες
στην αδιαφάνεια, στη διαφθορά και στη διαπλοκή των συµφερόντων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η πολιτική στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών
εντάχθηκαν σε ένα συνολικό πρόγραµµα µε σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισµό των δηµόσιων συµβάσεων.
Οι στόχοι του εκσυγχρονισµού των ευρωπαϊκών κανόνων για
τις δηµόσιες προµήθειες είναι οι εξής: Να απλουστευτούν και να
γίνουν πιο ευέλικτοι οι κανόνες και οι διαδικασίες, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες
συµβάσεις και να διασφαλιστεί η καλύτερη και πιο ποιοτική
χρήση των δηµόσιων προµηθειών.
Με βάση αυτά, ποιοι είναι οι στόχοι του παρόντος νοµοσχεδίου;
Είναι κατ’ αρχάς η ενσωµάτωση των οδηγιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνιση των ρυθµίσεων µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων και
αφετέρου, είναι πραγµατικά να δηµιουργήσουµε και να εισάγουµε
ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, ένα θεσµικό
πλαίσιο που να ρυθµίζει µε τρόπο σαφή και ενιαίο την ανάθεση και
εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, έργων, προµηθειών, υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του είδους της αρχής που αναθέτει. Και στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να το τονίσουµε: Ανεξάρτητα από την αρχή
που αναθέτει. Και να τονίσουµε ακόµα πως στις αναθέτουσες
αρχές συµπεριλαµβάνονται και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.
Ποιος είναι ο κύριος στόχος του παρόντος νοµοσχεδίου; Να
απλουστεύσει σηµαντικά τα διοικητικά βάρη και το περίπλοκο διοικητικό σύστηµα που προϋπήρχε. Με ποιον τρόπο; Απλοποιεί,
κωδικοποιεί και επικαιροποιεί όλες τις νοµοθετικές διατάξεις. Ειδικά, καταργεί προηγούµενες διατάξεις και καθεστώτα και κατοχυρώνει την αρχή της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, του
ελεύθερου ανταγωνισµού, µε ταυτόχρονη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, µέσω της εξοικονόµησης δηµόσιων πόρων.
Παράλληλα, παρέχεται η απαιτούµενη κάτω από σαφείς προϋποθέσεις ευελιξία στις αρχές, που αναθέτουν να προσαρµόζουν
τους όρους ανάθεσης και εκτέλεσης σε ενδεχόµενες ιδιαιτερό-
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τητες της σύµβασης.
Ποια είναι τα σηµεία-κλειδιά του παρόντος νοµοσχεδίου; Πρώτον, είναι αυτό που αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους και
συναδέλφισσες, ότι καταπολεµά την πολυνοµία, συγκεντρώνοντας όλες τις ρυθµίσεις των δηµόσιων συµβάσεων σε ένα νοµοθέτηµα. Δεύτερον, υπάρχει οµοιόµορφη πια εφαρµογή κανόνων
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και φορείς, δηλαδή καταργεί
όλα τα ειδικά καθεστώτα και δεν εξαρτάται κάθε ανάθεση µε
βάση τη µορφή της αναθέτουσας αρχής.
Θεσµοθετεί για πρώτη φορά κανόνες και για δηµόσιες συµβάσεις για παροχή υπηρεσιών. Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά τι συνέβαινε στο παρελθόν που χρησιµοποιούσαµε το θεσµικό
πλαίσιο των προµηθειών και δεν µπορούσαµε να καθορίσουµε τι
είναι υπηρεσία. Καταπολεµά τη διαφθορά, ιδιαίτερα µέσα από
την αποσαφήνιση των εννοιών τι είναι δηµόσιο έργο, τι είναι µελέτη, τι είναι υπηρεσία, τι είναι προµήθεια. Και για όσους ασχολούνται, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοούµε µε αυτήν την
αποσαφήνιση εννοιών, γιατί έχει απασχολήσει πάρα πολύ δικαστήρια και ελεγκτικούς µηχανισµούς αυτή η µη αποσαφήνιση
των όρων.
Τέλος, συγκροτεί επιτροπές διαγωνισµού, όχι µε τον κλασσικό
τρόπο, αλλά έχει σηµασία ο τρόπος τους. Δηλαδή, µε την καθιέρωση µητρώου µελών επιτροπών, όπου τα µέλη των επιτροπών
επιλέγονται µε κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα κλήρωσης.
Άλλα, επίσης, σηµαντικά σηµεία-κλειδιά του νοµοσχεδίου θα
µπορούσαµε να πούµε ότι είναι:
Οι νέοι τρόποι ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, µέσω του
ανταγωνιστικού διαλόγου και της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση. Γι’ αυτό υπάρχει µια αναλυτική µέσα στον
νόµο διαδικασία.
Το δυναµικό σύστηµα αγορών ως µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία, στην οποία επιτρέπεται αναθέτουσες αρχές να
έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσµα προσφορών και συνεπώς, να εξασφαλίζουν µε καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρησιµοποίηση των δηµόσιων πόρων.
Η θεσµοθέτηση ηλεκτρονικών τρόπων σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, όπου παρουσιάζονται νέες µειωµένες τιµές, νέες αξίες, όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών.
Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον.
Οι προθεσµίες για την υποβολή των προσφορών που υπάρχει
η δυνατότητα να συµπτυχθούν, αν αυτά εξυπηρετούν το δηµόσιο
συµφέρον, και ιδιαίτερα από τις επιτροπές που ορίζει ο νόµος. Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης το γεγονός ότι εντάσσονται περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργατικές απαιτήσεις στις διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης, έτσι ώστε να προηγούνται οι εταιρείες
οι οποίες τηρούν τις παραπάνω απαιτήσεις.
Μια θα λέγαµε σηµαντική καινοτοµία, που χαρακτηρίζει αυτό
το σχέδιο νόµου είναι η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να
παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα και υπό ειδικότερους όρους
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης σε προστατευόµενα παραγωγικά εργαστήρια, σε κοινωνικούς συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης, σε κοινωνικές
επιχειρήσεις ένταξης και σε κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που
έχει ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου δυο λεπτά ακόµα.
Τέλος υπάρχει µια σειρά, πραγµατικά, καινοτοµικού χαρακτήρα ιδιαίτερα όσον αφορά στα εργαλεία που υπάρχουν γι’
αυτόν τον διαγωνισµό.
Θα ήθελα για λίγο να επισηµάνω και να ολοκληρώσω µ’ αυτό:
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για πρώτη φορά για τη ρύθµιση των
διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων κάτω από 60.000 ευρώ. Δηλαδή, τον πρόχειρο διαγωνισµό και την απευθείας ανάθεση, θα
λέγαµε. Εκεί, πραγµατικά, µε το µητρώο µελετητών και εργοληπτών για πρώτη φορά θα γίνεται µέσω κλήρωσης και µε ηλεκτρονικό σύστηµα µια φορά για τον καθένα η απευθείας ανάθεση.
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Όσοι και όσες γνωρίζετε τι συνέβαινε στις απευθείας αναθέσεις
νοµίζω ότι είναι ένας τρόπος για τη διασφάλιση αυτής της διαφάνειας.
Τέλος, το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκει να διαµορφώσει ένα
πολύ διαφορετικό θεσµικό πλαίσιο για το σύνολο των δραστηριοτήτων που εµπλέκουν τον δηµόσιο τοµέα, ο οποίος µπορεί µε
βάση αυτό το θεσµικό πλαίσιο να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για την παραγωγική και οικονοµική ανάκαµψη της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Γεωργιάδης,
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο. Δεν χρειάζεται
να το πω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να το πείτε. Γιατί να µην
το πείτε; Καλό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Γιατί το ξέρουν
όλοι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, κύριε Σπίρτζη, στην ιδεολογική
διαφωνία που έθεσε ο συνάδελφός µου κ. Καραµανλής, νοµίζω
ότι για έναν Υπουργό, που έχει πίσω του τον Άρη Βελουχιώτη,
προφανώς, ο έλεγχος της αγοράς είναι µέσα στο θέµα της ιδεολογίας του. Σας είδα ότι λίγο πειραχτήκατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Συµπλήρωσα, δεν πειράχτηκα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με τον Άρη Βελουχιώτη,
προφανώς, θέλεις να έχεις έλεγχο της αγοράς. Γιατί πειραχτήκατε; Είναι προφανές ότι εδώ έχουµε µια ιδεολογική διαφωνία.
Βέβαια από την άλλη, κύριε Σταθάκη,…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Εσείς τι φωτογραφία έχετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχω τους γονείς µου, να
σας πω την αλήθεια, και δυο εικόνες από το Άγιο Όρος, αν µου
επιτρέπετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ήταν υπέρ του ελέγχου ή της ρύθµισης;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ήταν φιλελεύθερος ο πατέρας µου, ευτυχώς.
Κύριε Υπουργέ, δείτε ποια είναι η µεγάλη µας διαφορά. Εµείς
ερχόµαστε σήµερα εδώ σε ένα σχέδιο νόµου, που κυρώνει ευρωπαϊκή οδηγία αλλά έχει και δικά σας θέµατα µέσα. Ο κ. Καραµανλής έθεσε το άρθρο 50 και δεν έχει ακουστεί µέχρι στιγµής
απάντηση γι’ αυτό. Θα είµαστε εδώ και αύριο να σας ακούσουµε.
Όµως το άρθρο 50 στην ουσία βοηθάει τους µεγάλους. Ενώ
εσείς σαν Κυβέρνηση µε τον Άρη Βελουχιώτη, που είπα προηγουµένως, θέλετε να βοηθήσετε τους µικρούς. Πώς τα συνδυάζετε και τα δυο, ε; Εσείς, οι διαπρύσιοι πολέµιοι της διαπλοκής,
τα βάζετε µε τα µεγάλα συµφέροντα, αλλά νοµοθετείτε στη
Βουλή υπέρ των µεγάλων! Ε; Πώς τα φέρνει η ζωή; Κάτι περίεργα πράγµατα.
Εµείς όµως ερχόµαστε στη Βουλή και ψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας. Εσείς, κύριε Σταθάκη, ψηφίσατε ποτέ κανένα νοµοσχέδιο της προηγούµενης κυβερνήσεως; Ουδέποτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Βεβαίως, θα σας απαντήσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βγαίνατε στη Βουλή και
λέγατε τα διάφορα που λέγατε στον καιρό της νιότης σας για τα
πολύ ωραία, που θα κάνατε όταν θα ερχόσασταν να γίνετε κυβέρνηση. Και αυτή είναι και η µεγάλη µας διαφορά,...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τον ν. 4281 τον είχαµε ψηφίσει. Το είπε και ο κ.
Μηταράκης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:…διότι εµείς θέλουµε
όντως η χώρα να πάει µπροστά.
Θα άξιζε τον κόπο σε µια συζήτηση που έχουµε και τους δυο
κορυφαίους Υπουργούς εδώ, και ιδιαίτερα εσάς, κύριε Σταθάκη,
να είχαµε κάποιο σχόλιο διαβάζοντας τα στοιχεία του -7% πτώση
του λιανικού εµπορίου στα super market το πρώτο εξάµηνο του
2016. Πόσο υπερήφανος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης για το 7% στο λιανικό εµπόριο στη χώρα; Φαντάζοµαι θα το θεωρείτε
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µεγάλη σας επιτυχία –γι’ αυτό είστε πάντα χαµογελαστός- το ότι
καταρρέει το λιανικό εµπόριο στη χώρα. Πάτε πάρα πολύ καλά,
κύριε Υπουργέ, στη διακυβέρνησή σας!
Όσον αφορά εσάς, κύριε Σπίρτζη, ξέρετε έχει προκύψει ένα
πολύ µεγάλο θέµα, που δεν έχει λάβει ακόµα τη δηµοσιότητα
που πρέπει, µιας και µιλάµε για ταχυδροµεία. Οι εργαζόµενοι καταγγέλλουν ότι µε δική σας αδράνεια, ίσως και πολιτική απόφαση, η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν υπέγραψε για να πάρουν τα
χρήµατα, που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη Κυβέρνηση,
µέχρι το 2028, τα 50 εκατοµµύρια τον χρόνο για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες στις αποµακρυσµένες περιοχές. Τα χάνουµε αυτά
τα 50 εκατοµµύρια µέχρι το 2028. Ζητάτε, µάλιστα, να αλλάξει
και ο ισολογισµός των ΕΛΤΑ. Με τα µείον 50 εκατοµµύρια τον
χρόνο όµως κινδυνεύουν τα ΕΛΤΑ να χρεοκοπήσουν. Είναι αληθές αυτό που λένε οι εργαζόµενοι; Γιατί αν χρεοκοπήσουν τα
ΕΛΤΑ από δική σας πολιτική απόφαση και δεν παίρνετε τα λεφτά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε αυτό, προφανώς, είναι κάποιου
είδους πολιτική επιλογή και κάτι θέλετε να κάνετε εκεί. Βεβαίως
αυτό που θέλετε να κάνετε θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούµενους 600 εκατοµµύρια περίπου που χάνουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως θα µας το εξηγήσετε κι αυτό, για να
καταλάβουµε τι ακριβώς κάνετε.
Έρχοµαι και στα δυο τελευταία της επικαιρότητας για να µην
τα αφήσουµε. Βέβαια δεν είναι των δικών σας αρµοδιοτήτων,
αλλά θα έπρεπε η Κυβέρνηση να έχει κάποια απάντηση σήµερα.
Οι αναρχικοί στο διαδίκτυο ανεβάζουν απόρρητα έγγραφα του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Κύριοι Υπουργοί της Κυβερνήσεως, πόσο φυσιολογικό είναι
σε µια χώρα το επίσηµο site του αντιεξουσιαστικού χώρου να δηµοσιεύει και δακρύβρεχτες επιστολές σήµερα για το πόσο προδοµένοι αισθάνονται από τον Πρωθυπουργό τους, τον Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος αλλιώς τους τα υποσχόταν, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλιώς τα κάνει τώρα ως Κυβέρνηση; Οι αντιεξουσιαστές πάνε µαζί µε τους συνταξιούχους, που σήµερα παίρνουν
τις συντάξεις τους κοµµένες.
Τώρα που ερχόµουν έβλεπα στο διαδίκτυο την κ. Γεροβασίλη
να κάνει δήλωση «δεν κόβονται οι επικουρικές συντάξεις» και
µετά τους διάφορους συνταξιούχους, που πήγαν σήµερα να πάρουν τις συντάξεις τους και είναι περικοµµένες. Ένα περίεργο
πράγµα. Ενώ δεν περικόπτετε, είναι λιγότερα τα χρήµατα στον
λογαριασµό! Όµως ας επανέλθω στο µείζον. Τι λέει η Κυβέρνηση
για το γεγονός ότι µπορούν οι αναρχικοί στη χώρα µας να ανεβάζουν απόρρητα έγγραφα άµεσης επίδοσης του Υπουργείου
Εξωτερικών εις τον δικό τους διαδικτυακό κόµβο; Και τι εικόνα
δείχνει αυτό για την πραγµατική κατάσταση της ελληνικής δηµοκρατίας την εποχή της διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι Υπουργοί
της Κυβερνήσεως;
Έχετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά ή όλα περνάνε τελικά στο
ντούκου σε µια χώρα που ακόµα και η κατάρρευση του λιανικού
εµπορίου από τον Υπουργό Ανάπτυξης αντιµετωπίζεται µε ένα
ελαφρό µειδίαµα; Είναι χαρακτηριστικό του χαρακτήρα σας και
της στωικότητάς σας, την οποία όλοι θαυµάζουµε, αλλά από την
άλλη τραγικό για τους επαγγελµατίες οι οποίοι χρεοκοπούν,
κύριε Υπουργέ, γιατί δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Γεωργιάδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Σταθάκης έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Έχω µια αδυναµία στις ανακρίβειες, κύριε Γεωργιάδη.
Ως προς το αν ψηφίσαµε ή δεν ψηφίσαµε, θέλω να πω ότι όταν
ο ν.4281 για τις δηµόσιες προµήθειες ήρθε στη Βουλή από εσάς,
ήµουν εισηγητής.
Είχαµε ψηφίσει τις γενικές διατάξεις -άρα δεν ισχύει το επιχείρηµά σας- και ο κ. Μηταράκης το επιβεβαίωσε πριν από λίγο.
Είχαµε καταψηφίσει πολλά άρθρα, είχαµε αποδεχθεί πλήρως τις
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οδηγίες 17 και 18 και είχαµε καταψηφίσει άρθρα τα οποία αφορούσαν πολλά άλλα θέµατα που περιελάµβανε ο σχετικός νόµος.
Άρα δεν ισχύει το επιχείρηµα ότι…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού είχατε καταψηφίσει
πολλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όλες τις γενικές διατάξεις των οδηγιών 17 και
18 τις είχαµε ψηφίσει. Άρα, δεν ισχύει το επιχείρηµά σας ότι
εµείς δεν ψηφίσαµε ποτέ τίποτα και εσείς είσαστε η καλή αντιπολίτευση.
Δεύτερον, για το λιανικό εµπόριο: Θα χαιρόµουν ιδιαίτερα αν
είχατε δείξει την ίδια ευαισθησία για τις µειώσεις των δεικτών
του λιανικού εµπορίου όταν ήσασταν κυβέρνηση, ανά εξάµηνο,
που ήταν πολλαπλάσιες αυτού που υπονοείτε. Φαντάζεστε και
φαντάζοµαι ότι η επιλογή ενός δείκτη -θα δείτε ότι ο δείκτης δεν
είναι ακριβώς έτσι, θα είναι πολύ µειωµένος στο τέλος του χρόνου- δεν εγείρει θέµατα τα οποία να δίνουν αφορµή για µια προσωπική επίθεση, η οποία µάλλον δεν είναι κάτι θεµιτό εκ µέρους
σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γεωργιάδη,
µην κάνουµε όµως συνέχεια διάλογο. Να τελειώσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δευτερόλεπτα θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έκανα
καµµία προσωπική επίθεση και αν την εκλάβατε έτσι, πολύ
κακώς.
Στην πολιτική σας ιδιότητα αναφέροµαι και όχι στον Σταθάκη,
που είναι και πολύ συµπαθής. Το έχω πει και άλλη φορά.
Όµως, επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνουµε συγκρίσεις στα σοβαρά µεταξύ της κυβερνήσεώς µας και της δικής
σας στον τοµέα της Οικονοµίας; Θέλετε να κάνουµε σοβαρά µια
τέτοια συζήτηση, κύριε Υπουργέ; Εντάξει, πρέπει να έχετε και
λίγο –µε συγχωρείτε, αν το εκλαµβάνετε προσωπικά- ντροπή σε
αυτήν την Αίθουσα.
Παραλάβατε µια οικονοµία. Και λέτε διαρκώς -και κακώς το
λέτε, διότι παρασύρετε τον κόσµο- «φέρατε ύφεση 25% του ΑΕΠ».
Δεν το φέραµε εµείς, κύριε Υπουργέ. Παραλάβαµε την ύφεση 25%
από την κυβέρνηση Παπανδρέου, αν δείτε τα νούµερα. Εµείς σας
παρουσιάσαµε µια οικονοµία, που όταν την παραλάβατε είχε τον
µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και σήµερα είστε
η µόνη οικονοµία της Ευρωζώνης στην ύφεση.
Όταν, λοιπόν, παραλαµβάνετε από τον προηγούµενο µια οικονοµία που έχει τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη
και είστε ο Υπουργός της µοναδικής χώρας σε ύφεση, µε συγχωρείτε, αλλά το να κουνάτε το κεφάλι µε ύφος πάει και πολύ!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε µε
τον κ. Τασούλα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Τασούλα. Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πράγµατι, υπήρξε µια θετική
ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας
και εν όψει οικονοµικής κρίσης θεωρώ ότι αυτή η διάταξη θα
αποκτήσει στο µέλλον συλλεκτική αξία και µπορεί στον οίκο
Sotheby’s στο Λονδίνο να πωλείται έναντι καλού τιµήµατος. Συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους να το κρατήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βέβαια για την ιστορία λέω ότι αυτή η διάταξη ενώ εψηφίσθη,
εν συνεχεία από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εφηρµόσθη.
Όµως, ένα-ένα. Μην ζητάµε πολλά. Μην είµαστε κι εµείς υπερβολικοί στις αξιώσεις µας!
Τώρα, υπάρχει µια ρήση, που λέει ότι η ιερά αγανάκτηση είναι
5% ιερά, 5% αγανάκτηση και 90% φθόνος. Είναι µια ρήση η οποία
βλέπουµε, όσοι τουλάχιστον έχουµε το προνόµιο του κυνισµού,
να έχει εφαρµογή πολύ στην πολιτική και το βλέπουµε όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και κάποιος από καταγγέλλων γίνεται κυβερνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυµίζει πάρα πολύ την αλήθεια αυτής της
ρήσεως και προσπαθεί αυτά τα οποία καταλογίζει στους προηγούµενους, σήµερα µέσα στα στενότατα, ασφυκτικά περιθώρια
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που έχει, να τα µιµηθεί. Και περισσότερο φαίνεται όταν καταγγέλλει τη διαφθορά σαν να νιώθει έναν φθόνο που δεν µπορεί
σήµερα, λόγω της χρεοκοπίας της χώρας και των ασφυκτικών
δεδοµένων, να τα εφαρµόσει και προσπαθεί έστω για λίγο να µιµηθεί κακές πρακτικές του παρελθόντος όσο µπορεί, όσο του
επιτρέπεται, όσο προλαβαίνει, όσο µπορεί µέσα από ρωγµές και
χαραµάδες να επιτύχει. Αυτές οι ρωγµές, οι χαραµάδες, αυτές
οι κακές συνήθειες ενός παρελθόντος που όλοι παλέψαµε να
διορθωθεί -άλλοτε το πετύχαµε άλλοτε όχι- είναι ορατές µέσα
σε ένα νοµοσχέδιο, που κανονικά θα έπρεπε να είναι η εφαρµογή
µιας οδηγίας. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µέσω αυτού του νόµου των τριακοσίων ογδόντα άρθρων καταργεί τον έλεγχο στις συµπληρωµατικές συµβάσεις, επιτρέπει τις υποδιαιρέσεις, δηλαδή, τις
κατατµήσεις των συµβάσεων, µπορεί να κάνει κάποιες απευθείας
αναθέσεις χωρίς, όπως λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, να έχει θεσπίσει τα κριτήρια, όλα αυτά δείχνουν ότι προσπαθεί µέσα στα µεγέθη τα σηµερινά και τη µέγγενη τη σηµερινή της
χώρας, όχι του ιδίου, να τηρήσει όλα τα κακά παραδείγµατα του
παρελθόντος σε µικρογραφία.
Είστε µια ασφυκτιούσα µικρογραφία ενός κακού παρελθόντος,
που πολύ θα ήθελε να είχε τις µεγάλες διαστάσεις.
Εµείς έχοντας ξεφύγει, λόγω της χρεοκοπίας της χώρας, από
ένα κακό παρελθόν στο οποίο όντως συµπράξαµε, αναλάβαµε
τις ευθύνες µας, κύριοι συνάδελφοι, εδώ και έξι χρόνια. Και δεν
είναι δικοµµατικό το σύστηµα που κυβερνούσε τη χώρα. Είναι
κόµµατα τα οποία ψήφιζε ελεύθερα ο ελληνικός λαός µε µεγαλύτερο ενθουσιασµό απ’ ό,τι ψηφίζει εσάς. Εσάς περισσότερο
σας ψηφίζει µε µένος για µας παρά για πίστη για σας. Κι ένας
από τους λόγους που θεωρώ ότι σήµερα ο κόσµος δεν ξεσηκώνεται εναντίον σας -σας ευνοεί αυτός ο λόγος, περιέργως σας
ευνοεί, αν και δεν είναι υπέρ σας- είναι γιατί στην πραγµατικότητα δεν σας ψήφισε επειδή σας πίστεψε, σας ψήφισε γιατί
ήθελε να τιµωρήσει εµάς. Αν σας πίστευε, σήµερα ο κόσµος θα
ήταν στις πλατείες. Δεν περιµένουν τίποτε από σας. Τιµώρησαν
τους παλιούς, γιατί πίστεψαν ότι έχασαν έναν παράδεισο. Δεν
στήριξαν διορθώσεις της χώρας σε σας. Α, ναι, µερικοί δεν στήριξαν διορθώσεις, µερικοί στήριξαν την ελπίδα της επιδείνωσης
της θέσης κάποιων άλλων, µε βάση τον γνωστό νεοελληνικό
φθόνο.
Είστε ένα περίεργο κόµµα. Διάβαζα, µάλιστα, σήµερα στο
«ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ» έναν συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ στην
Πελοπόννησο ο οποίος κατηγορεί, όπως όλοι σας, τα παλιά κόµµατα που έφεραν την Ελλάδα σε αυτήν τη θέση. Κατά σύµπτωση
αυτός ο συνάδελφος έχει πατέρα ο οποίος ήταν Βουλευτής στη
Μεταπολίτευση µε τη Νέα Δηµοκρατία και ο ίδιος πριν βγει µε
λίστα στον ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει τρεις η τέσσερις φορές υποψηφιότητα, ανεπιτυχώς, µε το ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε πόσο σας ζηλεύω που δεν έχετε την παραµικρή αίσθηση ντροπής, δεν έχετε
την παραµικρή αίσθηση ιστορικής απόδοσης δικαιοσύνης, δεν
έχετε την παραµικρή αίσθηση ευθύνης. Είστε ένα κόµµα το οποίο
βγήκε µέσα από την απελπισία και τη δυσφορία του ελληνικού
λαού και προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να συντηρήσετε όλα τα
κακά του παρελθόντος. Αγκοµαχάτε µέσα στο κοστούµι το ευρωπαϊκό, ψηφίζετε οδηγίες γιατί είστε υποχρεωµένοι να το κάνετε, δακρύβρεχτα ψηφίσµατα και µέσα σε αυτά τα δακρύβρεχτα
ψηφίσµατα έχετε µερικές χαραµάδες του παλιού κακού συστήµατος, το οποίο προσπαθείτε να µιµηθείτε µέσα στη µικρογραφία που επιτρέπει η χρεοκοπία της χώρας και η χρεοκοπία της
ιδεολογίας σας. «Λόγος το τραύλισµα έγινε και νεροµάνα η
στάλα». Έτσι προχωρείτε, µε τραύλισµα και µε στάλες.
Δεν κυβερνάται έτσι η χώρα. Η χώρα κυβερνάται µε παραδοχές. Λέει η εισηγητική έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας ότι
αυτή η οδηγία που καταρτίζει και καθορίζει τον τρόπο, που γίνονται οι δηµόσιες συµβάσεις είναι στο πλαίσιο της πρακτικής
και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Πιστεύετε σε αυτήν τη στρατηγική ή θεωρείτε ότι είναι νεοφιλελεύθερη και πρέπει να καταπέσει; Τα ψηφίζετε όµως και µέσα
σε αυτά έχετε και όλες αυτές τις λάθος επιστροφές στο παρελθόν προσπαθώντας να τις µιµηθείτε. Παριστάνετε τους αριστερούς ή µάλλον είστε αριστεροί, αλλά είστε Έλληνες αριστεροί.
Έχετε την ιδεολογία σας περισσότερο προσανατολισµένη στην
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καλλιέργεια του φθόνου έναντι της επιτυχίας, έναντι της διακρίσεως, και προσπαθείτε να συντηρήσετε αυτό το κλίµα στην κοινή
γνώµη. Είστε, µε λίγα λόγια, η παρενέργεια της Μεταπολιτεύσεως και ως παρενέργεια της Μεταπολιτεύσεως ήταν η ώρα σας.
Ήρθε η ώρα σας, όπως έρχεται η ώρα κάθε παρενέργειας,
ακόµη και στο πιο αθώο φάρµακο! Να ξέρετε όµως ότι και µε τις
οδηγίες που ψηφίζετε και µε τον τρόπο που πολιτεύεστε και µε
τον τρόπο που καταστρατηγείτε, την ώρα που ψηφίζετε τις οδηγίες, την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, πολύ σύντοµα η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα αντιληφθεί ότι δεν έχει νόηµα να
καταψηφίζουµε, αλλά έχει νόηµα να ψηφίζουµε.
Η Νέα Δηµοκρατία, έχοντας αναλάβει τις ευθύνες της και για
το παρελθόν και για το µέλλον της χώρας, ψηφίζει την αρχή
αυτού του νοµοσχεδίου γιατί είναι προς µια σωστή κατεύθυνση.
Επισηµαίνει τις ατέλειές του και επισηµαίνει κυρίως τις δικές
σας ατέλειες, οι οποίες δεν θα πάνε την Κυβέρνηση µακριά και
θα οδηγήσουν σε πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα φέρουν την
χώρα να επιδιώκει το όραµα της ανάπτυξης µέ αυτούς που πιστεύουν στην ανάπτυξη, που πιστεύουν στην πρόοδο και δεν
απευθύνονται ούτε στην απελπισία ούτε στον θυµό, αλλά απευθύνονται στην ελπίδα και στη γνώση µιας καλύτερης µοίρας που
αξίζει στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσόγκας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις των υπ’ αριθµόν 24 και 25 οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με το παρόν νοµοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για τις δηµόσιες
συµβάσεις µέσω ευέλικτων και απλουστευµένων διαδικασιών
ανάθεσης τους µε ταυτόχρονη µείωση του διοικητικού κόστους,
πάντα όµως µε την ταυτόχρονη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος και της αρχής της διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόκειται για ένα καινοτόµο και
προοδευτικό νοµοσχέδιο µε το οποίο τίθενται κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η ειδική πρόβλεψη για τις εταιρείες
κοινωνικής οικονοµίας, η ένταξη ευάλωτων και µειονεκτούντων
ατόµων, η πρόβλεψη για τον κύκλο ζωής, η ενίσχυση της καινοτοµίας και άλλα. Ακόµη, διευκολύνεται η πρόσβαση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Βελτιώνεται και καθίσταται το νοµοθετικό
πλαίσιο σαφέστερο για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων.
Στο Βιβλίο Ι από τα τέσσερα του παρόντος νοµοσχεδίου, στα
άρθρα 3 έως 221, που αφορούν στην προσαρµογή στην οδηγία
24, δίνεται ο σαφέστερος ορισµός την έννοιας της δηµόσιας
σύµβασης και της διαδικασίας σύναψής της αναφορικά µε τη
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσής της
Ειδικότερα το άρθρο 18, ένα εξέχον άρθρο, προβλέπει ρητά
τις αρχές που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων, ενσωµατώνοντας τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών δικαστηρίων,
δηλαδή, την ισότιµη χωρίς διακρίσεις αντιµετώπιση των οικονοµικών φορέων από τις αναθέτουσες αρχές της διαφάνειας, της
αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης της προστασίας
του δηµοσίου συµφέροντος, της προστασίας των δικαιωµάτων
των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού, της προστασίας
του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Στο άρθρο 22 προβλέπεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων, αφού
η εκτέλεση όλων των επικοινωνιών και ανταλλαγών πληροφοριών
θα γίνεται µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων, ενώ το άρθρο 34 φέρνει τους κανόνες χρήσης
του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
Στο δε άρθρο 38 ρυθµίζονται τα συστήµατα που αφορούν την
λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων
Συµβάσεων, στο οποίο θα είναι συγκεντρωµένα και οµαδοποιηµένα όλα τα στοιχεία των δηµοσίων συµβάσεων εκτιµώµενης
αξίας ίσης ή άνω των 1.000 ευρώ, ώστε να καταστεί µια ενιαία
µοναδική πλατφόρµα δηµοσιότητας δηµοσίων συµβάσεων σε
εθνικό επίπεδο µε την ταυτόχρονη βαθµιαία αντικατάσταση της
υποχρέωσης δηµοσίευσης των δηµόσιων συµβάσεων στον Τύπο
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και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί υψηλός βαθµός διαφάνειας και επαρκής χρόνος δηµοσίευσης, ο οποίος θα επιτελέσει τον ρόλο ενός εύχρηστου
εργαλείου για την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Θα ήθελα να σταθώ, όµως, ιδιαίτερα στο Βιβλίο IV και στα
άρθρα 345 έως 374, στο µέρος αυτό που προκαλεί µια θετική αίσθηση η αναλυτική καταγραφή ενός βελτιωµένου συστήµατος
έννοµης προστασίας στο στάδιο της ανάθεσης των δηµόσιων
συµβάσεων, σύµφωνα µε το οποίο οποιοσδήποτε είχε έννοµο
συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του παρόντος
σχεδίου νόµου και σηµειώνεται από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής εκδιδοµένης στο στάδιο της ανάθεσης δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Ανεξάρτητου Διοικητικού
Οργάνου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών να
ζητήσει την ακύρωση της πράξης και την λήψη µέτρων προσωρινής προστασίας, δηλαδή, ασφαλιστικών µέτρων. Ταυτόχρονα,
το ίδιο όργανο δύναται να αιτηθεί την ακύρωση της σύµβασης
που συνήφθη παράνοµα.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί την προδικασία και προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης των ένδικων
βοηθηµάτων. Με την προσφυγή εξασφαλίζεται η αντικειµενική
κρίση και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ο εξορθολογισµός της διαδικασίας της παροχής έννοµης προστασίας. Η δε στελέχωση από
ειδικούς στο αντικείµενο αυτό δηµιουργεί την εύλογη πεποίθηση
ότι η επίλυση των αναφυόµενων διαφορών στο στάδιο της ανάθεσης θα επιταχυνθεί σηµαντικά µε ανάλογη αποτελεσµατικότητα
του όλου συστήµατος έννοµης προστασίας.
Η απόφαση αυτή προσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του διοικητή του εφετείου, της έδρας της αναθέτουσας αρχής ή
του Συµβουλίου Επικρατείας, ενώ στο διάστηµα πριν την συζήτηση του ένδικου βοηθήµατος διατηρείται το δικαίωµα της αναστολής ή και της ακύρωσης των παράνοµων πράξεων της
αναθέτουσας αρχής σε αντίθεση µε τα ισχύοντα µε τον ν.3886/
2010.
Έτσι η εφαρµογή του άρθρου 345 εστιάζεται στις προκύπτουσες διαφορές κατά τη διαδικασία σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων των έργων, µελετών και προµηθειών και υπηρεσιών,
όταν η αξία τους θα υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.
Προβλέπεται, επίσης, η ρύθµιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών της ΑΕΠΠ µε την καθιέρωση αποκλειστικότητας της απασχόλησης τους, αφού, προκειµένου να
αναλάβουν καθήκοντα, θα έχουν ήδη αναστείλει οποιαδήποτε
επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Μετά δε την ανάληψη των
καθηκόντων απαγορεύεται να είναι µέτοχοι, όπως και η εµπλοκή
τους µε οποιονδήποτε τρόπο σε οικονοµικούς φορείς στον τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων.
Καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της κατάθεσης αναλογικού
παραβόλου επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης που
πρόκειται να ανατεθεί ίσου µε το 0,5 της αξίας, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ και ανώτερο των 15.000
ευρώ.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν επί ποινή ακυρότητας τη σύναψη της σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι η ακυρότητα µπορεί να έχει
αναδροµική ισχύ και οι αξιώσεις των µερών διέπονται από τις διατάξεις του νόµου. Ο δε έχων έννοµο συµφέρον µπορεί να αιτηθεί
την αναστολή της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωση ενώπιων του διοικητικού εφετείου, της εδρας της αναθέτουσας
αρχής που αποφαίνεται αµετάκλητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γεγονός ότι η υφιστάµενη
πολυνοµία που υπάρχει σήµερα αναφορικά µε την σύναψη των
δηµοσίων συµβάσεων ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή, το
είδος της σύµβασης ή τον κλάδο της αγοράς δηµιουργεί εύλογη
σύγχυση στα µέλη, για αυτό και σκοπός του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η απλοποίηση και η ενοποίηση του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα στο άρθρο 377.
Όλες οι κατανοούµενες συναφείς διατάξεις ορίζονται στο άρθρο
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ο τοµέας των δηµοσίων συµβάσεων είναι ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την άνθιση διαφθοράς, διαπλοκής και εξαπάτησης λόγω των οικονοµικών συµφερόντων που εµπλέκονται
γύρω από αυτόν. Αδιαφανείς διαδικασίες, αναθέσεις της τελευταίας στιγµής µε περιληπτικές διαδικασίες, υπερτιµολογήσεις
στις προµήθειες του δηµοσίου, λεφτά κάτω από το τραπέζι, εξυπηρετούµενα συµφέροντα λίγων σε βάρος των πολλών, µεροληπτικές κρατικές πολιτικές για την διατήρησή τους στην εξουσία,
έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών και ένα πολυδαίδαλο νοµικό σύστηµα, που το χαρακτηρίζει η πολυνοµία, η πολυπλοκότητα και
η ασάφεια.
Καλούµαστε να θέσουµε ένα τέλος σε αµαρτωλές πολιτικές
των περασµένων χρόνων, που συντηρούσαν κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, οι οποίοι τρέφονταν αποκλειστικά από το ελληνικό
δηµόσιο σε βάρος του Έλληνα φορολογούµενου, να θέσουµε
ένα τέλος στην κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος σε δηµόσια έργα τα οποία έχουν ισχυρές δηµοσιονοµικές συνέπειες
στερώντας πόρους από το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, την δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω και πάλι ότι συζητούµε
την εναρµόνιση του δικαίου µας µε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που
µόνο θετικά µπορούν να έχουν να προσθέσουν, βάζουν τέλος
στα καρκινώµατα του παρελθόντος, προάγουν το κράτος δικαίου, την υγιή ανταγωνιστικότητα, τις ίσες ευκαιρίες για όλους
και αποκαθιστούν την εµπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος, το
οποίο πλέον µέσα από διαφανείς και καθαρές διαδικασίες θα λειτουργεί προς την ανάπτυξη αυτού του τόπου και πρωτίστως
προς το συµφέρον του Έλληνα πολίτη.
Σας καλώ χωρίς δεύτερες σκέψεις να ψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταθάκης, ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, για δεκαοκτώ λεπτά κατά τον Κανονισµό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά θα µιλήσει ο κ. Σπίρτζης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εσείς περιµένετε
τον κ. Σπίρτζη; Ο κ. Σταθάκης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα και
αύριο συζητάµε δύο πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια. Αφορούν την
ενσωµάτωση τριών οδηγιών, της 23, της 24 και της 25 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές πτυχές αυτού του νοµοσχεδίου
έχουν παρουσιαστεί επαρκώς.
Επιτρέψτε µου να απαντήσω σε µερικά σχόλια που διατυπώθηκαν και στην επιτροπή κι εδώ. Στη συνέχεια θα σταθώ στον βασικό πυρήνα των αλλαγών που φέρνει ο παρών νόµος, οι οποίες
αλλαγές αφορούν τόσο την ευρωπαϊκή οδηγία όσο και το ελληνικό δίκαιο, µιας και είναι σωστό ότι ένα µεγάλο µέρος των διατάξεων, όπως προβλέπεται και από τον Κανονισµό, ρυθµίζεται
σε εθνικό επίπεδο.
Να ξεκινήσω µε την έννοια της καθυστέρησης και του δήθεν
αιφνιδιασµού ή της συρρίκνωσης της δυνατότητας να γίνει διάλογος. Το είπα και στην επιτροπή, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είχε
µια προετοιµασία περίπου έναν χρόνο µαζί µε την Κοµισιόν, µαζί
µε όλους τους φορείς, είχε πλήρη συµµετοχή σε όλες τις διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Αποτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένης διαβούλευσης για δύο µήνες πριν
έρθει στην παρούσα Βουλή. Υπήρχε όντως η δέσµευση της
χώρας να το έχει ολοκληρώσει µέχρι µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, τον Απρίλιο του 2016. Θεωρήσαµε ότι µπορούσε να πάρει
τη διαδικασία του επείγοντος, εφόσον είχε προηγηθεί όλη αυτή
η εκτενής διαδικασία διαβούλευσης και να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν, στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Το δεύτερο στοιχείο, που επιβεβαιώνει και την οµαλή λειτουργία του παρόντος νοµοσχεδίου, είναι το γεγονός ότι, πρώτον,
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υπάρχει µία ευρεία συναίνεση στη Βουλή και, δεύτερον, ότι από
την πλευρά µας όλες τις βασικές τροπολογίες που τέθηκαν τις
υιοθετήσαµε. Δεν υπήρξε καµµία διάθεση να µην προχωρήσει η
διαδικασία. Υιοθετήσαµε αρκετές τροπολογίες, αποσύρθηκαν τα
δύο άρθρα τα οποία δηµιουργούσαν εντάσεις, κάναµε διπλή
αποδοχή των τροπολογιών για τη θητεία του προέδρου της επιτροπής, για τα ΑΜΕΑ και άλλα τα οποία αποτελούν µέρος της
διάθεσής µας όχι να περιοριστεί, αλλά ίσα ίσα να φτάσουµε σε
ένα σηµείο συναίνεσης, µιας και όλοι συµφωνούµε ότι αποτελεί
ένα νοµοσχέδιο µεγάλης σηµασίας.
Το ξεκαθαρίζουµε ευθύς εξαρχής: Είναι ένα νοµοσχέδιο που
ρυθµίζει το κανονιστικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, προφανώς η
πλήρης και οµαλή αξιοποίηση του κανονιστικού πλαισίου σηµαίνει ότι όλες οι αναθέτουσες αρχές, οι κρατικοί θεσµοί και ούτω
καθ’ εξής θα εφαρµόσουν το πνεύµα και την ουσία του νόµου
και δεν θα επιδιώξουν να αποδυναµώσουν κάποιες ή µία ή περισσότερες από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις. Νοµίζω ότι αυτό
το κανονιστικό πλαίσιο και πλήρες είναι και έχει στοχεύσεις. Θα
σταθώ στη συνέχεια σε αυτές.
Τώρα, η επίθεση που δεχθήκαµε όψιµα από τη Νέα Δηµοκρατία, όπως διαπιστώσατε, αφορά µία µετατόπιση του ενδιαφέροντος της Νέας Δηµοκρατίας σε άλλα πράγµατα. Έχει µία εµµονή
µε την ψυχανάλυση των εκλογέων και µε το γιατί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ή ΑΝΕΛ. Έχουν πολλαπλές ερµηνείες γι’ αυτό το φαινόµενο. Ακούω µε ενδιαφέρον αυτές τις γνώµες, αλλά, όπως
καταλαβαίνετε, δεν µπορούµε να κάνουµε συζήτηση επί της ουσίας για τη συµπεριφορά του εκλογικού σώµατος στη χώρα.
Δεύτερον, αρκετοί συνάδελφοί µου γίνονται προάγγελοι -ανάµεσά τους και ο κ. Χατζηδάκης προς µεγάλη µου έκπληξη- της
απογοήτευσης που αισθάνονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και
του πόσο σύντοµα θα µας εγκαταλείψουν. Επίσης, αυτά ανήκουν
σε επιστήµες που πραγµατικά δεν κατέχω και δεν µπορώ να τις
διαχειριστώ. Εντούτοις, θα έλεγα, σε κάποια πράγµατα θα πάρει
πολύ χρόνο για να κλονιστεί η εµπιστοσύνη, όχι µόνο των ψηφοφόρων µας αλλά και των ψηφοφόρων της Νέας Δηµοκρατίας. Αν
µη τι άλλο, είµαστε µια Κυβέρνηση µε ηθικά προτάγµατα. Γίνεται
µια επίθεση και προσπάθεια να αποδοµηθεί αυτό το «ηθικό πλεονέκτηµα» που έχουµε.
Εγώ επιµένω ότι και στα θέµατα που θίχτηκαν για τις τηλεοπτικές άδειες δεν µπορεί να καλυφθεί οποιοσδήποτε από το γεγονός ότι επί είκοσι τέσσερα χρόνια δεν σκέφθηκε κανείς να
βγάλει ένα σύστηµα αδειών. Οποιοδήποτε. Καλό, κακό, µέτριο!
Να το βγάλει, να κάνει την απλή πράξη. Δεν µπορεί ένα σύστηµα
να δουλεύει µε ετήσιες προσωρινές άδειες. Δεν υπάρχει άλλη
ευρωπαϊκή χώρα. Τι να κάνουµε;
Απέναντι σε αυτό θα µας κάνετε επίθεση που εισάγουµε, όπως
είχαµε δεσµευτεί, ένα σύστηµα µόνιµο, µε κάποιους κανόνες και
ούτω καθ’ εξής; Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες στους κανόνες
κ.λπ., αλλά αυτές οι ελάχιστες τοµές, τουλάχιστον από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, είναι αδόκιµες. Δεν µπορούµε
να δεχόµαστε επίθεση για τις ανεξάρτητες αρχές.
Υπενθυµίζω ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων συµµετείχε σε όλη τη διαβούλευση. Και προς µεγάλη µας έκπληξη –
και αυτό αναπαρήγαγε- κάποια µάλιστα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου διατείνονταν προχθές στη διαβούλευση ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν είχε αρκετή συµµετοχή, το οποίο είναι εντελώς
παραπλανητικό.
Ναι, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είχαν διοριστεί από τον κ. Χατζηδάκη, αλλά ανήκουν σε µια ανεξάρτητη
αρχή και λειτουργούν ως θεσµός. Δεν µπορεί να αναπαράγεται
το επιχείρηµα ότι υπάρχει αφαίµαξη των αρµοδιοτήτων αυτής
της ανεξάρτητης αρχής. Καµµία αλλαγή αρµοδιοτήτων!
Δεν µπορεί να υπάρχει το επιχείρηµα ότι, επειδή οι πόροι είναι
υπεραρκετοί και επιστρέφονται στον προϋπολογισµό -γιατί δεν
τους δαπανά η ανεξάρτητη αρχή µε τη σηµερινή της δοµή- µειώνονται ή µεταφέρονται κάποιοι σε µια νέα αρµοδιότητα –επαναλαµβάνω, από τους πόρους που δεν απορροφάει η ανεξάρτητη
αρχή- ότι είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης ο στραγγαλισµός.
Συνεπώς, επαναλαµβάνω, ότι αυτού του τύπου οι επιθέσεις
δεν δικαιολογούνται. Όσον αφορά τις πολιτικές επιθέσεις, επαναλαµβάνω, στα γενικά δεν µπορώ να απαντήσω. Ανήκουν στις
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επιστήµες περί αναλύσεων τις οποίες δεν µπορώ να χειριστώ.
Επίσης, δεν µπορώ να χειριστώ το να τεκµαίρεται κάποιος αν
ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τον έλεγχο ή την ρύθµιση της αγοράς µε βάση
τα εικονίσµατά που έχουµε στα προσωπικά µας γραφεία. Υποθέτω ότι η πολιτική έχει πιο ισχυρά επιχειρήµατα, πάνω στα
οποία µπορεί να πατήσει. Και ο σηµερινός νόµος, νοµίζω, είναι
ένα πολύ ισχυρό επιχείρηµα για να δούµε τι θέλει και τι κάνει η
παρούσα Κυβέρνηση.
Εισαγωγικά να υπενθυµίσω ότι και το παρόν νοµοσχέδιο είναι
µέρος µιας συγκεκριµένης στρατηγικής, την οποία έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση για το πώς θεωρεί ότι µπορεί να γυρίσει η οικονοµία σε θετικό πρόσηµο, πώς µπορεί να επιστρέψει η ανάπτυξη,
τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτή η ανάπτυξη, η δίκαιη ανάπτυξη, και είναι εναρµονισµένο µε όλα τα νοµοθετήµατα και την
πολιτική που εφαρµόζουµε σε µια σειρά από τοµείς.
Πρόσφατο παράδειγµα είναι ο αναπτυξιακός νόµος, η πολιτική
µας γύρω από τα ΕΣΠΑ, το παρόν νοµοσχέδιο, τα νοµοσχέδια
που θα έρθουν και πολύ σύντοµα για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και τις στρατηγικές επενδύσεις κ.ο.κ.
Άρα, δεν είναι αποσπασµατική νοµοθέτηση. Είναι στο πλαίσιο
µιας στρατηγικής. Επαναλαµβάνω, η στρατηγική αυτή, η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας αποτελεί και ένα ισχυρό κείµενο, το
οποίο τον επόµενο Σεπτέµβρη θα οριοθετεί όλα αυτά τα βασικά
στοιχεία της πολιτικής, την οποία έχουµε επιλέξει.
Ας µπούµε τώρα στον συγκεκριµένο νόµο, αν έχει ή όχι στοχοθεσία.
Πρώτον, γίνεται µεγάλη συζήτηση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Υπενθυµίζω, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εµείς
έχουµε επιλέξει και µε τα δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία που
έχουµε χρησιµοποιήσει: Τον αναπτυξιακό νόµο που ψηφίσαµε, ο
οποίος, επαναλαµβάνω, είναι αποκλειστικά για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Δεύτερον, µε την πολιτική στα προγράµµατα επιχειρηµατικότητας του ΕΣΠΑ, τα οποία είναι όλα δοµηµένα γύρω από πολύ
µικρές –απαντάω και στους φίλους του ΚΚΕ- επιχειρήσεις, νέους
επιστήµονες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.
Άρα, είναι πολύ οριοθετηµένα.
Και εδώ, σήµερα, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κάνουµε ένα
σηµαντικό βήµα. Πρώτον, εάν υπάρχει προοπτική υπεργολαβίας
σε ένα έργο, οι δηµόσιες συµβάσεις πρέπει να δηλώνονται ρητά,
το οποίο σηµαίνει ότι η αναθέτουσα αρχή έχει πλήρη εικόνα για
το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, ποιος είναι ο κεντρικός υποψήφιος, τι υπεργολαβίες έχει αυτή η διαδικασία της δηµόσιας
σύµβασης. Ταυτόχρονα, θα δηµιουργεί και τις προϋποθέσεις,
ώστε η αναθέτουσα αρχή να επιλέξει οποιαδήποτε στρατηγική
θεωρεί ότι µπορεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία υπέρ των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Δεύτερον, οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται σε όλες τις
συµβάσεις ανεξαρτήτως είδους και εκτιµώµενης αξίας, προκειµένου να έχουµε και εδώ διαφανείς, ταχύτερες, πιο ευέλικτες
διαδικασίες. Η επιλογή αφορά σε συµβάσεις και µικρής σχετικής
αξίας που δηµιουργούν συνθήκες καλύτερης διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και χώρο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση υπάρχει και πληθώρα άλλων άρθρων.
Προβλέπεται η επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, αλλά ταυτόχρονα
επιτρέπεται η κατάτµηση ορισµένων πολύ µεγάλων διαγωνισµών,
ακριβώς για να υπάρξει πιο ευρεία συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο δεύτερος στόχος είναι ο εξής: Προφανώς επιδιώκουµε οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες θα έρθουν από τις συµφωνίες-πλαίσιο –αυτό αναφέρθηκε διεξοδικά και από τους εισηγητές µας,
αλλά ακούστηκε και από εισηγητές άλλων κοµµάτων- και τις κεντρικές αρχές αγορών. Το ολοκληρωµένο µοντέλο κεντρικών προµηθειών προφανώς και µπορεί να εξοικονοµήσει τεράστιους
πόρους και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει ισχυρότερους κανόνες
διαφάνειας, εφ’ όσον εισάγονται στο σύνολό τους τα σύγχρονα
εργαλεία δηµοσίων συµβάσεων, όπως οι συµφωνίες-πλαίσιο, οι
ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι συµβάσεις καινοτοµίας και άλλα
πολλά εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπρόσθετα, επεξεργαζόµαστε την εθνική στρατηγική για τις
δηµόσιες συµβάσεις, η οποία θα δώσει το πλαίσιο, τη διάσταση
και τις επιδιώξεις για τα επόµενα χρόνια, καθώς και τα οφέλη
που µπορεί να προκύψουν για την εγχώρια οικονοµία, εφ’ όσον
είναι διατυπωµένη στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής από τη
διαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων.
Υπενθυµίζω, ανοίγοντας παρένθεση, ότι µε τον παρόντα νόµο
καταργούµε όλους τους νόµους που υπήρχαν για τα θέµατα
αυτά προηγουµένως. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ενοποιούνται όλες
οι διαδικασίες στο παρόν κανονιστικό πλαίσιο.
Τρίτος στόχος είναι η µείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, αλλά και η διαφάνεια των διαδικασιών. Με το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, µε την εισαγωγή των δυναµικών συστηµάτων αγορών, τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό, την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών και τους ηλεκτρονικούς καταλόγους, ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια.
Εδώ έχει σηµασία αν είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στην
επάρκεια του πληροφορικού συστήµατος. Υπενθυµίζω ότι κατέθεσα στην επιτροπή τα στοιχεία που έδειχναν µία γρήγορη
άνοδο των στοιχείων και του αριθµού των πράξεων που καταγράφονται από το σηµερινό σύστηµα. Από τις διακόσιες χιλιάδες
εγγραφές, φθάσαµε στις επτακόσιες χιλιάδες εγγραφές και θα
υπάρξει και επιπρόσθετη αύξηση.
Το ηλεκτρονικό σύστηµα έχει αναβαθµιστεί. Τώρα είµαστε σε
συζητήσεις για να υπάρξει πλήρης επάρκεια του ηλεκτρονικού
συστήµατος τα επόµενα χρόνια. Υπενθυµίζω ότι το ηλεκτρονικό
σύστηµα το βρήκαµε σε µία ενδιάµεση κατάσταση και ήταν πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έναν χρόνο πριν να επεκτείνει τη σύµβαση, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να φέρει το σύστηµα στο
σηµείο να δέχεται, όπως σήµερα, έναν τεράστιο αριθµό εγγραφών. Επαναλαµβάνω και σήµερα ότι µιλάµε για επτακόσιες χιλιάδες εγγραφές.
Όσον αφορά την έγκαιρη πληροφόρηση, αυτό τέθηκε από
πολλούς οµιλητές. Υπενθυµίζω ότι προβλέπεται µέσα οποιοσδήποτε διαγωνισµός ή αναθέτουσα αρχή προκαταβολικά να το
εξαγγείλει και να έχει όλη την αναγκαία διαβούλευση, προκειµένου να αποφύγουµε µε οποιονδήποτε τρόπο φωτογραφικούς
διαγωνισµούς ή προδιαγραφές οι οποίες ακυρώνουν τον διαγωνισµό. Άρα, υπάρχει εντός του νοµοσχεδίου.
Η αντικειµενική αξιολόγηση των προτάσεων µεγιστοποιείται.
Επαναλαµβάνω ότι όλα είναι ηλεκτρονικά. Αν κρίνουµε µάλιστα
και από τον τρόπο που προκηρύσσουµε τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ και διάφορα άλλα, τα έχουµε κάνει τόσο ηλεκτρονικά και
τόσο αντικειµενικά, που προσοµοιάζουν περίπου µε πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, είναι αδύνατον οποιοσδήποτε να παρέµβει στο σύστηµα και να το επηρεάσει.
Τέταρτος στόχος είναι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Αυτές είναι δύο ισχυρές παρεµβάσεις στο νέο κανονιστικό
πλαίσιο, πρώτον διότι είναι πλέον δέσµευση και όρος απένταξης
κάποιου που έχει αναλάβει δηµόσιο έργο ή προµήθεια το γεγονός ότι δεν τηρεί περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νοµοθεσία κατά την ανάθεση και εκτέλεση του έργου.
Άρα, έχουµε πλέον ρητά δεσµευµένο ότι συµπτώµατα «µαύρης»
εργασίας και άλλων φαινοµένων αποτελούν άµεση αιτία άρσης
της ανάθεσης και της εκτέλεσης του έργου.
Το δεύτερο και σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ρητά ενισχύονται οι
φορείς µε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά ενεργοποιείται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ’
αποκλειστικότητα το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης συµβάσεων σε προστατευόµενα παραγωγικά εργαστήρια, σε
κοινωνικούς συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης, σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης και κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, βάσει του καταστατικού του,
την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον αυτοί καλύπτουν το 30% των
εργαζοµένων.
Αυτό σε συνδυασµό µε την επικείµενη νέα νοµοθετική πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονοµία η οποία ετοιµάζεται από το
αρµόδιο Υπουργείο, τον νέο αναπτυξιακό νόµο στον οποίο εν-
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τάχθηκαν –υπενθυµίζω- οι Κοιν.Σ.Επ. µε µειωµένο ελάχιστο ύψος
επένδυσης τα 50.000 ευρώ και την ένταξη για πρώτη φορά στα
ΕΣΠΑ των κοινωνικών επιχειρήσεων, που συµµετέχουν στα προγράµµατα του 2014-2020, νοµίζω ότι φτιάχνεται ένα πολύ σαφώς
ευνοϊκότερο πεδίο για έναν τοµέα ο οποίος µπορεί να αποτελέσει
ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα για την ελληνική οικονοµία.
Επιτρέψτε µου να πω για τον πέµπτο και τελευταίο στόχο, που
είναι η καταπολέµηση της διαφθοράς. Οι ρυθµίσεις που αφορούν το άρθρο 24 για τη σύγκρουση συµφερόντων και το άρθρο
73 για υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισµού θωρακίζουν το σύστηµα ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων απέναντι
σε φαινόµενα διαφθοράς και αθέµιτες συναλλαγές.
Νοµίζω ότι και η πορεία της παρούσας Κυβέρνησης, µε τους
ελέγχους που κάνουµε και για το παρελθόν, έχει δείξει σηµαντικά
αποτελέσµατα. Υπενθυµίζω ότι το Υπουργείο Οικονοµικών έχει
προβεί σε εντολές ελέγχου για διακόσιες εξήντα µία υποθέσεις
και έχει κλείσει εκατόν εξήντα έξι απ’ αυτές, µε σηµαντικό όφελος για τα δηµόσια ταµεία.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα σηµείο, που αφορά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό το θέµα. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι στην Ευρωβουλή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συµµετείχε σε
επιτροπές της Ευρωβουλής στη συζήτηση των οδηγιών. Είχαµε
µόνο τον Χουντή. Η GUE, η οµάδα της Αριστεράς στην οποία
συµµετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε «λευκό» για τις οδηγίες 24 και 25
και έχει διατυπώσει συγκεκριµένες επιφυλάξεις.
Νοµίζω ότι αυτήν τη στιγµή προφανώς οι οδηγίες πλέον αποτελούν υποχρέωση µιας χώρας η οποία θέλει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραµείνει σ’ αυτή.
Θα κλείσω µιλώντας για τον επαρχιακό Τύπο µε την ανοχή του
Προέδρου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Υπάρχει και τροπολογία γι’ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ναι.
Θα κλείσω µε τον επαρχιακό Τύπο, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για ένα θέµα. Υπενθυµίζω στη Νέα Δηµοκρατία ότι η κατάργηση των δηµοσιεύσεων είναι απόρροια του ΟΟΣΑ, του TOOLKIT
1, το οποίο η Νέα Δηµοκρατία, αν θυµάµαι καλά, είχε αποδεχθεί.
Μπήκε ως µνηµονιακή δέσµευση σε κάποιες από τις συµφωνίες,
µετά όµως η παρούσα Κυβέρνηση έδωσε ισχυρή παράταση
µέχρι το 2020. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, αυτή η πενταετία είναι
η καλύτερη δεδοµένη παράταση, που µπορούσε να δοθεί.
Συνεπώς, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει στο έπακρο αυτό
που όφειλε να κάνει και εκπλήσσοµαι που η Νέα Δηµοκρατία εµφανίζεται αίφνης να γίνεται υπερασπιστής του επαρχιακού
Τύπου. Η αφετηρία όλης αυτής της περιπέτειας –επαναλαµβάνωείναι δική σας. Νοµίζω ότι ο δικός µας χειρισµός είναι ο καλύτερος δυνατός υπό τις δεδοµένες συνθήκες. Το 2020 προφανώς
θα αποφασίσουν αν οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αν θα συνεχιστεί ή αν δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Υπενθυµίζω επίσης ότι στην ερώτηση της συναδέλφου σας
στην Ευρωβουλή την οποία επικαλείστε, η απάντηση είναι πολύ
σαφής και ρητή. Η υποχρεωτικότητα µε βάση την ευρωπαϊκή
οδηγία αφορά την ηλεκτρονική δέσµευση, να γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Το επιπρόσθετο είναι ότι στις περισσότερες
χώρες τείνει να καταργηθεί ή έχει καταργηθεί η επιπρόσθετη δηµοσίευση. Νοµίζω ότι η πολιτική αυτή για τον επαρχιακό Τύπο
µπορεί και πρέπει να έχει και άλλα στοιχεία και να µην εξαρτάται
αποκλειστικά και µόνο απ’ αυτήν τη διάσταση.
Κλείνοντας, να υπενθυµίσω ότι πρόκειται για δύο νοµοσχέδια
που ψηφίζονται σήµερα και αύριο, τα οποία συγκροτούν συνεκτικές και ευδιάκριτες προθέσεις της Κυβέρνησης για έναν σηµαντικό εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου της χώρας.
Αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι µιας συνεκτικής οικονοµικής
πολιτικής, την οποία επιδιώκει η παρούσα Κυβέρνηση, και διαµορφώνει ένα σηµαντικό πλαίσιο εξυγίανσης και εξορθολογισµού ενός από τα πεδία στα οποία υπήρχαν πολλά προβλήµατα
στο παρελθόν.
Είναι θετικό ότι το µεγαλύτερο µέρος της Βουλής θα προχωρήσει σε µια θετική ανταπόκριση στο παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου εναρµονίζει στην ελληνική νοµοθεσία τις οδηγίες 24 και 25 του ’14 και
πραγµατεύεται το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την ανάθεση και
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών,
έργων και µελετών. Και κάθε λέξη έχει τη δική της αξία. Κρίµα
που δεν είναι εδώ ο κ. Χατζηδάκης. Ελπίζω να έλθει, για να µας
απαντήσει σε µερικά πράγµατα.
Τον Αύγουστο του 2014 ψηφίστηκε ο ν. 4281 µε εισηγητή τον
τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη. Ο ν. 4281 ενσωµάτωνε
την οδηγία 18, παρότι είχαν ήδη εκδοθεί οι νέες οδηγίες 24 και
25 τις οποίες οφείλαµε να ενσωµατώσουµε εντός ενάµιση χρόνου. Ο ν. 4281 δεν εφαρµόστηκε ποτέ, γιατί δεν µπορούσε να
εφαρµοστεί. Προέβλεπε δευτερογενές δίκαιο, δηλαδή, την έκδοση πάνω από εκατό υπουργικών αποφάσεων και µερικών δεκάδων προεδρικών διαταγµάτων για την εφαρµογή του, το οποίο
ήταν βέβαιο ότι δεν θα εκδοθεί εντός του ενάµιση χρόνου που
έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί ο νόµος που ψήφισε και εισηγήθηκε.
Γιατί έρχεται σήµερα και µας εγκαλεί, όταν όλες οι υπουργικές
αποφάσεις που προβλέπονταν τότε στο δίκαιο, έχουν ενσωµατωθεί µέσα στο σχέδιο νόµου; Γιατί δεν εξέδωσε τότε αυτές τις
υπουργικές αποφάσεις ο κ. Χατζηδάκης; Με ποιον τρόπο ψηφίστηκε και συζητήθηκε ο ν.4281; Μήπως ήταν µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος;
Μας κατηγορεί επίσης ότι αναβάλαµε τέσσερις φορές τις ηλεκτρονικές δηµοπρατήσεις των έργων των µελετών. Τότε είχαν
προβλεφθεί οι ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί, τότε έγινε ο διαγωνισµός για το ηλεκτρονικό σύστηµα και έχουµε δύο ερωτήµατα.
Το πρώτο ερώτηµα είναι αν ήταν έτοιµο. Εκείνοι έκαναν τον
διαγωνισµό. Το δεύτερο ερώτηµα που δείχνει και τις προθέσεις
της πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη και
γιατί ψήφισε εκείνο το νόµο, ενώ είχαν αλλάξει οι κοινοτικές Οδηγίες, ήταν πάρα πολύ απλό και είναι πάρα πολύ απλό και αυτή
είναι και η πολιτική διαφορά µας: Η Νέα Δηµοκρατία θέλει µε
τους ίδιους όρους που θεσπίσαµε µε το ηλεκτρονικό σύστηµα
και µε το ν. 4281 να προµηθεύεται το ελληνικό Δηµόσιο τυποποιηµένα προϊόντα –κονσέρβες, γαλότσες, τέτοια πράγµατα- µε τον
ίδιο τρόπο να διεξάγουν και τις µελέτες και τα δηµόσια έργα.
Αυτή είναι µια διαφορά που δεν τη θέλουν ούτε ο παπάς ούτε ο
διάολος ούτε οι δικοί τους άνθρωποι.
Γιατί, λοιπόν, επέλεξαν; Επέλεξαν γιατί ήθελαν να αντιµετωπίζουν τόσο τις τεχνικές-επιστηµονικές µελέτες όσο και την παραγωγή κατασκευής έργων ως προµήθεια και παροχή υπηρεσίας.
Ακύρωναν, δηλαδή, τα ποιοτικά στοιχεία τόσο των τεχνικών εταιρειών όσο και των επιστηµόνων, θεωρώντας τις τεχνικές και επιστηµονικές µελέτες ως παροχή υπηρεσίας και την εκτέλεση
έργων ως προµήθεια.
Η διαφορά αυτή αποτελεί και µια ουσιαστική πολιτική διαφωνία των πολιτικών και οικονοµικών δυνάµεων της ανεξέλεγκτης
αγοράς µε τις δυνάµεις που πιστεύουν στον έλεγχο και στη ρύθµισή της. Το ξαναλέω: Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, άλλο ο
έλεγχος της αγοράς, άλλο η χειραγώγηση της αγοράς και άλλο
η χειραγώγηση της πολιτικής από την αγορά. Τα δύο τελευταία
σάς τα χαρίζουµε, αλλά εµείς θα την ελέγχουµε την αγορά, δεν
θα την αφήνουµε να κανονίζει την πορεία της χώρας και της πολιτικής ζωής όπως θέλει.
Ο τεχνικός κλάδος χτυπήθηκε όσο κανένας άλλος. Δεν χτυπήθηκε µόνο στο αντικείµενο, στην ύλη των δηµοσίων συµβάσεων
και των ιδιωτικών έργων. Χτυπήθηκε στα χρόνια της κρίσης θεσµικά και επιχειρήθηκε η απαξίωσή του µέσω της αντιµετώπισής
του ως εµπορικής δραστηριότητας και όχι ως οικονοµική επιστηµονική εργασία και βέβαια µε την παράδοσή του στο τραπεζικό
σύστηµα, χωρίς κανόνες και χωρίς διαφάνεια.
Το τεχνικό δυναµικό της χώρας, ο τεχνικός κόσµος αποτέλεσε
έναν από τους κύριους τοµείς ανάπτυξης της χώρας. Είναι ένας
τοµέας που εµπεριείχε στρεβλώσεις, µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, «γκρίζες» περιοχές, γραφειοκρατία και µεγάλα κενά στο
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θεσµικό του πλαίσιο.
Είναι χρέος µας να αντιστρέψουµε αυτήν την κατεύθυνση, να
κατοχυρώσουµε θεσµικά την τεχνική-επιστηµονική εργασία, ταυτόχρονα, όµως, να θεραπεύσουµε τα κενά, τις «γκρίζες» ζώνες
και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Σ’ αυτήν την πολιτική κατεύθυνση εργαστήκαµε και σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε.
Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι οι σηµερινές µεγάλες αλλαγές
θα ολοκληρωθούν µ’ ένα επόµενο σχέδιο νόµου –ήδη σε κάποιους φορείς έχει δοθεί για διαβούλευση-, που θα περιλαµβάνει
και άλλες χρόνιες παθογένειες όπως οι διαφορετικές προδιαγραφές δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, τα τιµολόγια και οι προϋπολογισµοί τους, τα κεντρικά συστήµατα ελέγχου και επιτήρησης,
τα µητρώα που είναι ένα κρίσιµο θέµα και πολλές από τις παρατηρήσεις των φορέων αναφέρονται εκεί.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τις σηµαντικότερες τοµές που
εµπεριέχονται στο σηµερινό σχέδιο νόµου, πραγµατικές τοµές
και ουσιαστικές αλλαγές, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, των
εξορθολογισµό και το εύλογο κόστος των έργων προς όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος.
Επιγραµµατικά, προσδιορίζονται σαφείς προϋποθέσεις και µηχανισµοί ελέγχου για τον πλήρη διαχωρισµό της προµήθειας από
το δηµόσιο έργο, της παροχής υπηρεσιών από τη µελέτη. Υιοθετείται η ευρωπαϊκή κωδικοποίηση CPV για το τι είναι το κάθε
έργο και η κάθε παροχή υπηρεσίας και µπαίνουν επιτέλους κανόνες στην παροχή υπηρεσίας από τον κ. Σταθάκη, χωρίς να
έχουµε τη στρέβλωση που είχαµε.
Θα αναφέρω παραδείγµατα που ζήσαµε στο παρελθόν. Όλοι
οι φορείς του δηµοσίου έβγαζαν έργα ως προµήθεια, η δε ψηφιακή σύγκλιση σε µεγάλα έργα όπως το έργο σύζευξης ήταν
όλα µε προµήθεια. Ποιον ευνοούσαν; Ποιον ευνοούσαν, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, αυτού του είδους οι στρεβλώσεις και
γιατί τόσα χρόνια δεν αντιµετωπίστηκαν;
Ταυτόχρονα, να πω –επειδή κόπτονται για τους µικροµεσαίους, καθώς υπάρχουν µικροµεσαίοι, φαίνεται, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών!- ότι θεσµοθετούνται σαφείς ρυθµίσεις για τις
εγγυητικές, για τις περιπτώσεις µιας ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, και του τρόπου τεκµηρίωσης µε σαφή δικαιολογητικά.
Δεύτερη µεγάλη αλλαγή είναι ότι θεσµοθετείται η ενίσχυση
των διαδικασιών προετοιµασίας για τη δηµοπράτηση των δηµοσίων έργων και γίνεται υποχρεωτική η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και των αναγκαίων αρχαιολογικών εργασιών.
Πρότεινε ο κ. Μανιάτης µια ακόµη θεσµοθετηµένη εργολαβία
για έργα άνω των 10 εκατοµµυρίων. Το συζητάµε. Εκτιµώ ότι δεν
µπορεί να νοµοθετηθεί τώρα, γιατί υπάρχουν έργα που δεν µπορεί να γίνει αυτό. Παραδείγµατος χάριν, στο µετρό µε την κατάσταση που έχουµε ως κράτος, που δεν ξέρουµε από πού
διέρχονται τα υπόγεια δίκτυα, δεν µπορεί να γίνει αυτό. Θα
έχουµε µεγάλες καθυστερήσεις. Δεν απορρίπτουµε την πρόταση. Να τη δούµε στο επόµενο σχέδιο νόµου, στις κατηγορίες
έργων, που πρέπει και µπορεί να υλοποιηθεί, και να θεσµοθετηθεί.
Τρίτον, θεσµοθετείται η υποχρεωτική διαβούλευση των προδιαγραφών µε σαφείς διαδικασίες και κανόνες, όχι όπως γινόταν
µέχρι σήµερα: διαβούλευση για να πούµε ότι έγινε διαβούλευση.
Τέταρτον, θεσµοθετείται η ευθύνη και οι προδιαγραφές των
υπεργολάβων και των φορέων που παρέχουν δάνεια ικανότητα.
Σήµερα οι υπεργολάβοι ήταν στη διακριτική ευχέρεια του αναδόχου, χωρίς έλεγχο, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς ευθύνη και βέβαια χωρίς δικαιώµατα οι ίδιοι.
Πέµπτον, θεσµοθετούνται κανόνες εκτέλεσης για όλες τις δηµόσιες συµβάσεις. Για πρώτη φορά θεσµοθετείται ρητά το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης υπέρ του δηµοσίου. Μέχρι
σήµερα, αν είχε υπογραφεί µια σύµβαση και υπήρχε στη συνέχεια δικαστική απόφαση που διαπίστωνε ότι ο ανάδοχος τελούσε
σε µια από τις καταστάσεις αποκλεισµού, το ελληνικό δηµόσιο,
αν έλυνε τη σύµβαση, θα πλήρωνε και αποζηµίωση. Το λέω, για
να ξέρουµε τι θεραπεύουµε, µετά από τόσα χρόνια παθογένειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Έκτο, θεσµοθετείται η προώθηση δηµόσιων συµβάσεων µε
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κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία, κοινωνικών συνεταιρισµών, µειονεκτούντων εργαζοµένων.
Έβδοµο, θεσµοθετείται η τεχνική επάρκεια των αναθετουσών
αρχών. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο τεχνικός κόσµος τι γίνεται
µε τεχνικές υπηρεσίες που έχουν από µηδέν έως ελάχιστους µηχανικούς και καθόλου υλικοτεχνική υποδοµή και υποχρεώνονται
να εκτελούν έργα.
Όγδοο, όσον αφορά τον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών
του διαγωνισµού, γίνονται µητρώα µε ηλεκτρονική κλήρωση.
Έγινε και αποδεκτός ο ίδιος τρόπος για τις επιτροπές παραλαβής.
Ένατο, συµβάσεις απευθείας ανάθεσης µε ηλεκτρονικό
τρόπο, χωρίς να υπάρχει αυτό που υπήρχε µέχρι σήµερα, οι συνεχείς αναθέσεις σε έναν, είτε είναι από δήµο είτε από περιφέρεια είτε από Υπουργείο. Θα έχουµε µητρώο και ηλεκτρονική
κλήρωση. Όποιος παίρνει απευθείας ανάθεση, βγαίνει από την
κληρωτίδα και πάει σε επόµενη ανάθεση.
Δέκατο, θεσµοθετείται ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης.
Τα λέω επιγραµµατικά, κύριε Πρόεδρε, γιατί τα είπαµε και στις
επιτροπές.
Ενδέκατο, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία ανάθεσης.
Δωδέκατο, κάτι που αποτελεί µια από τις πολύ µεγάλες αλλαγές
στα δηµόσια έργα, θεσµοθετείται ρητά η υποχρέωση του αναδόχου του έργου, πριν την έναρξη των αµιγώς κατασκευαστικών εργασιών, να εκπονήσει, να παραδώσει και βέβαια να εγκριθεί η
µελέτη εφαρµογής του έργου. Στους αυτοκινητόδροµους, ας
πούµε, δεν είχαµε µελέτη της εφαρµογής, τις είχαµε πολύ αργότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας, γιατί είναι πολύ βαρύ το
νοµοσχέδιο.
Θεσµοθετείται ο µελετητής να ολοκληρώνει την εργασία του
ως τεχνικός σύµβουλος της επίβλεψης στο τέλος των έργων.
Άρα, να έχει και την ευθύνη να µπορεί να διορθώνει τις µελέτες
ή τα τµήµατα µελετών, που δεν έχουν εφαρµοσιµότητα.
Αλλάζουµε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή. Εδώ θέλω να πω
δυο πράγµατα, γιατί έχει γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση. Η επιτροπή που αναφέρθηκε –στο παρελθόν, αν θυµάµαι καλά, όταν
ήµουν αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, αλλά και στη συνέχεια όταν ήµουν
πρόεδρος, είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση- είχε ως αντικείµενο
τον περιορισµό του συστήµατος σε συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής σε ειδικά έργα. Δεν έγινε µια επιτροπή για να αλλάξει και
να είναι διαφανές το σύστηµα αυτό.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αναγνωρίζουµε όλοι ότι σε αυτές
τις κατηγορίες έργων θα στήνονται τα έργα. Δηλαδή, θα έχουµε
στηµένα έργα στους βιολογικούς καθαρισµούς. Δεν πάµε να κάνουµε αυτό. Και µιλάω για τους βιολογικούς πολύ συγκεκριµένα.
Έχω στο Υπουργείο ντάνες από φακέλους για τέτοια έργα, για
να δηµοπρατηθούν µε το σύστηµα µελέτης-κατασκευής και δεν
έχω υπογράψει ούτε έναν, και ας φωνάζουν και οι δήµοι και οι
τοπικές κοινωνίες.
Αλλάζουµε το σύστηµα για να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το
σύστηµα, να µη στήνονται. Περιµένουµε προτάσεις, αν πιστεύετε
ότι µπορεί να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι
όπου υπήρχε η γκρίζα ζώνη διορθώθηκε µε αυτές τις αλλαγές.
Αντιµετωπίζουµε και ένα άλλο φαινόµενο που είναι σηµαντικό
για την περίοδο που περνάµε, που είναι µια περίοδος κρίσης: Δεν
έχουµε έργα ωριµότητας. Πρέπει να έχουµε τουλάχιστον δυο,
τρία συστήµατα για να µπορούµε στοιχειωδώς και οι µικρότερες
µονάδες του δηµοσίου, όπως οι δήµοι και οι περιφέρειες, και τα
κεντρικά Υπουργεία να τρέξουν έργα που δεν έχουν οριστικές
µελέτες.
Δέκατη έκτη αλλαγή είναι οι υπηρεσίες έρευνας.
Δέκατη έβδοµη µεγάλη αλλαγή είναι οι αναθέσεις συµβάσεων
µελετών µε προσδιορισµό της τεχνικής λύσης.
Δέκατη όγδοη αλλαγή είναι οι απρόβλεπτες δαπάνες στις συµβάσεις µελετών, που ταλάνιζαν τους µελετητές για χρόνια.
Να απαντήσω και σε κάποια ερωτήµατα και προβληµατισµούς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

που τέθηκαν περαιτέρω. Ρώτησε ο κ. Μηταράκης κοµψά, προς
τιµή του, τι κάνουµε για τους µικροµεσαίους και στη συνέχεια
για τη δήθεν κατάτµηση, που κατήγγειλε καναλάρχης στην αρµόδια επιτροπή – µου φαίνεται ότι ήταν ο κ. Αλαφούζος. Τα δύο
ερωτήµατα συνδυάζονται.
Τι βρήκαµε, αγαπητοί συνάδελφοι; Βρήκαµε πάνω από το 80%
των έργων και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου να
είναι στις λίγες εταιρείες έβδοµης τάξης. Αυτό βρήκαµε.
Μας ρωτάει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα τι κάνουµε για τους µικροµεσαίους. Πάντως, όχι αυτό που έκανε εκείνη.
Δεύτερον, εµείς τι κάνουµε; Και το είχαµε πει και προεκλογικά:
Κάνουµε δηµοπρατήσεις έργων µε πολλαπλούς διαγωνισµούς
µικρότερου αντικειµένου για να µπορούν να συµµετέχουν περισσότεροι διαγωνιζόµενοι και µικροµεσαίες εταιρείες. Δεν είναι κατάτµηση αυτό. Μπερδεύστε.
Κατάτµηση ήταν τα σαρανταπεντάρια στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έφυγε ο κ. Χατζηδάκης. Κατάτµηση ήταν, ας πούµε,
η χωρίς διαγωνισµό ανάθεση 800.000 ευρώ σπαστά, όταν ήταν
στο Υπουργείο Μεταφορών, σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, που
απέρριψε την πληρωµή τους το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτά είναι
κατάτµηση, χωρίς διαγωνισµό ή µε άλλου είδους διαδικασίες.
Καταλαβαίνω τον πόνο της Νέας Δηµοκρατίας να ξεστήνονται τα
έργα που ήταν στηµένα για λίγους.
Να θυµίσουµε απλά ότι η Ολυµπία Οδός –γιατί αυτό το έργο
υπονόησε και ο καναλάρχης και η Νέα Δηµοκρατία- περιείχε τον
αυτοκινητόδροµο Πάτρα-Πύργος. Στην αναθεώρηση της σύµβασης παραχώρησης τον αφαιρέσατε. Γιατί; Πόσο κόστιζε ο δρόµος αυτός; Ξέρατε τον προϋπολογισµό; Υπήρχαν µελέτες;
Υπήρχε σύµβαση; Υπήρχαν προϋπολογισµοί; Τι έκπτωση πήρατε
γι’ αυτούς τους προϋπολογισµούς; Αυτά είναι κενό γράµµα για
όλους και για την υπάρχουσα σύµβαση.
Ποιες εταιρείες εβδόµης µετέχουν στην Ολυµπία; Όλες οι
εταιρείες εβδόµης και οι ξένες µεγάλες εταιρείες, εκτός από
δύο.
Είχαν κανονίσει, λοιπόν, να διεξάγουν έναν διαγωνισµό µε ελάχιστους συµµετέχοντες και τώρα είναι θιγµένοι που δεν έγινε
ένας διαγωνισµός µε πέντε εταιρείες µεγάλες. Έγιναν τέσσερις
διαγωνισµοί µέχρι τώρα και θα γίνουν άλλοι τέσσερις. Στους
τρεις έχουµε µειοδότη, από 53% έως 57% έκπτωση.
Ρωτάµε ξανά ποια ήταν η έκπτωση των εργολάβων και του παραχωρησιούχου για την Ολυµπία Οδό, για να κάνουµε τη σύγκριση.
Βέβαια, πετάει ο κ. Χατζηδάκης, αφού ρίχνει τη λάσπη στον
ανεµιστήρα, και ένα «νόµιµο είναι». Εντάξει! Αλλά πάµε και παρακάτω, να δούµε τι σχέσεις υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πόσο χρόνο θα
χρειαστείτε ακόµα, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Τέσσερα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Χατζηδάκη, θα σας πω και κάτι προσωπικό και δεν πειράζει που λείπετε, γιατί θα σας το µεταφέρουν οι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν έχω κρύψει ποτέ ούτε τους φίλους
µου ούτε τις παρέες µου και είµαι και υπερήφανος γι’ αυτές.
Οι σχέσεις, λοιπόν, είναι φιλικές από παλιά και για το συγκεκριµένο που ρωτήσατε είναι όχι µε τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία που λέτε, αλλά µε τον γιο του. Δεν υπήρξαν ποτέ
επαγγελµατικές σχέσεις. Δεν ήξερα ότι µε το που γίνατε εσείς
Βουλευτής ή Υπουργός, θα έπρεπε να σταµατήσει τις δραστηριότητές του όποιος γνωρίζατε εσείς στο παρελθόν.
Θα θέλαµε όµως να µου απαντήσετε –και αυτή είναι µια πολύ
ωραία ερώτηση- πώς ο συνέταιρος του εν λόγω επιχειρηµατία
είναι το δεξί χέρι του Προέδρου σας Κυριάκου Μητσοτάκη και
σας κάνει και σεµινάρια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ποιος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Αυτό που ρωτάω είναι το εξής: Πώς ο συνέταιρος του
συγκεκριµένου επιχειρηµατία, για τον οποίο µε ρωτάτε ότι πήρε
αυτά τα τρία έργα, είναι το δεξί χέρι του Προέδρου σας Κυριάκου Μητσοτάκη και σας κάνει και σεµινάρια; Εγώ έχω έναν φίλο,
τον γιο του. Εντάξει! Πάµε παρακάτω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν κατάλαβα, κύριε Υπουργέ!

13929

Να ακούσουµε αυτό που είπατε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Πάµε παρακάτω! Εσείς θα µπορέσετε να µας εγκαλέσετε µόνο αν υπάρχει σε οποιονδήποτε διακριτική µεταχείριση.
Οποιοσδήποτε είναι αυτός, είτε φίλος είτε γνωστός είτε άγνωστος, αλλά όχι έτσι. Φτάνει η λάσπη που έχετε ρίξει.
Διαφορετικά, κύριε Χατζηδάκη, έχετε και εσείς µαζί µε την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας προσχωρήσει από την οµάδα του νεοφιλελευθερισµού στην οµάδα των νεοφιλελεύθερων λαϊκιστών
που έφερε τη χώρα, αλλά και τη Νέα Δηµοκρατία µαζί, στη σηµερινή κατάντια τους. Το µόνο που µένει ίδιο είναι οι καναλάρχες,
των οποίων οι απόψεις συµπίπτουν µε τις δικές σας, όπως και οι
αγωνίες τους.
Μάλιστα, ο κ. Μηταράκης το ανέφερε. Ρώτησε, λέει, ένας καναλάρχης γι’ αυτό. Το γράφουν οι διάφοροι «πιστολέρο» των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ρωτήσατε επίσης –γιατί δεν παρακολουθείτε- πώς αυτοί οι «πιστολέρο» διαψεύδουν κάθε τρεις και
λίγο τα γραφόµενα ή τα λεγόµενά τους. Θα το συνηθίσετε! Εµείς
είµαστε άλλο και θα γίνουµε ποτέ ίδιοι.
Και για να τελειώνει η πλάκα, προκαλώ τον κ. Χατζηδάκη, τον
κ. Μητσοτάκη και όποιον άλλον επιθυµεί να παρουσιάσουµε εδώ
όποτε θέλει, όποτε θέλετε, την περιουσία µας, τους λογαριασµούς µας, το πού έχει δουλέψει ο καθένας µας και πώς αποκτήθηκαν αυτά. Και αυτό όχι µόνο για εµάς, αλλά και για την
οικογένειά µας. Για να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία! Αυτό µπορεί
να γίνει όποτε θέλετε, δηµόσια, εδώ!
Πάµε τώρα στα δηµόσια έργα. Είπατε ότι εγκαινιάζουµε έργα
που έκαναν άλλοι. Ας έρθουµε στο ποια έργα υλοποιήσαµε εµείς
και ποια έργα υλοποιήσατε εσείς. Μιλάτε και για εγκαίνια, ότι
δήθεν κάνουµε εγκαίνια. Εσείς τα µόνα εγκαίνια που κάνατε ήταν
µε µεταφερόµενους εργάτες, µε µεταφερόµενα µηχανήµατα –αν
θυµάµαι καλά, µε τον κ. Σαµαρά- και µε δισεκατοµµύρια αποζηµιώσεις, λόγω των µη απαλλοτριώσεων, της µη περιβαλλοντικής
αδειοδότησής του, της µη µεταφοράς των δικτύων και της µη ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών. Ο κόσµος, οι συµπολίτες
µας και βλέπουν και ξέρουν. Γι’ αυτό και οι πολίτες που σας στήριζαν για χρόνια, σας γύρισαν την πλάτη διά παντός.
Έρχοµαι, λοιπόν, στα έργα που κάνουµε. Κατ’ αρχάς κάνουµε
τα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Μιλάω για όλα τα κολληµένα, πεθαµένα και καταχρεωµένα έργα που αφήσατε εσείς, από
τον κ. Σουφλιά µέχρι σήµερα, σχεδόν δύο δεκαετίες.
Επιπρόσθετα, κάνουµε έργα τα οποία ήταν όνειρο για εσάς.
Χθες υλοποιήθηκε –βγήκε ο διαγωνισµός και έχουµε και µειοδότη- για το εµπορευµατικό κέντρο του Θριασίου. Φαντάζοµαι
ότι θα το ξέρετε.
Συνεχίζουµε µε το Καστέλι, µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και τα
έργα σιδηροδροµικού δικτύου, µε τον ΒΟΑΚ και γενικά µε τα
έργα που θα φέρουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας και όχι µε τα έργα που είναι για λίγους, για τα συµφέροντα και τα έργα για τα έργα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και χίλια συγγνώµη για
την καθυστέρηση.
Ο κ. Μανιάτης έκανε µια ερώτηση, την οποία οφείλω να απαντήσω, για να δώσω εξηγήσεις.
Ρωτήσατε για τους τεχνικούς συµβούλους που προβλέπονται
για έργα άνω των 30 εκατοµµυρίων ευρώ και για τους εµπειρογνώµονες και γιατί υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Αυτή η πρόβλεψη,
λοιπόν, υπήρχε και τη διατηρούµε. Και τη διατηρούµε, γιατί πολλές φορές χρειάζεται σε θέµατα ασφαλείας ή αντιµετώπισης κινδύνων. Θα σας πω πού έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αυτό είναι η επόµενη παράγραφος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, αυτή είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αυτό που λέτε είναι η τελευταία παράγραφος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, όχι. Είναι η πρώτη. Είναι µόνο για τους τεχνικούς
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συµβούλους, για έργα πάνω από 30 εκατοµµύρια. Διαβάστε και
όπου θέλετε, θα σας δώσουµε και πρόσθετες εξηγήσεις.
Χρησιµοποιήθηκε πριν –και σωστά, κατά τη γνώµη µου- όταν
είχαµε κατολίσθηση στο Σαράντι, όταν καταστράφηκε τµήµα στο
εξωτερικό υδραγωγείο του Μόρνου και είχε διακοπεί η οµαλή
υδροδότηση της πρωτεύουσας.
Πιστεύω ότι µπορούµε και πρέπει να έχουµε αυτό το εργαλείο,
όταν θέλουµε να ελέγξουµε µια σύµβαση, χωρίς να συνεργάζεται
η εταιρεία συµβούλων µε τους ίδιους τους εργολήπτες ή τους
παραχωρησιούχους. Η πολιτική ηγεσία, δηλαδή, του κάθε
Υπουργείου θα πρέπει να το έχει ως εργαλείο. Αν θέλετε να το
περιορίσουµε και να διασφαλίσουµε τη διαφάνεια, είµαστε στη
διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ! Σας περιµένουν και επάνω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Όσον αφορά τις πέντε τοµές, που πρότεινε η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, για τους µικροµεσαίους το είπαµε. Όσον αφορά
το να επιβραβεύσουµε τους καλούς δηµοσίους υπαλλήλους,
ανήκει στο άλλο νοµοσχέδιο, όπου είναι και τα µητρώα, και θα
συζητήσουµε συγκεκριµένες προτάσεις. Το ίδιο και για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πρόδροµες εργασίες.
Θα ήθελα να τονίσω ότι σε τοµείς, σε σχέδια νόµου σαν το σηµερινό που έχουµε πολύπλοκη και εξειδικευµένη νοµοθεσία δεν
επιτρέπεται να µηδενίζουµε και την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά
και τον κόσµο που δραστηριοποιείται γύρω από τις δηµόσιες
συµβάσεις και τα δηµόσια έργα.
Η νοµοθεσία µας, το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής έργων έχει
κενά, χρήζει συµπληρώσεων, τοµών και αλλαγών, για να θεραπεύσουµε τις στρεβλώσεις. Όµως, δεν είναι ένα τριτοκοσµικό
σύστηµα παραγωγής έργων που πρέπει να το µηδενίσουµε.
Η χώρα έχει τεχνογνωσία, έχει αναπτύξει διαδικασίες και οφείλουµε να υπάρχει η µέγιστη δυνατή συνεννόηση και συγκλίσεις,
ώστε οι αλλαγές που θα γίνονται να είναι στοχευµένες. Δεν θα
πρέπει να αλλάζει συνεχώς το θεσµικό πλαίσιο, µε προφανείς συνέπειες ή καθυστερήσεις, µε αναστάτωση και των δηµόσιων υπηρεσιών και της αγοράς.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι σε τέτοια θέµατα πρέπει να υπάρχει διαπαραταξιακή συνεννόηση και ευρείες συγκλίσεις, κάτι που
πιστεύω ότι πέτυχε σήµερα το Κοινοβούλιο µε αµελητέες παραφωνίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει ζητήσει τον λόγο
ο κ. Βρούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλετε εσείς, κύριε
Βρούτση; Επειδή έτσι είχε ζητηθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη σειρά, κύριε Πρόεδρε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με τη σειρά την κοινοβουλευτική,
κύριε Πρόεδρε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και εσείς, κύριε συνάδελφε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν θα απαντήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει. Τώρα ανέβηκε ο κ. Βρούτσης και µετά εσείς.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Υπουργός κ. Σπίρτζης υπέπεσε σε ένα µεγάλο λάθος. Εγκάλεσε
τη Νέα Δηµοκρατία για λαϊκισµό βλέποντας εµένα απέναντί του,
που ως Υπουργός Εργασίας επί δυόµισι χρόνια είχα την τιµή να
έχω απέναντί µου τον κ. Σπίρτζη, που σήµερα µιλάει περί λαϊκι-
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σµού για τον κ. Χατζηδάκη και τη Νέα Δηµοκρατία.
Ο κ. Σπίρτζης ως συνδικαλιστής αλυσοδενόταν έξω από τα Ταµείο των Μηχανικών, εγκαλούσε τους µηχανικούς στη λογική και
την κατεύθυνση του «Δεν Πληρώνω», έβαζε φράγµατα έξω από
το Ταµείο των Μηχανικών για να µην πληρώσουν οι µηχανικοί και
ήταν και πρωταγωνιστής του κινήµατος «Δεν Πληρώνω».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όντως;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ο Υπουργός κ. Σπίρτζης που σήµερα
µε τη µάσκα δήθεν του τεχνοκράτη έρχεται να εγκαλέσει τη Νέα
Δηµοκρατία περί λαϊκισµού.
Να είστε προσεκτικός, λοιπόν, Υπουργέ, τουλάχιστον όταν
έχετε εµένα απέναντί σας, που γνωρίζω προσωπικά τη συµπεριφορά σας.
Δεύτερον, άκουσα αυτά περί δηµόσιων διαγωνισµών και τα ζητήµατα που έµειναν ανοιχτά. Εγώ δεν άκουσα απάντηση σε αυτά
που έθεσε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χατζηδάκης προς τον Υπουργό για την κατάτµηση του έργου σε οκτώ
τµήµατα. Επίσης, δεν πήρα απάντηση σχετικά µε το ποιος είναι
αυτός που πήρε τα τρία από τα οκτώ τµήµατα του έργου,
Υπουργέ, όπως δεν πήρα ουσιαστική απάντηση και γιατί το κάνατε.
Αυτό που ξέρουν στον χώρο της οικονοµίας έξω οι µηχανικοί
και οι άνθρωποι που ασχολούνται µε τα δηµόσια έργα είναι ότι η
κατάτµηση έχει δυο µεγάλα προβλήµατα: Πρώτον, αυξάνει το
ρίσκο. Και δεύτερον, αυξάνει και το κόστος. Αυτά τα θέµατα παραµένουν ανοικτά, θα σας ακολουθούν και θα περιµένουµε πειστικές απαντήσεις µέχρι τέλους, να µας πείτε ποιος, γιατί και µε
ποια διαδικασία.
Έρχοµαι στα υπόλοιπα ζητήµατα. Άκουσα µε χαρά και τους
δυο Υπουργούς επί µια ολόκληρη ώρα να τοποθετούνται και να
επιχαίρουν και να θριαµβολογούν για ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έχει τετρακόσια άρθρα και εξακόσιες σελίδες. Η Νέα Δηµοκρατία πραγµατικά στέκεται θετικά απέναντι στο νοµοσχέδιο. Αποτελεί τοµή και είναι θεσµικός εκσυγχρονισµός για όλο το πλαίσιο
των δηµοσίων συµβάσεων. Όµως, µην το παίρνετε και πάνω σας,
δεν είναι κορδέλα εγκαινίων, που άλλοι έκαναν το έργο και σήµερα την κόβετε εσείς. Είναι κάποια παρόµοια λειτουργία ενός
νοµοσχεδίου που είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει να την υιοθετήσουµε. Δεν είναι δικό σας όλο το νοµοσχέδιο αυτό, κύριοι
Υπουργοί. Είναι κάτι θετικό το οποίο έρχεται από την Ευρώπη.
Με χαρά ακούµε τις αλλαγές και τις τοµές που επιφέρει και είναι
πράγµατι σωστό, αλλά δεν είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινοτική Οδηγία που
ενσωµατώνεται και γι’ αυτό τη στηρίζουµε.
Όµως, καθώς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεξάγεται αυτός
ο διάλογος σε ένα ήρεµο κλίµα µέσα στη Βουλή, σε τελείως διαφορετικό µήκος κύµατος, στην κοινωνία υπάρχουν άλλες προσλαµβάνουσες εικόνες, καθώς κλείνοντας η Βουλή περίπου σε
τέσσερις ηµέρες από σήµερα, οι πληγές που έχετε αφήσει στην
κοινωνία είναι ανοικτές, κύριοι Υπουργοί, και για τα οικονοµικά
και για την κοινωνία την ίδια, πληγές οι οποίες θα ανοίξουν έντονα αµέσως µετά το καλοκαίρι, καθώς θα δουν τον λογαριασµό
οι πολίτες, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι µισθωτοί, να τους έρχεται στην τσέπη τους, από την εφορία µέχρι τον ΕΝΦΙΑ, µέχρι
τις ασφαλιστικές εισφορές στους αγρότες, στους ελεύθερους
επαγγελµατίες, σε όλη την κοινωνία.
Και ξέρετε κάτι; Το έργο γίνεται ακόµα πιο πιεστικό και η οργή
θα είναι µεγαλύτερη καθώς σήµερα παρατηρείται εκ µέρους της
Κυβέρνησης κάτι το ασύλληπτο, κάτι που εµείς το ξέραµε. Διαµορφώνεται πλέον στην κοινωνία µια διάχυτη πεποίθηση ότι η
Ελλάδα είναι ακυβέρνητο καράβι, ότι λειτουργεί πλήρως σε ανοµία και ότι ζούµε σε ένα περιβάλλον πολιτικής σχιζοφρένειας:
από τη µια ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κόµµα και το ένα αντιµάχεται το άλλο. Και φυσικά σιγή ιχθύος
για µεγάλα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία, την τάξη στην
χώρα, που αποπνέουν ένα κλίµα τελείως αρνητικό για την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει και την κοινωνική συνοχή και την
κοινωνική ειρήνη.
Η Κυβέρνηση αποδέχθηκε, χωρίς να αντιδράσει, τους λεγόµενους «αντιεξουσιαστές», «µπαχαλάκηδες» να καταλάβουν το µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας, µε τεράστιες ζηµιές. Και εδώ
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είναι η πρόκληση, κύριοι Υπουργοί. Αυτές οι ζηµιές θα µεταφερθούν στον λογαριασµό των πολιτών τον Σεπτέµβριο και το ξέρετε, αλλά δεν κάνετε τίποτα, δεν αντιδράσατε, γιατί ο άλλος
µισός ΣΥΡΙΖΑ αντιµάχεται τον άλλο µισό. Και το πιο προκλητικό;
Πέρασαν δυο µέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το πρωτοφανές, που δεν είχε συµβεί στα ιστορικά χρονικά: Κατάληψη
ναού και ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα δεν έχει πάρει θέση και δεν έχει τοποθετηθεί επίσηµα, γιατί το ένα µέρος του ΣΥΡΙΖΑ αντιµάχεται
το άλλο. Πολλοί λένε ότι είναι πραγµατικότητα στην προσπάθειά
τους να ισορροπήσουν µεταξύ τους οι συνιστώσες. Άλλοι λένε
ότι είναι µια συνειδητή επιλογή, µια µεθόδευση και ένα σχέδιο
να υπονοµεύσουν και να γκρεµίσουν οτιδήποτε αξιακό και θεσµικό υπάρχει στην Ελλάδα.
Εγώ προστρέχω στη δεύτερη άποψη. Δεν είναι τυχαία η στάση
σας, είναι µια συνειδητή επιλογή και µια στάση που από την αρχή
την κάνετε µεθοδευµένα, δεν παίρνετε θέση, αφήνετε την ανοµία
να κυριαρχεί, δεν τοποθετείστε και λογοκρίνετε πολλές φορές
και τους ίδιους τους Υπουργούς οι Υπουργοί άλλων Υπουργείων.
Για δείτε τι έγινε. Πριν από λίγο ήταν εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης και δεν είπε τίποτε για δυο πολύ σηµαντικά ζητήµατα: Το ένα
ήταν η τοποθέτηση του «πολύ βαρύ» κυρίου Πολάκη. Ο κ. Πολάκης πρόσβαλε τη δικαιοσύνη για άλλη µια φορά. Υπουργός Κυβέρνησης βγήκε και κατέκρινε, κύριοι Υπουργοί -και θα ήταν
καλό να απαντήσετε- την απόφαση της δικαιοσύνης και επιπλέον
την αυτονόητη λειτουργία της Αστυνοµίας για κάτι το οποίο ήταν
νόµιµο. Τελικά, όπως ειπώθηκε και πριν, νόµος είναι το δίκαιο το
ΣΥΡΙΖΑ, έτσι το αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση.
Και το πιο σοβαρό; Ακούστηκε κι αυτό πριν, αλλά ούτε γι’ αυτό
δώσατε απάντηση. Επιτρέπεται –κι εδώ τίθενται πλέον µεγάλα
ερωτηµατικά για την ασφάλεια της χώρας- απόρρητα έγγραφα
του Υπουργείου Εξωτερικών να τα κοινοποιούν και να τα αναρτούν στο διαδίκτυο αντιεξουσιαστές του «Ρουβίκωνα». Τι έχετε
να πείτε γι’ αυτό, κύριοι Υπουργοί; Τι απάντηση δίνει η Κυβέρνηση και ο κ. Κοτζιάς; Ή και σε αυτό θα υπάρχει εκκωφαντική
σιωπή από την Κυβέρνηση, όπως έγινε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως
έγινε µε το θέµα της Εκκλησίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε ένα πολύ ζοφερό περιβάλλον του οποίου την έξαρση και την κοινωνική οργή θα την
αντιµετωπίσετε το φθινόπωρο όταν θα έρθουν οι λογαριασµοί,
λογαριασµοί οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν. Σήµερα –να το επαναλάβουµε αυτό- συνταξιούχοι µπροστά στα ATM είδαν όσον αφορά
αυτό το οποίο υποσχόσασταν, ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις,
να κόβονται οι επικουρικές συντάξεις σε ύψος µεσοσταθµικά
20% µε 30%. Αυτή είναι η αλήθεια. Είδαν πριν δυο µήνες οι χαµηλοσυνταξιούχοι να χάνουν το ΕΚΑΣ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και
πού να φτάσει και ολόκληρος ο λογαριασµός στους εναποµείναντες τριακόσιες χιλιάδες στο τέλος του χρόνου! Θα δουν τον
Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο να έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ του
ΣΥΡΙΖΑ προαυξηµένος κατά 20%, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και
θα δουν από την 1η Ιανουαρίου αυτό που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόµα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι, αυτοί οι ταξικοί, που λέει ο κ. Κατρούγκαλος, να τους
έρχονται οι εισφορές, οι οποίες µετατράπηκαν πλέον σε φορολογικούς συντελεστές σε ύψος 37%, και µαζί τους και οι αγρότες. Αυτά υποσχόσαστε; Και θα το αντέξει αυτό η κοινωνία;
Γι’ αυτό να ξέρετε ότι όλα τα πολιτικά θέµατα είναι ανοικτά. Φέρατε µια µεγάλη καταστροφή στη χώρα. Η Ελλάδα µοιάζει πλέον
µε ακυβέρνητο καράβι. Έχετε χάσει τον προσανατολισµό σας.
Γνωρίζουµε όλοι πλέον στην ελληνική κοινωνία ότι βρίσκεστε
µπροστά σε έναν πανικό, σε ένα vertigo, διότι από τη µια αντιµετωπίζετε την κοινωνική οργή καθηµερινά όπου κι αν βρίσκεστε και
από την άλλη πρέπει να ισορροπήσετε σε κάτι το οποίο δεν το πιστεύετε. Αυτά όλα είναι µπροστά µας. Αυτά όλα είναι προκλήσεις
για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστηµα.
Γι’ αυτό, αυτό που σας λέµε είναι τουλάχιστον -ανεξάρτητα
από το ποιες θα είναι οι αποφάσεις σας, ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις σας να χειραγωγήσετε τα µέσα ενηµέρωσης, να αποδοµήσετε θεσµούς και αξίες- κρατήστε τη χώρα όσο µπορείτε στα
επίπεδα των θεµελιακών της αξιών, γιατί αυτό που προσδοκάτε
ή που έχετε ως σχέδιο για την Ελλάδα είναι κάτι που δεν της αξίζει, αλλά κυρίως να ξέρετε, δεν θα σας το επιτρέψει η Νέα Δη-
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µοκρατία και το σύνολο του πολιτικού κόσµου του τόπου µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
O κ. Βρούτσης ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτον, δεν
ήµουν εγώ σιδηροδέσµιος ποτέ και κανένας από τους µηχανικούς, που διαµαρτύρονταν. Πέντε χρόνια µας είδατε µια φορά,
σε µια απεργία, όλους τους επιστηµονικούς φορείς. Μας σέρνατε στους οικονοµικούς εισαγγελείς, σαν κυβέρνηση, γιατί
απεργούσαµε για τα αυθαίρετα, λες και τα αυθαίρετα θα φεύγανε. Σας θυµίζω. Άλλα λέτε εδώ πέρα!
Το τρίτο και σηµαντικότερο, κύριε Βρούτση, κάγκελα είχε
βάλει ο κ. Σελλιανάκης, ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, που είχατε εσείς
διορίσει. Δεν τα είχαµε βάλει εµείς, ούτε απαγορεύαµε εµείς την
είσοδο και την πρόσβαση των µηχανικών στο ταµείο.
Δεύτερον, η οικονοµική ανάλυση που κάνατε για το ΠάτραΠύργος δικαιολογεί το πώς έριξε στα βράχια ο κ. Βρούτσης το
ασφαλιστικό και η Νέα Δηµοκρατία τη χώρα.
Όταν σε έναν διαγωνισµό, κύριε Βρούτση, συµµετέχουν περισσότεροι, αυξάνει ο ανταγωνισµός. Δεν το ξέρετε αυτό;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στον Παππά να το πείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Αυτό είναι άλλο, οι φίλοι σας εκεί στα υπάρχοντα κανάλια είναι άλλο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι άλλο εκεί;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Είναι άλλο εκεί.
Όποιος, λοιπόν, δίνει τη µεγαλύτερη έκπτωση στους διαγωνισµούς, παίρνει και τον διαγωνισµό. Όταν δεν εκτελεί σωστά το
έργο, βγαίνει έκπτωτος και γι’ αυτό υπάρχει και σαφής διάταξη
πλέον, όχι όπως ήταν τόσα χρόνια.
Εποµένως, κύριε Βρούτση, µάλλον θα πρέπει να απαντήσει ο
κ. Χατζηδάκης για τα ερωτήµατα που του τέθηκαν και για όταν
ήταν Υπουργός και για το σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα τίποτε
απ’ αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός ούτε εγώ ούτε κανείς
άλλος, ούτε απάντηση έδωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν πειράζει.
Προχωρούµε µε τον κ. Λοβέρδο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Λοβέρδο, για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Σπίρτζη, δενόσασταν µε αλυσίδες ή ήταν υπερβολή φραστική;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, ήθελε να µε δέσει εκείνος!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό, εάν το
είχατε κάνει. Εάν έχετε κάποια φωτογραφία, να µου τη στέλνατε.
Κύριε Βρούτση, υπερβολή ήταν φραστική. Δεν δενόταν ο άνθρωπος, έτσι; Θα ήθελα να το έχω δει αυτό.
Να ξεκινήσω µε την ηµέρα, 2 Αυγούστου. Κάθε µήνας που
περνάει γιορτάζουµε, µε την έναρξη του εποµένου, και κάτι σοβαρό και καλό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προς όφελος του λαού, τον
οποίο υπηρετεί. Άκουγα σήµερα το πρωί στο µοναδικό υπάρχον
–ένα υπάρχει σήµερα!- κανάλι της τηλεόρασης που έχει πολιτικές εκποµπές -οι άλλοι ή κλείνουν ή φοβούνται εν όψει αδειοδότησης-, στο µοναδικό, σε ένα, στο καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ -που µε τη
δηµοκρατία δεν έχει και τόση µεγάλη σχέση απ’ ό,τι αποδεικνύεται-, στο µοναδικό, άκουγα σήµερα Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο
της παράταξης της Πλειοψηφίας να λέει πόσο φίλοι του λαού
είναι. Σήµερα το διαπιστώνουν αυτό οι συνταξιούχοι µε τις µειώσεις στην επικουρική τους σύνταξη! Σε µια αντίστοιχη οµιλία
µου προ µηνός γιορτάζαµε τις περικοπές του ΕΚΑΣ για δεκάδες
χιλιάδες ανθρώπους. Οι φίλοι του λαού αποδεικνύονται στην
πράξη κάθε µέρα µε τα πεπραγµένα τους.
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Η ανεργία, επαίρονταν η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, µειώνεται. Θα κλείσει, λέει, κάπου κοντά στο 24% το 2016. Μα οι
προβλέψεις ήταν για 19% το 2016. Και η ύφεση, λένε, θα πάει
στο 2%. Μα, θα ήταν ανάπτυξη 3,7% το 2016. Οι φίλοι του λαού
πότε θα κάνουν κάτι καλό για τον κόσµο αυτόν; Πότε θα έχουν
τη δυνατότητα στην Αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, που
υπάρχει λόγος-αντίλογος, να πουν κάτι που τελικά ήταν προς
όφελος των εργαζοµένων, προς όφελος αυτών που δήθεν υπερασπίζονται, προς όφελος αυτών που µέχρι τώρα µόνο κοροϊδία
έχουν αισθανθεί για όσα γίνονται από τον Ιανουάριο του 2015
από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, επίσης θέµα της ηµέρας
είναι και το εξής. Δεν σας άκουσα κάτι να λέτε για το έλλειµµα
του έτους 2009, που όλοι οι Υπουργοί σας µέχρι στιγµής στα οικονοµικά Υπουργεία το επικαλούνται µε τον τρόπο που συµφωνήθηκε, καταγραφέν από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και από την
αντίστοιχη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Διότι τα θυµόµαστε όλοι τα γεγονότα του 2009. Θυµόµαστε ακριβώς πόσο
ήταν το έλλειµµα από πλευράς δισεκατοµµυρίων και θυµόµαστε
όλοι στο ‘15 πώς αυξήθηκε και κατά δύο µονάδες ακόµη, όχι από
παρέµβαση της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά από τους λογαριασµούς που
έκανε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αρµόδια
υπηρεσία. Αυτές δε τις συγκεκριµένες εξελίξεις τις θυµάµαι µέρα
µε µέρα και τις έχω καταγεγραµµένες στο πολιτικό µου ηµερολόγιο µε απόλυτη ακρίβεια. Δεν σας ακούω να λέτε κάτι, εσείς
που έχετε και δυο λέξεις να πείτε για τη δικαιοσύνη παραπάνω
από τα άλλα πολιτικά κόµµατα, µη σεβόµενοι και την ανεξαρτησία σας. Κουβέντα!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ δεν παρακολουθώ και δεν
έχω κάνει καµµία φορά αναφορά στα χρόνια της επιστηµονικής
µου -πριν τη Βουλή- και της κοινοβουλευτικής µου δραστηριότητας, επαίνου ή µοµφής στη δικαιοσύνη. Ποτέ µου! Η δικαιοσύνη
επηρεάζεται ακόµα κι όταν την επαινείς. Η ανεξαρτησία της υποστηρίζεται από τις άλλες κρατικές λειτουργίες, όταν δεν µιλάς
για τις αποφάσεις της. Κι έτσι δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω τίποτε
απ’ αυτά που φαίνονται διά γυµνού οφθαλµού.
Θα πω, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι στην περασµένη περίοδο της Βουλής, στην Εξεταστική Επιτροπή, έζησα
από κοντά την ΕΛΣΤΑΤ από καταθέσεις που έκαναν στελέχη της.
Δεν θυµάµαι τα ονόµατά τους, πάντως θυµάµαι ότι υποστήριζαν
κάτι τερατώδη πράγµατα, ότι από το υπερπέραν έρχονται µηνύµατα, κάτι µεταφυσικά «της πλάκας». «Ψεκασµένοι» όντες εµείς
δεν τα καταλαβαίναµε, αλλά οι επικοινωνούντες µε το υπερπέραν
καταλάβαιναν. Κάτι τέτοια µας έλεγαν και κάτι τέτοια εντοπίζαµε
στα βιογραφικά τους ότι έλεγαν τον καιρό των καταγγελιών του
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Δεν τους ακούω τους εκπροσώπους της
Πλειοψηφίας να µιλάνε σήµερα. Είναι τυχαίες διαδικασίες αυτές;
Θα δούµε.
Εν πάση περιπτώσει, από την εµπειρία της Εξεταστικής Επιτροπής, οι σχετικές κατηγορίες είχαν το στοιχείο της κωµωδίας,
µιας κωµωδίας, που εάν κανείς την εντάξει µέσα στο δράµα της
ελληνικής κοινωνίας, µετατρέπεται σε δράµα. Και είναι για λύπηση, πραγµατικά, οι Έλληνες πολίτες, όλοι µας, η Ελλάδα, η
χώρα µας, όταν σε υπεύθυνες πολιτικές θέσεις διορίζονται ή
ακούστηκαν στον γενικότερο λόγο τους άνθρωποι σαν κι αυτούς.
Και µιλώντας ακόµα για γενικότερα πολιτικά θέµατα, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, εγώ θέλω να θέσω το ζήτηµα της κατάληψης ναού, αναφερόµενος στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, µε τις
διαστάσεις που έχει πάρει στον δηµόσιο διάλογο του τόπου,
αλλά και µε µία ακόµη που δεν ακούστηκε. Εσείς δεν έχετε τµήµατα Θεµελιωδών Δικαιωµάτων Ατοµικών Ελευθεριών; Βγάλατε
µια ανακοίνωση; Βγήκε µια ανακοίνωση από το Τµήµα Θεµελιωδών Δικαιωµάτων Ατοµικών Ελευθεριών για αυτό που έγινε; Μίλησε ένας άνθρωπός σας; Το καταδίκασε; Αυτές οι περίφηµες
επιτροπές που έχετε εσωκοµµατικά δεν ευαισθητοποιήθηκαν;
Δεν είναι συµπολίτες µας που έτσι τελούν τη λατρεία τους; Έχεις
δικαίωµα να παρεµβαίνεις;
Κυρίες και κύριοι, το 2010 ήµουν δύο φορές εκπρόσωπος της
κυβέρνησης σε παρελάσεις στον Πειραιά για δύο εθνικές εορτές,
οι οποίες και οι δύο παρελάσεις διαλύθηκαν από διαφόρους.
Ήσασταν εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και µε πρωτοβουλίες πειραιώτικου χα-
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ρακτήρα διαλύσατε τις παρελάσεις. Στις δηλώσεις που έκανα
τότε στην 25η Μαρτίου είχα πει ότι ο επόµενος στόχος θα είναι ο
Επιτάφιος, το Πάσχα που ερχόταν. Δεν είχα ακριβώς υπ’ όψιν
µου ότι αυτό θα συνέβαινε και τελικά. Την έκανα µε τη µορφή
µιας δηκτικής πολιτικής παρέµβασης αυτήν τη δήλωση. Συνέβη,
όµως, και η καταδίκη που έκανα εγώ στο διαδίκτυο βρήκε διαδικτυακούς φίλους της επίθεσης, «τρολάκια» που είναι σύµφωνα
µε αυτό. Και κάποιοι άλλοι πήραν και µήνυµα, έβαλαν βόµβα σε
εκκλησία του Ηρακλείου της Κρήτης, στον Άγιο Δηµήτριο, γκαζάκι ή βόµβα ή κάτι τέτοιο. Δεν πάµε καλά! Δεν πάµε καλά, ειδικά
όταν έχουµε µια Κυβέρνηση που αυτά τα κοιτάει.
Διότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μία λέξη δεν έχει πει! Τίποτε δεν έχει
µείνει έξω από µια ισοπεδωτική λογική ΣΥΡΙΖΑ, που εκδηλώνεται
σε όλους τους χώρους, µα σε όλους τους χώρους και εδώ, στη
Θεσσαλονίκη µε τη Μητρόπολη.
Λίγες µέρες µετά τα συµβάντα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης ήµουν µε µια συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν δηµόσιο διάλογο και έλεγε «Μα, µε τα graffiti δεν έχουµε πρόβληµα». Ούτε εµείς έχουµε πρόβληµα µε τα graffiti. Αλλά έχουµε
πρόβληµα µε την κατάληψη χώρων, µε τη διάλυση χώρων, µε την
αντίληψη ότι κάθε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα «είναι του χεριού µας» για να το κάνουµε ό,τι θέλουµε, για να το σπάµε. Δεν
είναι πράγµατα αυτά.
Και δεν είναι εξωκοινοβουλευτική Αριστερά αυτή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ κατά κυριολεξία. Θα πρέπει να τα δουν αυτά
οι πολίτες, όσοι τους ψήφισαν µε αυτά τα οποία είπαν τον Ιανουάριο του 2015, αλλά και τον Σεπτέµβριο του 2015 µε τα παράλληλα προγράµµατα και να δουν το προϊόν της πολιτικής τους
επιλογής και τη συµπεριφορά τους επί του συγκεκριµένου.
Τώρα, για δύο θέµατα που αφορούν στο σχέδιο νόµου,
άκουσα τον κ. Σπίρτζη και εδώ να κάνει αυτό που κάνουν συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, οι οποίοι κόβουν το ΕΚΑΣ και έρχονται
εδώ και είναι υπέρ του ΕΚΑΣ, µειώνουν τις συντάξεις και έρχονται εδώ και είναι υπέρ της αύξησης των συντάξεων.
Αυτή είναι η ρητορική. Λέω άλλα από αυτά που κάνω και τα
λέω ανερυθρίαστα εδώ, όταν τα σχέδια νόµου που έχω καταθέσει είναι ακριβώς το αντίθετο µε αυτά τα οποία λέω. Λέει τώρα,
λοιπόν, «διαφάνεια παντού».
Για να πάµε στο άρθρο 128. Για συµβάσεις άνω των 30 εκατοµµυρίων, δηλαδή, για µεγάλα έργα, ως σύµβουλοι, τεχνικοί δηλαδή για νοµικά, οικονοµικά και άλλα θέµατα, όπως η πρώτη
παράγραφος του 128 ορίζει- µπορεί να προσλαµβάνει ελευθέρως, µε πρόχειρη διαδικασία διαγωνιστική. Έτσι δεν είναι; Και
αυτό ισχύει για το Υπουργείο του, αλλά στην παράγραφο 3 του
128 και για όλα τα Υπουργεία, µε συνυπογραφή συναρµόδιου
Υπουργού. Γιατί αυτό είναι «διαφάνεια παντού»; Είστε θεοί, θεοί
της αδιαφάνειας!
Φαντάζεστε να τα είχαµε κάνει εµείς αυτά; Φαντάζεστε Υπουργός της δικής µας παράταξης να είχε διανοηθεί ότι θα φέρει τέτοια ρύθµιση; Τι θα άκουγε; Τι θα του έλεγαν έντυπα, πολιτικοί,
τηλεοράσεις; Παραδίδεται σε ελεύθερη χρήση µια πλήρως αδιαφανής διάταξη και µας λέει ο εισηγούµενος τη διάταξη Υπουργός «διαφάνεια παντού»; Πού παντού; Και για έργα, διαβάστε το
128, άνω των 30 εκατοµµυρίων. Αδιαφάνεια παντού, αγαπητοί
θεοί της αδιαφάνειας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, όσον αφορά στα άρθρα που σχετίζονται µε το θέµα που
ήλθε και υποστήριξε το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Παρασκευόπουλος. Λόγω της εξεταστικής δεν άκουσα την αρχή της
εισήγησής του, αλλά πήρα τα Πρακτικά που κυκλοφόρησαν πριν
από λίγο και είµαι πια απολύτως ενήµερος για πάρα πολλές διατάξεις του σχεδίου νόµου που σχετίζονται µε την Αρχή εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών.
Κατ’ αρχάς, εµείς δεν βάλαµε θέµα συνταγµατικότητας. Ο
ίδιος είχε ανησυχίες. Το τελικό προϊόν δεν εµφανίζει τέτοια προβλήµατα, των δεκάδων διατάξεων του σχεδίου νόµου -από 345
και επόµενα νοµίζω- που ασχολούνται µε το θέµα αυτό. Ωστόσο,
είπε ότι απευθύνθηκε στο Συµβούλιο Επικρατείας. Κύριε
Υπουργέ, θα θέλαµε την απάντηση του Συµβουλίου Επικρατείας.
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Το ζητάµε αυτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν είναι τώρα
εδώ, αλλά µπορείτε να τον ενηµερώσετε ότι θέλουµε να δούµε
τι ακριβώς σκέψεις κατέθεσε στην Κυβέρνηση το δικαστήριο. Η
κίνηση να ρωτήσεις το δικαστήριο είναι καλή κίνηση.
Πάµε τώρα, όµως, επί της ουσίας. Λέει ο κ. Παρασκευόπουλος
ότι υπήρχαν µέχρι τώρα τρεις φάσεις. Αν κάποιος επαραπονείτο
για µια απόφαση που σχετίζεται µε τις συµβάσεις αυτές, είχε
πρώτον, το δικαίωµα να κάνει προ-διαδικαστικά, προδικαστική
προσφυγή, µέσα στην αναθέτουσα αρχή, δηλαδή, µέσα στο
Υπουργείο, στη συνέχεια να πάει στα δικαστήρια για ασφαλιστικά µέτρα και τέλος, να πάει στα δικαστήρια, στο Συµβούλιο
Επικρατείας, µε αίτηση κυρώσεως, λέει ο Υπουργός. Έτσι είναι.
Τώρα, λέει, αυτά τα αλλάζουµε. Τις δύο πρώτες διαδικασίες τις
βλέπουµε πιο «συνοπτικά» να γίνονται και άρα οι συµβάσεις να
διαµορφώνονται µε έναν τρόπο πιο γρήγορο, δηλαδή πιο αποτελεσµατικό. Η ταχύτητα είναι στοιχείο της αποτελεσµατικότητας. Και τώρα, αντί να στρέφεσαι παραπονούµενος προς τη
διοίκηση, στρέφεσαι προς µια αρχή οιονεί ανεξάρτητη. Και στη
συνέχεια, συνάδελφοι, διατηρείται η δυνατότητά σου να καταθέσεις ασφαλιστικά µέτρα στα δικαστήρια και να δηµιουργήσεις
ακυρωτική διαφορά. Πού είναι η σύντµηση των χρόνων; Πώς
προκύπτει; Γι’ αυτό τον ρώτησα πώς βλέπει τη σύντµηση να εξελίσσεται και µου ανέφερε τα δύο πρώτα στάδια. Για λίγα λεπτά
τον ρώτησα, για λίγα λεπτά µου απάντησε.
Να δούµε τώρα το πώς διαµορφώνεται η ρύθµιση. Μήπως, κύριοι Υπουργοί, οδηγεί σε επιβράδυνση; Εγώ δεν κρίνω την ορθότητα και των άλλων θεµάτων που ο κ. Μανιάτης και στην
επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια ανέπτυξε. Εγώ στηρίζοµαι
στην τοποθέτησή του. Όµως προσθέτω ερώτηµα. Γιατί πάει πιο
γρήγορα η διαδικασία; Εδώ είναι αρχή που έχει νοµικούς ως
µέλη, 30 µέλη, τον πρόεδρό της, θα έρχονται από όλη την Ελλάδα εκεί τα αιτήµατα και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή
-προφανώς δεν µπορεί να καταργήσεις το θεµελιώδες δικαίωµα
της δικαστικής προστασίας-, µετά θα κάνεις και τα ασφαλιστικά
µέτρα, µετά θα κάνεις και την αίτηση ακυρώσεως. Γιατί αυτό θα
πάει πιο γρήγορα; Η εκτίµηση που κάνουµε µε τον κ. Μανιάτη
είναι ότι έτσι θα πάει πολύ πιο αργά.
Θα πρέπει να δώσετε µια απάντηση σε αυτό οι φίλοι του λαού,
τουλάχιστον σε αυτό το θέµα που δεν έχει να κάνει µε διάφορες
πονηρές πλευρές της δηµόσιας διοίκησης, αλλά από έναν κοινό
στόχο να πάµε τα πράγµατα πιο γρήγορα -διότι αργούµε στην
Ελλάδα, ειδικά σε υποθέσεις µε οικονοµικό περιεχόµενο η καταστροφή, που γίνεται από την επιβράδυνση είναι πολύ µεγάλη-,
αν αυτά που νοµοθετούµε πάνε τα πράγµατα πιο γρήγορα ή αν
τα πάνε πιο αργά, υπό την έννοια των ειδικών θεµάτων -και τελείωσα- που έχει το συγκεκριµένο τµήµα του σχεδίου νόµου και
τα δύο θέµατα που ανέδειξα, που –σηµειωθήτω- δεν είναι κοµµάτι της οδηγίας, αλλά πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης.
Δεν είναι κοµµάτι της οδηγίας όπου η συζήτηση θα ήταν µια συζήτηση περί του διαγράµµατος, χωρίς να µπορούµε να παρέµβουµε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες των Υπουργείων. Και στα δύο
αυτά θέµατα οι απαντήσεις που έχουµε πάρει µέχρι τώρα, για το
µεν δεύτερο θέµα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές ή δεν αποδεικνύουν τους ισχυρισµούς της Κυβέρνησης, για το πρώτο δε
περί «διαφάνειας», ο κύριος Υπουργός Δηµοσίων Έργων οφείλει
µια σαφή απάντηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναζητώ όλες τις τελευταίες µέρες που εισήχθη το νοµοσχέδιο αυτό στις επιτροπές και ήδη σήµερα στην Ολοµέλεια, τον
λόγο εκείνον για τον οποίον µπήκε τόσο γρήγορα να συζητηθεί,
σε µια ηµέρα, αν είναι επείγον ή κατεπείγον ή απλώς µη επείγον.
Αναζήτησα, λοιπόν, και τις οδηγίες να δω, διότι η Κυβέρνηση
υποστηρίζει ότι υπάρχει υποχρέωση της χώρας να τηρηθούν
προθεσµίες προσαρµογής, οι οποίες έχουν ξεπεραστεί. Είπα,
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λοιπόν, στη σκέψη µου ότι ενδεχοµένως είναι ένα σοβαρό νοµοσχέδιο, το οποίο θα δώσει µια πνοή στη χώρα που τόσο έχει
ανάγκη. Έχω, όµως -το έχω πει- µια διαστροφή και το ψάχνω.
Πήγα λοιπόν, στις οδηγίες τις οποίες ενσωµατώνουµε σήµερα,
οι οποίες µου έδωσαν την εντύπωση ότι πρόκειται περί χρησίµων
ερµηνευτικών εργαλείων του νόµου που εισάγεται, τουλάχιστον
στις διατάξεις εκείνες που αποτελούν αντιγραφή των οδηγιών.
Τι είδαµε, κύριοι συνάδελφοι; Είδαµε ότι η οδηγία αυτή αφορά
ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµίας, δηµόσιες προµήθειες, δηλαδή, δηµόσια έργα, υπηρεσίες και προµήθειες υλικών αγαθών.
Τι λέει, λοιπόν, υπό τη σκέψη 26 του προοιµίου η οδηγία που ενσωµατώνουµε; «Κατόπιν της πρόσφατης δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, θα πρέπει να οριστεί
ότι οι συναλλαγές µε τα εν λόγω ταµεία και µηχανισµό, πρέπει
να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσης οδηγίας.
Θα πρέπει τέλος, να διευκρινιστεί ότι τα δάνεια είτε συνδέονται
είτε όχι µε την έκδοση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων
ή άλλες σχετικές εργασίες, θα πρέπει να εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής της παρούσης Οδηγίας». Συνεπώς, οποιαδήποτε δραστηριότητα υπάρξει σε σχέση µε τις ενισχύσεις των λεγοµένων µνηµονίων, µε τα δάνεια, ακόµα και µε τον τελευταίο
ν.4389, που ψηφίστηκε µε τυµπανοκρουσίες από την Κυβέρνηση
και µετέφερε το µεγαλύτερο µέρος της εθνικής περιουσίας υπό
τη διοίκηση και διαχείριση µιας νεφελώδους εταιρείας συµµετοχών -δεν έχω καταλήξει πώς θα διοικηθεί αυτή η εταιρεία, αν θα
διοικηθεί από Έλληνες ή από ξένους και κατ’ αντανάκλαση δεν
γνωρίζουµε πώς θα διοικηθούν και οι ελληνικές τράπεζες, οι
οποίες δεν ξέρω αν έχουν αφελληνιστεί ή όχι.
Εποµένως, αν συνδυάσουµε αυτά, βγαίνει ένα συµπέρασµα,
ότι η εµβέλεια του νέου νοµοθετήµατος, αυτού που καλείται σήµερα η Ολοµέλεια της Βουλής να ψηφίσει, είναι πολύ περιορισµένη, διότι ό,τι εισρεύσει στη χώρα, ό,τι επιχειρηθεί να
δηµιουργήσει «πλούτο», µε την έννοια ότι τα έσοδα πλέον του
υπερταµείου κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, της λεγόµενης εταιρείας συµµετοχών θα οδηγούνται σε εξυπηρέτηση του χρέους
και υπό τον έλεγχο των δανειστών, δεν θα είναι έργο το οποίο
θα υπάγεται στον νόµο που καλείται η Βουλή να ψηφίσει σήµερα.
Γιατί το λέω αυτό, αφού µιλάµε για αξιοποίηση οποιασδήποτε
µορφής της εθνικής, της δηµόσιας περιουσίας µε την εταιρεία
συµµετοχών, το ΤΑΙΠΕΔ, την Εταιρεία Ακινήτων του δηµοσίου,
το ΤΧΣ; Κρατήστε σηµείωση αυτό που σας λέω για αύριο. Το ΤΧΣ
έχει πρόβληµα. Κρατήστε, αγαπητοί συνάδελφοι, σηµείωση.
Αυτό που λέω θα το ζήσουµε αύριο.
Τι µας λέει; Θα έχουµε έναν καλό νόµο για δηµόσια έργα, προµήθειες και υπηρεσίες. Πού, όµως, θα τον έχουµε; Σε ποια κεφάλαια, σε ποιες δυνατότητες του ελληνικού δηµοσίου, σε ποια
περιουσία του ελληνικού δηµοσίου θα υπάρξει ανάγκη έργων;
Νεφελώδες, σιωπή.
Εµείς, βέβαια, θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και
θα ψηφίσουµε και τον συντριπτικό αριθµό των διατάξεων εκείνων
που αποτελούν ενσωµάτωση των οδηγιών και ταυτόχρονα αποτελούν και συµπληρωµατικές διατάξεις των οδηγιών, αφού αποφασίζεται η κατάργηση του προηγούµενου πλαισίου του ν.3669/
2008. Σπουδαίος νόµος ο ονοµαζόµενος «νόµος Σουφλιά», που
δεν τηρήθηκε ποτέ, διότι τότε κάθε σύµβαση η οποία επιχειρείτο
να γίνει, οι αναπτυξιακές, οι αυτοκινητόδροµοι -θα µιλήσουµε
αύριο για τις παραχωρήσεις- είχαν και κάτι άλλο που δεν το έµαθε
ποτέ ο ελληνικός λαός ή τουλάχιστον εκείνοι που δεν ενδιαφέρθηκαν.
Δεν έµαθε ότι ξεκινούσαν τα µεγάλα, τα λεγόµενα συγχρηµατοδοτούµενα έργα µε προκαταβολή πάντα του ελληνικού δηµοσίου και µετά ερχόταν ο επενδυτής, η εταιρεία ειδικού σκοπού.
Όταν είχε ξεκινήσει την προκαταβολή το δηµόσιο, όταν είχαν εγκατασταθεί στο εργοτάξιο, πήγαινε στη τράπεζα και ζητούσε δάνειο, αφού πλέον είχε τις εγγυήσεις. Αν καθυστερούσε λιγάκι –το
ζούµε και τελευταία, βέβαια, δεν είναι ιδιαίτερα αντικείµενο της
σηµερινής συζήτησης- αν καθυστερούσε λιγάκι, ανεσύρετο από
το µανίκι -σαν να βγάζουµε τον άσσο πολλές φορές- και µία λεγόµενη «σύµβαση επιτάχυνσης» κάποιων δεκάδων εκατοµµυρίων
που προβλεπόταν στον νόµο, που είχε κυρώσει τις συµβάσεις
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αυτές ότι, αν φέρει µια ευθύνη το κράτος, δεν θα πάµε και πολύ
στη διαιτησία, γιατί είναι και δαιδαλώδης. «Θα µας δώσετε µια
ενίσχυση, για να ξεκινήσουµε ξανά». Το ζούµε αυτές τις µέρες
πάλι και για τους δρόµους. Ίσως θα ακούσουµε και για τον Ε65,
θα τα ακούσουµε πιθανόν για την Ιόνιο. Ας µην µπούµε σε λεπτοµέρειες.
Ο νόµος θα ψηφιστεί από µας. Θα επιφυλαχθούµε σε ορισµένα στα οποία θα τοποθετηθώ. Δεν σηµαίνει ότι ο νόµος
αυτός, κατά τη δική µας αντίληψη, θα φέρει µία δυνατότητα εκτελέσεως µεγάλων ή έστω µεσαίας αξίας δηµοσίων έργων.
Στο σηµείο αυτό θέλω να πω εµπειρικά κάτι. Έχω σταθεί στο
άρθρο 53. Το ψάχνω τρεις-τέσσερις µέρες, για να δω αν αποτελεί επανάληψη προηγούµενων ρυθµίσεων. Πού, αγαπητοί συνάδελφοι; Στον προϋπολογισµό του έργου. Συντάσσεται κατ’
ανάγκη σε κάθε δηµόσιο έργο υπηρεσία, προµήθεια. Έχουµε την
ανάγκη ενός προϋπολογισµού. Δεν µπορούµε να περιµένουµε
τον προσφέροντα, τι θα µας δώσει. Εδώ, λοιπόν, είναι όλη η κακοδαιµονία και βλέπω να επαναλαµβάνεται. Δεν βλέπω δικλείδες
οι οποίες να µπορούν να λύσουν αυτό το ζήτηµα.
Ο προϋπολογισµός του έργου, λοιπόν, έδινε πάντα µια απόφαση του Υπουργού Δηµοσίων Έργων, µετά Περιβάλλοντος,
ίσως Υποδοµών σήµερα. Έδινε πάντα µια αναλυτική κατάσταση
τιµολογίου η οποία αναθεωρείτο κάθε τρεις µήνες. Κάθε τρεις
µήνες αναθεωρείτο, πάντα αυξητικά.
Μου έτυχε στην επαγγελµατική µου σταδιοδροµία να χειριστώ
µία υπόθεση δηµοπρασίας δηµοσίου έργου. Αναγκάστηκα, λοιπόν, να προσφύγω στον αναλυτικό κατάλογο, το τιµολόγιο των
έργων οδοποιίας, εκεί που γινόταν το γνωστό πάρτι. Αλλού ήταν
δώδεκα πόντοι η άσφαλτος, αλλού ήταν έξι. Πού θα παίρναµε τα
δοκίµια; Οι εξ υµών µηχανικοί θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από
µένα.
Μου έτυχε, λοιπόν, να αναχθώ στις τρέχουσες τιµές για να δω
αν η σύµβαση ήταν λογική, αν η έκπτωση, που είχε δώσει ο εντολέας µου ήταν πραγµατική και αν θα µπορούσε να εκτελέσει
το έργο. Ξέρετε τι διαπίστωσα; Ότι το τιµολόγιο τουλάχιστον για
τα έργα οδοποιίας ήταν 100% προσαυξηµένο σε σχέση µε τις
τρέχουσες εµπορικές τιµές της αγοράς κι έτσι δινόταν µια έκπτωση 40%, 30% και όλοι µέναµε ικανοποιηµένοι. Ο προϋπολογισµός ήταν δέκα εκατοµµύρια, τον πήραµε επτά, θα βγάλει και
ο εργολάβος, θα γλιτώσει και το κράτος τρία εκατοµµύρια και
πού φτάναµε; Το έργο µε τις καθυστερήσεις, το έργο µε τις αναθεωρήσεις, το έργο µε τα απρόβλεπτα, το έργο µε τις πρόσθετες
εργασίες να περνάει την τιµή των δέκα εκατοµµυρίων του αρχικού προϋπολογισµού και να φτάνει τα είκοσι.
Δεν θα αναφέρω άλλα παραδείγµατα. Θα πω µόνο τούτο: Στα
έργα οδοποιίας η τιµή του κυβικού αδρανούς υλικού υπολογίζεται ακόµα και σήµερα 16,5 ευρώ για την εκτέλεση έργου οδοποιίας. Κάνει 4,70 στο λατοµείο και «σκοτώνονται» οι τιµές και
κατεβαίνουν κάθε µέρα, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση και σωρεύονται τα υλικά. Ας τα δούµε, λοιπόν, στη διαδροµή.
Εµείς έχουµε µία βασική αντίρρηση στη λεγόµενη Ανεξάρτητη
Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών και έχουµε κάθετη αντίρρηση
όχι για λόγους αν είναι συνταγµατική ή όχι η ανάθεση εµµέσως
δικαιοδοτικού έργου σε µη δικαστές. Δεν µπαίνω σ’ αυτές τις λεπτοµέρειες.
Λέω κάτι άλλο, ότι αυτή η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών τι
κάνει; Κάνει τη δουλειά που έκανε προηγουµένως το Συµβούλιο
της Επικρατείας µε τα ασφαλιστικά µέτρα των δηµοσίων έργων
µε την οδηγία που είχε εισαχθεί µε τον ν. 2522 στην Ελλάδα. Τι
κάνει, λοιπόν; Επειδή δεν είναι δικαστική αρχή πλέον, για να τηρήσουµε και τη συνταγµατική υποχρέωση του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Συντάγµατος «Παροχή εννόµου προστασίας»,
παρέχουµε το δικαίωµα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου, ανάλογα µε την κατηγορία της
συµβάσεως και το ύψος, και αίτηση αναστολής κατά των αποφάσεων της λεγόµενης ανεξάρτητης αρχής. Εποµένως, διπλασιάζουµε τον διοικητικό φόρτο και τον δικαστικό φόρτο. Γιατί;
Έχω το πρακτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας της Διοικητικής Ολοµέλειας, το υπ’ αριθµόν 13/2016, που από το πνεύµα
του κατανοώ ότι επεχειρήθη από το Συµβούλιο της Επικρατείας
να αποφορτιστεί, να αποσυµφορηθεί. Βλέπω, όµως, και σκέψεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που λένε ότι πλέον καθίσταται η προσωρινή προστασία ενώπιόν
του αναποτελεσµατική για τον λόγο ότι δηµιουργεί και τη δυνατότητα παροχής εννόµου προστασίας.
Η τελευταία µου σκέψη: Έχω δει πολλές ανεξάρτητες λεγόµενες αρχές στις οποίες προΐστανται πρώην δικαστές και δη ανώτατοι δικαστές και εκεί έχω σφοδρότερες αντιρρήσεις για την
αρχή προσφυγών και θα το αιτιολογήσω αµέσως.
Ανώτατοι δικαστές. Τι µας λένε, λοιπόν, οι ανώτατοι δικαστές;
Ότι «εµείς πρέπει να βγάζουµε άψογα νόµιµες αποφάσεις». Τι µας
είπε, λοιπόν, κύριοι, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν ρώτησα τον
Πρόεδρό της πόσες αποφάσεις έβγαλε σ’ ένα χρόνο και πόσες
υποθέσεις εκκρεµούν; Μου είπε: «Ξέρετε, εµείς βγάλαµε δέκα
αποφάσεις το 2013 ή το 2014» -δεν είµαι ακριβής αυτή τη στιγµή
στον χρόνο- «αλλά δεν έπεσε καµµία στο δικαστήριο». Του απάντησα: «Εγώ ήθελα δεκαπέντε, είκοσι, πενήντα αποφάσεις, για να
υποστηρίζεται ο ανταγωνισµός και όχι να βρίσκεστε σε ανταγωνισµό οι ανώτεροι δικαστές, που προΐστανται των αρχών να µην δέχονται τη λεγόµενη «µύγα στο σπαθί τους» για να λένε: «Μα, θα
έλθει ο εφέτης να µε κρίνει; Εγώ πρέπει να βγάλω άψογη απόφαση, γιατί εκείνου του οποίου ήµουν προϊστάµενος δεν µπορώ
τώρα να γίνω υφιστάµενος, µε την έννοια ότι µε κρίνει στο δικαστήριο».
Αυτή, λοιπόν, είναι µια πλήρης αποτυχία. Η ελληνική πραγµατικότητα, δυστυχώς, το υποστηρίζει αυτό και µε τη νοµοθεσία. Είναι
πλήρης αποτυχία.
Θα θυµίσω στους εξ υµών τουλάχιστον που ήταν στη Βουλή παλαιότερα τις επιτροπές, την Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητος των
ΟΤΑ. Νοµοθετήθηκε µε τον γνωστό νόµο του «Καλλικράτη». Δηµιουργήθηκε ποτέ, λειτούργησε ποτέ; Όχι. Ακόµα ο γενικός γραµµατέας κρίνει τις αποφάσεις των δήµων σε τελευταίο βαθµό. Ας
µη δηµιουργούµε, λοιπόν, τέτοια πολυτελή όργανα.
Η τελευταία µου παρατήρηση –επειδή νοµίζω ότι πλέον εξαντλείται το θέµα- είναι για το εξής: Στην Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξουµε και κάποιες αρχές και να τις διατηρήσουµε.
Τις τελευταίες µέρες υπήρξε µια έκπτωση των αρχών. Δεν θα
πω πολλά πράγµατα. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση
µε τη δικαιοσύνη, της οποίας το κύρος καθηµερινά κλονίζεται.
Και οι δικαστές άνθρωποι είναι, λάθη θα κάνουν, εγωισµούς θα
έχουν, αν θέλετε, πολλά θα γίνουν. Ας µείνει ένα τελευταίο καταφύγιο.
Και ένα δεύτερο καταφύγιο που θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι,
να µείνει στην Ελλάδα ή σε όσους έχουν την υπερβατική εικόνα
της πίστης –δεν εξετάζω, δεν κατηγορώ κανέναν για τον βαθµό
που πιστεύει ή εάν πιστεύει σωστά ή όχι- είναι η θρησκεία. Η θρησκεία είναι µεταφυσική, αλλά ας σεβαστούµε και τη θρησκεία,
έστω και αν δεν πιστεύουµε. Ας σεβαστούµε τις αξίες και τις
αρχές του άλλου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρρά, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρώων.
Ο κ. Σαντορινιός έχει τον λόγο, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, έχουν τεθεί
αλήθεια πολλά ζητήµατα εκτός του νοµοσχεδίου που συζητάµε
και νοµίζω ότι ορισµένα από αυτά θα πρέπει να τα πούµε. Γιατί
ακούστηκαν πολλά.
Για παράδειγµα, µας είπε ο κ. Λοβέρδος για τις εξελίξεις που
υπάρχουν στην υπόθεση του κ. Γεωργίου.
Κύριε Λοβέρδο, ήµασταν µαζί σε εκείνη την εξεταστική επιτροπή. Θυµάστε ότι ποτέ δεν ήρθε ο κ. Γεωργίου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πότε ήρθε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ήρθε αυτός. Ήρθε ένας άλλος
από τους «εξωγήινους».
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν ήρθε ποτέ ο κ. Γεωργίου.
Θυµάστε, όµως, ότι ο κ. Γεωργίου δεν ήρθε ποτέ, επικαλούµενος
ότι ήταν στην εντατική, και την ίδια ώρα υπέγραφε αποφάσεις
µετακίνησης υπαλλήλων. Η νεότερη εξέλιξη λέει ότι τον παραπέµπει για τη διόγκωση του ελλείµατος. Εποµένως, τι θέλουµε
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να πούµε; Διογκώθηκε το έλλειµα. Αυτό λέγαµε εµείς, αυτό πρέπει να δούµε.
Νοµίζω ότι και ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής, µε ένα tweet του που βλέπω εδώ σε ένα άρθρο που θα
καταθέσω, λέει: «Μετά το “χαστούκι” του Αρείου Πάγου στον περιβόητο κ. Γεωργίου ήρθε η ώρα της µιας και µοναδικής εξεταστικής επιτροπής αυτής για το “πώς µπήκαµε στο µνηµόνιο”».
Αυτό το λέει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
Βέβαια, είναι περίεργο ένα άρθρο που υπογράφει ο κ. Γιάννης
Μιχελάκης. Εάν δεν κάνω λάθος, ήταν Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας. Στο συγκεκριµένο site που αναφέρθηκα και πριν ο
ίδιος λέει ότι µε εντολή Μητσοτάκη δεν βγήκε καµµία ανακοίνωση για την υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ του κ. Γεωργίου.
Αλήθεια, για ποιον λόγο; Μήπως υπάρχει κάποια συµµαχία;
Μήπως δεν συµφέρει να συζητήσουµε πώς µπήκαµε στο µνηµόνιο; Αυτά έγιναν χθες. Δεν είναι παλιά ξινά σταφύλια. Έγιναν
χθες. Καταθέτω το δηµοσίευµα και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούστηκαν πολλά για εκκωφαντικές σιωπές. Μπήκε το ζήτηµα γιατί δεν βγάλαµε ανακοίνωση για το ότι µπήκαν αναρχικοί
στην εκκλησία. Κατ’ αρχάς, η Αστυνοµία πήγε, τους συνέλαβε,
τους προσήγαγε και µετά µετέτρεψε σε συλλήψεις την όλη υπόθεση και θα πάρει τη δικαστική διαδικασία.
Το ερώτηµα είναι: Πρέπει να βάζουµε τα εκκλησιαστικά ζητήµατα στην πολιτική αντιπαράθεση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό λέµε και εµείς.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Αυτό λέω και εγώ.
Μας ζητάτε να βγάλουµε ανακοινώσεις για εκκλησιαστικά ζητήµατα; Ταυτόχρονα αφήνετε υπονοούµενα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να καταγγείλετε τη βεβήλωση της εκκλησίας. Μία ανακοίνωση δεν βγάλατε όπως βγάζετε για τόσα
άλλα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση µε
αυτούς, έχει σχέση µε την τροµοκρατία. Αυτό είναι πάγια τακτική
της Νέας Δηµοκρατίας και της Δεξιάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ήταν τόσο δύσκολο να καταγγείλετε
τη βεβήλωση της εκκλησίας; Δύο µέρες δεν έχετε µιλήσει για τη
βεβήλωση της εκκλησίας!
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μία ζωή κατήγγειλε την Αριστερά ότι έχει σχέση µε την τροµοκρατία. Το ξέρετε καλά, κύριοι
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, το ίδιο έκαναν και το ’81.
Εσείς γιατί µπαίνετε σε αυτήν τη διαδικασία; Γιατί καταγγέλλετε
για άλλη µία φορά αυτό που τότε έκαναν σε εσάς; Γιατί καταγγέλλετε εµάς ότι έχουµε σχέση µε την τροµοκρατία; Εµείς δεν
έχουµε καµµιά σχέση µε την τροµοκρατία. Δεν έχουµε καµµιά
σχέση µε τέτοιες κινήσεις. Αυτό που έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση το έκανε και από εκεί και πέρα ουδέν!
Μας είπατε ότι σε αυτό το θέµα υπήρξε εκκωφαντική σιωπή.
Αλήθεια, κύριε Βρούτση, για τη UBS θα µας πείτε τίποτα; Για τον
κ. Σκλαβούνη θα µας πείτε τίποτα; Γι’ αυτόν που έχει γράψει το
αναπτυξιακό πρόγραµµά σας θα µας πείτε τίποτα; Ή και γι’ αυτό
θα κάνετε εκκωφαντική σιωπή; Για να µην µιλήσω για άλλες εκκωφαντικές σιωπές, τις οποίες ξέρουµε για το παρελθόν, αλλά
θα το αφήσουµε εκεί πέρα.
Να πάµε στο αγαπηµένο σας θέµα. Το αγαπηµένο σας θέµα
είναι ο κ. Πολάκης. Έχετε µία ιδιαίτερη αδυναµία. Και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν µία ιδιαίτερη αδυναµία µε τον κ.
Πολάκη.
Μας λέτε, λοιπόν, για το Νοσοκοµείο Τρικάλων. Πρώτον, η
απόφαση βγήκε την Παρασκευή, κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα και
η Αστυνοµία έκανε το εξής φοβερό: Συνέλαβε δύο διοικητικούς
υπαλλήλους και δύο καθαρίστριες το Σάββατο το βράδυ. Από τη
στιγµή που η διοίκηση το Σάββατο το βράδυ δεν είχε αυτήν την
απόφαση αναστολής, δεν έπρεπε να εκτελέσει την απόφαση της
Κυβέρνησης, που έλεγε ότι πλέον σταµατάµε µε τους εργολάβους και πηγαίνουµε σε ατοµικές συµβάσεις µε τους εργαζόµενους;
Όµως, το πολιτικό επίδικο είναι άλλο. Το τι έκανε η Αστυνοµία,
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το τι έκανε η δικαιοσύνη είναι ένα ζήτηµα. Εδώ, όµως, εσείς θα
απαντήσετε; Με την πρακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση να
σταµατήσει του εργολάβους καθαριότητας εξοικονοµούνται 80
εκατοµµύρια ευρώ στα νοσοκοµεία και αυξάνεται ο µισθός των
καθαριστριών από 300-350 ευρώ στα 780 ευρώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πού; Πότε έγινε αυτό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Οι συµβάσεις που υπογράφτηκαν.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τους πληρώσατε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Έχουν πληρωθεί, κυρία Βούλτεψη. Αφήστε τα αυτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Απλήρωτους τους έχετε. Τους είχατε κάτι
µήνες απλήρωτους.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πληρώθηκαν, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πότε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Επ’ αυτού θα απαντήσετε; Είναι
προς όφελος του συστήµατος υγείας, ναι ή όχι; Θα απαντήσετε
εάν η πρακτική που ακολουθούµε είναι προς όφελος ή είναι
ζηµιά; Να πάµε πάλι στους εργολάβους; Αυτό ζητάτε; Να δώσουµε επιπλέον 80 εκατοµµύρια ευρώ στο σύστηµα υγείας;
Άκουγα πριν τον κ. Τασούλα και αυτά που είπε. Δεν είναι προσωπικό, κύριε Τασούλα. Μας κάνατε µία επίθεση η οποία ήταν
σηµαντική, θα έλεγα. Όµως, είπατε κάτι το οποίο πραγµατικά
είναι αλήθεια. Είπατε ότι ο κόσµος απογοητεύτηκε από το παλιό
σύστηµα εξουσίας και γι’ αυτό ψήφισε εµάς. Τουλάχιστον παραδεχτήκατε αυτό, ότι είχατε απογοητεύσει τον κόσµο, ότι µε τις
πρακτικές σας τόσα χρόνια είχατε διαλύσει την κοινωνία. Γι’
αυτόν τον λόγο ήρθαν σε εµάς. Από εκεί και πέρα, όµως, πείτε
µου γιατί πρέπει να γυρίσουν πίσω σε εσάς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Γιατί ήρθατε εσείς.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Γιατί αναβαπτιστήκατε στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι κάνατε. Δεν ξεχνάει αυτά που έχουν γίνει, όχι µόνο τα χρόνια του
µνηµονίου αλλά και τα σαράντα χρόνια πριν. Δεν θα τα ξεχάσει
και δεν θα επιστρέψει σε εσάς.
Σε τρία χρόνια που θα είναι οι εκλογές είµαι απόλυτα σίγουρος
ότι θα στηρίξει ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είστε απόλυτα σίγουρος για τα
τρία χρόνια;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Όµως, περιµένετε να δούµε. Μην
προκαταβάλετε την απόφαση του ελληνικού λαού. Θα περιµένετε τρία χρόνια, θα περιµένετε τις επόµενες εκλογές και τότε
θα κριθούµε και εµείς και εσείς. Εµείς για τη διακυβέρνησή µας
και εσείς για την Αντιπολίτευσή σας.
Από εκεί και πέρα και για να µπαίνω σιγά σιγά στο νοµοσχέδιο
σε όσο χρόνο µου µένει, ακούστηκε ότι εµείς δεν στηρίζουµε τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Νοµίζω ότι απαντήθηκε επαρκώς.
Όµως, έχω εδώ τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριµένα τις τέσσερις προσκλήσεις του ΕΠΑΝΕΚ.
Έχουν κατατεθεί στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις προτάσεις,
µε µέσο όρο προϋπολογισµού πρότασης 25.887 ευρώ. Αυτοί
είναι µεγάλοι;
Στο πρόγραµµα «Νεοφυής επιχειρηµατικότητα» µέσος όρος
προϋπολογισµού πρότασης 60.455 ευρώ. Αυτοί είναι µεγάλοι;
Στην ενίσχυση των τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων το λέει και ο τίτλος- ο µέσος όρος πρότασης είναι 27.100 ευρώ.
Αυτές είναι µεγάλες επιχειρήσεις; Αυτούς στηρίζουµε; Για να καταλάβω τι λέµε.
Το ΕΠΑΝΕΚ βγήκε για να στηρίξει µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Θα το κάνουµε και τον Σεπτέµβριο. Θα βγουν άλλες τρεις προτάσεις, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, για να στηρίξουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Και η τελευταία: Αναβάθµιση µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Μέσος όρος προϋπολογισµού 118.976 ευρώ. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις που θα στηριχθούν από το ΕΠΑΝΕΚ είναι οι µεγάλες
επιχειρήσεις που µας καταγγέλλετε ότι εµείς αυτή τη στιγµή µε
αυτό το νοµοσχέδιο στηρίζουµε ή είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις;
Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουµε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Τις στηρίζουµε και µε τον αναπτυξιακό νόµο, που, όπως είπαµε,
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είναι ένας αναπτυξιακός νόµος ο οποίος είναι επικεντρωµένος στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Δεν παίρνουν οι ελάχιστοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, όπως ήταν στους προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους, το 42% των πόρων που υπήρχαν γι’ αυτές.
Να πάω, λοιπόν, και στο νοµοσχέδιο. Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο δεν αποτελεί µόνο µία υποχρέωση της χώρας για εναρµόνιση
της εθνικής νοµοθεσίας µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αποτελεί την
υποχρέωση που έχουµε ως χώρα και ως Κυβέρνηση να εκσυγχρονίσουµε το πολυδαίδαλο δίκαιο ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, γιατί σήµερα το υφιστάµενο δίκαιο είναι αναποτελεσµατικό,
κατακερµατισµένο και αφήνει πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη
πελατειακών σχέσεων µεταξύ των αναθετουσών αρχών και των
αναδόχων.
Ένα θα σας πω µόνο. Χρησιµοποίησε ο κ. Σπίρτζης ένα παράδειγµα, αλλά έχω προσωπική εµπειρία από κάποια άλλα. Ήταν ευρεία η χρήση από την Κοινωνία της Πληροφορίας την περίοδο
2007-2013, που έγιναν τα περίφηµα ευρυζωνικά δίκτυα. Ακόµα δεν
έχουµε αξιοποιηθεί. Δεν ξέρουν και γιατί έγιναν. Όµως, όλα αυτά,
αντί για έργο βαφτίστηκαν προµήθεια και δόθηκαν σε δύο εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Η µία έπαιρνε στη µία πόλη και η άλλη
στην άλλη πόλη. Έτσι στηρίζατε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
εσείς.
Δεν έχω πολύ χρόνο και θα ήθελα να πω αρκετά. Έγινε πολύ
µεγάλος λόγος για τον ν.4281 του κ. Χατζηδάκη. Να πούµε τις
αλήθειες εδώ. Ο ν.4281 δεν ήταν νόµος που µπορούσε να εφαρµοστεί. Ήταν ένα κέλυφος. Ήθελε γύρω στα εκατό προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις για να εφαρµοστεί. Τέλος
πάντων, αν νοµίζατε ότι µπορούσε να εφαρµοστεί, µέχρι τον Δεκέµβριο του 2014 γιατί δεν τον εφαρµόσατε; Τον Αύγουστο τον
ψηφίσατε. Ερώτηση: Τέσσερις µήνες δεν είναι; Γιατί δεν τον εφαρµόσατε, αφού ήταν τόσο καλός;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μας είπατε: «Μα, γιατί δεν βγάλατε τότε τις κανονιστικές διατάξεις;». Γιατί ταυτόχρονα ξέρατε πολύ καλά, πριν ψηφίσετε τον
νόµο, τον Απρίλιο του 2014, ότι είχαν βγει οι οδηγίες 24 και 25.
Εµείς έπρεπε να εναρµονίσουµε το εθνικό δίκαιο µε το κοινοτικό
δίκαιο. Ποια ήταν η προτεραιότητα; Να πιάσουµε την προθεσµία
του 2016 που έπρεπε να εναρµονίσουµε το εθνικό δίκαιο ή να βγάλουµε προεδρικά διατάγµατα που θα έβγαιναν µετά από έξι µήνες,
για έξι µήνες εφαρµογή; Γιατί αυτό ήταν. Για έξι µήνες εφαρµογή.
Επιλέξαµε, λοιπόν, να κάνουµε τη διαβούλευση µε τους φορείς –
ένα χρόνο κράτησε αυτή η διαβούλευση- για να µπορέσουµε να
φέρουµε σήµερα έναν νόµο για τον οποίον πραγµατικά είµαστε
υπερήφανοι.
Θα κλείσω µε τη µελέτη-κατασκευή, επειδή ακούστηκε. Έχει
πέσει πολλή λάσπη για τη µελέτη κατασκευή. Εγώ θα έλεγα κάτι.
Ο νόµος περί µελέτης κατασκευής έχει καταστρατηγηθεί πάρα
πολλές φορές. Προφανώς καλά κάνουν οι φορείς και πιστεύουν
ότι είναι ένας νόµος ο οποίος βοηθάει τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Κι είναι δικαιολογηµένο. Όµως, εµείς σήµερα µε τις τροποποιήσεις που φέρνουµε στο σχέδιο µελέτης-κατασκευής
βάζουµε κανόνες διαφάνειας και δεν πάµε πλέον σε ανάθεση
έργων σε ηµετέρους. Το ξέρετε πάρα πού καλά. Δεν βάζουµε ζητήµατα τις βαθµολόγησης της µελέτης, γιατί εκεί γινόταν όλο το
παιχνίδι. Στη βαθµολόγηση της µελέτης. Εµείς λέµε: «Έχεις τις τεχνικές προδιαγραφές; Είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές η µελέτη σου; Περνάει. Δεν είναι; Φεύγει». Δεν µπαίνει κανένα
κριτήριο βαθµολόγησης. Βάζουµε πενταµελή επιτροπή που δεν
είναι από τον φορέα ανάθεσης. Επιµένουµε ότι πρέπει να υπάρχει
απόλυτη συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Όλα αυτά τα ζητήµατα κάνουν ένα σχέδιο µελέτης κατασκευής
το οποίο πραγµατικά µπορεί να βοηθήσει, γιατί η µελέτη-κατασκευή είναι ένα ευέλικτο σύστηµα ανάθεσης, το οποίο µπορεί να
βοηθήσει σηµαντικά στις απορροφήσεις των έργων.
Πιστεύω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο το οποίο δεν είναι απλά εναρµόνιση µε τις οδηγίες. Είναι
εθνικές επιλογές οι οποίες την επόµενη µέρα θα καταφέρουν να
δώσουν στη χώρα µας αυτό που χρειάζεται: Το τέλος της διαπλοκής και της διαφθοράς, την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σαντορινιό, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Επιτροπή Κανονισµού καταθέτει την Έκθεσή της στην πρόταση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων «για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής –Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51/Α’/10.4.1997)»
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Τελειώνουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και
µετά µπαίνουµε στην ψηφοφορία, αν δεν έχετε αντίρρηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να πετάξουµε την µπάλα στην εξέδρα, όπως έκαναν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για
παράδειγµα. Άλλωστε τι να πουν; Μαζί τα ψηφίσατε. Συµφωνούν.
Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Μόνο που ήρθατε τώρα και τους παίρνετε
το ψωµί. Τους κλέβετε τη δουλειά επί της ουσίας.
Απ’ αυτή την άποψη, βεβαίως, συµφωνούµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα εντάσσεται στη συνολικότερη
στρατηγική την οποία µε ευλάβεια υπερασπιζόσαστε και προσπαθείτε να υλοποιήσετε. Ποια είναι αυτή η συγκεκριµένη στρατηγική; Αναφέρθηκε αναλυτικά ο κύριος Υπουργός. Εµείς απλώς
θα επεξηγήσουµε λιγάκι, αν µας επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, τη
στρατηγική σας.
Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής είναι το συµφέρον του
κεφαλαίου. Είναι η ανάγκη της καπιταλιστικής ανάκαµψης της οικονοµίας. Απ’ αυτήν την άποψη αυτός είναι ο πυρήνας και η φιλοσοφία της στρατηγικής σας. Σ’ αυτόν τον βωµό, λοιπόν, της
καπιταλιστικής ανάκαµψης, στον βωµό της ανταγωνιστικότητας
και της καπιταλιστικής κερδοφορίας θυσιάζετε τα εργατικά δικαιώµατα, θυσιάζετε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε συνέχιση της πολιτικής που εφάρµοσαν
οι προηγούµενες Κυβερνήσεις και από τη σηµερινή Κυβέρνηση µε
κάποιες επιµέρους διαφοροποιήσεις να αναγνωρίσουµε. Αυτές οι
επιµέρους διαφοροποιήσεις δεν αφορούν την κατάσταση της εργατικής τάξης, δεν αφορούν τις συνθήκες τις οποίες βιώνει η λαϊκή
οικογένεια. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι συνεχίζετε αυτή την ίδια πολιτική κι από τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που ψηφίζουν και
υπερψηφίζουν τα συγκεκριµένα νοµοσχέδια, όπως είναι αυτά που
ενσωµατώνουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο.
Τι κάνουν οι συγκεκριµένες δύο οδηγίες που ενσωµατώνουµε
σήµερα; Προσπαθούν να άρουν τα εµπόδια τα οποία υπήρχαν
συνολικά στην ευρωπαϊκή αγορά, την πολυνοµία που υπήρχε και
τις διαφορετικές κρατικές ρυθµίσεις που υπήρχαν όσον αφορά
στις δηµόσιες συµβάσεις. Γιατί το κάνουµε αυτό; Γιατί είναι πολύ
µεγάλη η πίτα. Πάρα πολύ µεγάλη η πίτα.
Με βάση τη µελέτη της επιτροπής για το 2011, πριν από πέντε
χρόνια, η πίτα των δηµόσιων συµβάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή
Ένωσης ήταν στο 19% του ΑΕΠ. Πολύ µεγάλο κοµµάτι, για να το
αφήσουν ανεξέλεγκτο ή στις διαθέσεις και τις ρυθµίσεις του
κάθε κράτους µέλους.
Οι πολυεθνικές θέλουν να βάλουν χέρι και σε αυτό το κοµµάτι,
πλέον, που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα µπορούσαν να βάλουν χέρι σε αυτό το κοµµάτι;
Μόνο όταν ενοποιηθούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις. Μόνο, λοιπόν, αν
υπάρξει ενοποίηση της αγοράς.
Η ενοποίηση της αγοράς, όπως άλλωστε και οι ίδιες οι οδηγίες
στο προοίµιό τους σηµειώνουν, τι έχουν στο επίκεντρο; Την ικανοποίηση των τεσσάρων ελευθεριών που προβλέπονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, ελευθερία
κίνησης εµπορευµάτων, υπηρεσιών και εργαζόµενων.
Αυτό γίνεται τώρα. Ελευθερία κίνησης εµπορευµάτων και υπηρεσιών είναι ακριβώς να µπορούν οι πολυεθνικές να µεταφέρουν
και να συµµετέχουν στην οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία,
στην οποιαδήποτε δηµόσια πρόσβαση, χωρίς να εξετάζεται η
έδρα η καταστατική της κάθε εταιρείας. Να µπορούν, λοιπόν, να
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συµµετέχουν παντού.
Από αυτήν την άποψη, µε αυτόν τον τρόπο, ανοίγουν οι επιµέρους αγορές στις ανάγκες των πολυεθνικών. Ανοίγουν οι επιµέρους αγορές, για να µπορούν ακριβώς να συµµετέχουν στους
διαγωνισµούς, αλλά και ταυτόχρονα να εφαρµόσουν µια σειρά
άλλες οδηγίες, όπως αυτή της ελευθερίας κίνησης προσώπων
µε τη συγκεκριµένη οδηγία Μπολκενστάιν, που απέναντι σε
αυτήν θα υλοποιηθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέσα από
τις δηµόσιες συµβάσεις και τα δηµόσια έργα.
Γι’ αυτό ακριβώς το λέω –και δεν είναι τυχαίο– ότι οι δύο οδηγίες αυτές από την ίδια την Κοµισιόν, από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση εντάσσονται στη λογική της υλοποίησης της αντιδραστικής, της αντιλαϊκής και αντεργατικής στρατηγικής «Ευρώπη
2020».
Αλλά εδώ πέρα µπαίνει ένα ερώτηµα: Γιατί είναι τόσο µεγάλη
η φαγούρα για τις δηµόσιες συµβάσεις; Γιατί επί της ουσίας οι
δηµόσιες συµβάσεις δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά µία ακόµη
µορφή, που έχει το αστικό κράτος στα χέρια του, για να στηρίξει
τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Πρόκειται δηλαδή για µία άµεση κρατική στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων µέσα από τις δηµόσιες συµβάσεις, τις δηµόσιες προµήθειες και ένα πεδίο το οποίο, εξαιτίας ακριβώς των
επιλογών του αστικού κράτους, όχι µόνο διασφαλίζει αλλά και
θωρακίζει την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Επειδή
ακριβώς είναι µεγάλος ο τζίρος, είναι µεγάλος και ο ανταγωνισµός και σε συνθήκες κρίσης, ακόµη και µικρότερος να ήταν ο
τζίρος, θα επιδιώξουν οι µεγάλοι, οι οποίοι βλέπουν να χάνουν,
να αποκτήσουν πεδίο, να αποκτήσουν πρόσβαση και σε αυτούς
ακόµη τους τζίρους και τους µικρότερους ακόµη τζίρους.
Έτσι, λοιπόν, µε τις οδηγίες ρυθµίζονται ενιαίοι κανόνες για
τις δηµόσιες συµβάσεις, τις δηµόσιες προµήθειες, ρυθµίζεται
ενιαίο καθεστώς και ενιαία αγορά. Πού θα οδηγήσουν τα τρία
αυτά στοιχεία; Στη συγκέντρωση και στον έλεγχο των δηµόσιων
συµβάσεων και των δηµόσιων προµηθειών από τις πολυεθνικές.
Το είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά,
άλλωστε. Είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, ότι θα
υπάρξουν µέσα από αυτήν τη διαδικασία οικονοµίες κλίµακος. Ε,
οι οικονοµίες κλίµακος ποιους ωφελούν; Τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτούς ωφελούν.
Γι’ αυτό και θα υπάρξει ακόµη µεγαλύτερη συγκέντρωση στην
αγορά. Γι’ αυτό ακριβώς και θα αποκλειστούν µέσα από αυτήν
τη διαδικασία δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Άλλωστε, ο κ. Σταθάκης απάντησε στην κριτική του ΚΚΕ επιβεβαιώνοντας την κριτική του, ότι δηλαδή, µε βάση τον ευρωπαϊκό ορισµό, µικροµεσαία επιχείρηση θεωρείται αυτή που έχει
πάνω από διακόσιους πενήντα εργαζόµενους µέχρι πεντακόσιους. Για τα µεγέθη της Ελλάδας καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για
πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, που ορισµένους κλάδους της οικονοµίας τους µονοπωλούν κιόλας.
Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε και εσείς και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για τα διάφορα προγράµµατα τα οποία δίνουν σε πολύ µικρές, οικογενειακού χαρακτήρα,
πολύ µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, αυτά τα κάνανε και οι προηγούµενοι.
Το ΤΕΜΠΕ, η νεανική επιχειρηµατικότητα, το ΕΤΕΑΜ τώρα το
δικό σας, τα διάφορα αυτά προγράµµατα, τι κάνουν; Επί της ουσίας προσπαθούν να συγκαλύψουν την ανεργία, προσπαθούν να
δώσουν κάποια κίνητρα και κάποια διέξοδο, που έχει προσωρινό
χαρακτήρα και στις περισσότερες φορές από αυτές τις µικρές
επιχειρήσεις της νεανικής επιχειρηµατικότητας το 90% έκλεισε.
Αυτοί οι οποίοι συµµετείχαν σε αυτά τα προγράµµατα όχι µόνο
έχασαν τα στοιχεία τους, αλλά παρέµειναν και δανεισµένοι στους
επιχειρηµατικούς οµίλους.
Έτσι λοιπόν, σωστά είπε ο κύριος Υπουργός ότι µέσα από
αυτήν τη διαδικασία, θα συγκεντρωθεί η αγορά σε όλο και λιγότερα χέρια, αλλά σε αυτήν τη συγκέντρωση προσπαθείτε ταυτόχρονα να διαµορφώσετε και συνθήκες ευελιξίας. Δηλαδή,
οικονοµίες κλίµακος είπε ο Υπουργός και κατάτµηση.
Έτσι λοιπόν συγκεντρώνεται η αγορά και µετά οι πολυεθνικές
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έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εργολαβίες σε αυτούς οι οποίοι
θα έχουν αποκλειστεί από τους διαγωνισµούς. Να κατατέµνουν,
δηλαδή, τη δηµόσια προµήθεια, τη δηµόσια σύµβαση, σε µικρότερες εργολαβίες.
Έτσι λοιπόν οι µικρότερες επιχειρήσεις σε µέγεθος θα λειτουργούν δορυφορικά και συµπληρωµατικά προς τις πολυεθνικές, διατηρώντας τι προς όφελος των πολυεθνικών; Τη
δυνατότητα να συµπιέζουν ακόµα περισσότερο το κόστος, τη δυνατότητα οι πολυεθνικές να έχουν πολύ µεγαλύτερη ευελιξία και
µεγαλύτερη εξειδίκευση, που δίνει µια µικρή επιχείρηση για ορισµένα ζητήµατα.
Άρα λοιπόν, όλο αυτό και η κατάτµηση και η δορυφορική λειτουργία, η εργολαβία των µικρών επιχειρήσεων θα λειτουργήσει
προς όφελος των µεγάλων πολυεθνικών, αλλά και η ευελιξία, που
βάζετε εσείς στις µορφές διαδικασιών εφτά τουλάχιστον µορφές
για τη δηµόσια σύµβαση.
Εκεί που έγινε µεγάλη συζήτηση είναι για την υπόθεση µελέτη
κατασκευής. Προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ απλά θα πω και
µόνο ο ίδιος ο κ. Σπίρτζης τι είχε απαντήσει όταν συζητιόταν η
υπόθεση για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, την ενηµέρωση που
είχε κάνει.
Επί της ουσίας η διαδικασία µελέτη-κατασκευή λειτουργεί
πάντα προς όφελος αυτού που έχει αναλάβει το έργο, γιατί δεν
έχει οριστική µελέτη και µπορεί µέσα από τις συµπληρωµατικές
µελέτες να αυξάνει περαιτέρω το κόστος του έργου και να διεκδικεί πολύ περισσότερα. Αυτό έγινε µε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, κύριε Υπουργέ. Δικά σας λόγια είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Θα σας πω σε λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, λέω δικά σας λόγια
είναι. Επί της ουσίας έτσι λειτουργούσε η µελέτη-κατασκευή.
Δεύτερον, στη µελέτη-κατασκευή µηνύουµε τα µεγάλα έργα,
άρα λοιπόν εδώ πέρα συγκεντρώνεται αυτό στη διάθεση των
ελάχιστων κατασκευαστικών εταιρειών και βέβαια οι µελετητές
γίνονται υποχείρια των κατασκευαστικών εταιρειών. Αυτά είναι
λοιπόν τα ζητήµατα µέσα από αυτήν τη διαδικασία.
Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά την όποια επίκληση της διαφάνειας
και της αντιµετώπισης της σπατάλης –εµείς δεν αµφισβητούµε
τις προθέσεις των Υπουργών εδώ πέρα, ότι θέλουν αυτό– λέµε
πολύ καθαρά ότι θα έχει πολύ µικρό αποτέλεσµα.
Θα έχει πολύ µικρό αποτέλεσµα αφ’ ενός µεν γιατί υπάρχει
αυτή η πολυµορφία, οι επτά τουλάχιστον τύποι δηµόσιας σύµβασης, που µέσα από αυτούς τους επτά µπορεί ο καθένας να
επιλέγει αυτό που του αρµόζει περισσότερο, άρα λοιπόν να έχει
µεγαλύτερο όφελος. Δεύτερον, σε σχέση µε τη συγκέντρωση και
µονοπώληση της αγοράς, µπορεί οι ίδιοι οι οποίοι συµµετέχουν
να καθορίζουν τους κανόνες και εκ των υστέρων το ίδιο το κράτος να τους επικυρώνει. Τέλος, είναι το ίδιο το σύστηµα, κύριοι
Υπουργοί που γεννά τη σπατάλη, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα. Πηγάζουν µέσα από το ίδιο του το DNA.
Από αυτήν την άποψη –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι
και αυτός ο τοµέας, για παράδειγµα, το κατασκευαστικό κοµµάτι,
όπου επιβεβαιώνεται, που αναδεικνύεται περίτρανα η υπεροχή
της πρότασης του ΚΚΕ για τη λαϊκή οικονοµία και κοινωνία, για
τον σοσιαλισµό.
Θα βάλω δύο πλευρές µόνο του ζητήµατος για τα έργα. Ποια
είναι τα κριτήρια προτεραιότητας, σήµερα, κύριε Υπουργέ; Τα κριτήρια προτεραιότητας είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου. Να θυµίσω ότι η τοποθέτηση του ΚΚΕ, στη
συζήτηση για τους οδικούς άξονες παραχώρησης, ήταν ότι εδώ
πέρα είναι ιδιωτικοί δρόµοι, ότι γίνονται µε σκοπό την ικανοποίηση
των αναγκών των κατασκευαστικών οµίλων αλλά και του µεγάλου
κεφαλαίου και ότι εµπορευµατοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες.
Ποια θα ήταν η προτεραιότητα η διαφορετική, που να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες; Για παράδειγµα, ο σιδηρόδροµος και η
ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου. Είχαν κάνει τότε µία πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ, που όπως πάει η κατάσταση θα επιβεβαιωθεί, ότι το σιδηροδροµικό δίκτυο Πατρών – Αθηνών, ο ΠΑΘΕ ο
σιδηροδροµικός θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον δέκα χρόνια µετά
την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, για να µπορέσουν µέσα
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από τα διόδια και τη χρησιµοποίηση να βγάλουν πολύ περισσότερα χρήµατα οι κατασκευαστικοί όµιλοι.
Άρα λοιπόν ποια είναι τα δικά µας κριτήρια προτεραιότητας;
Πρώτον, τα µεγάλα έργα να συµβάλλουν στην ανάπτυξη που θα
έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Δεύτερον, στη βελτίωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας.
Απάντηση, δηλαδή, στις µεταφορικές της ανάγκες. Τρίτον, σεβασµός στο περιβάλλον. Και τέταρτον, να διαµορφώνουν συνθήκες οικονοµίας κλίµακος και όχι κατασπατάλησης.
Ποια από αυτά τα τέσσερα κριτήρια υλοποιούν τα δικά σας
σχέδια – όχι τα σχέδια τα προσωπικά της Κυβέρνησης, αλλά τα
σχέδια του καπιταλιστικού συστήµατος και τις προτεραιότητες
του καπιταλιστικού συστήµατος; Κανένα από τα τέσσερα αυτά.
Δεύτερον, πώς θα γίνονται αυτά τα έργα; Εµείς, λέµε πολύ καθαρά ότι τόσο η µελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση των µεγάλων αυτών έργων κατασκευής πρέπει να είναι ευθύνη του
κράτους, µε κρατικό φορέα κατασκευής, ο οποίος κρατικός φορέας κατασκευής θα σέβεται και το επιστηµονικό επίπεδο των
µηχανικών, αλλά ταυτόχρονα και τους ίδιους τους εργαζόµενους
και δεν θα προσπαθεί να τους ξεζουµίσει µε τα διάφορα µπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, µε τις διάφορες συµβάσεις της µίας
ηµέρας και µε το επικίνδυνο και ανθυγιεινό της όλης κατάστασης.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι στα στρατηγικά ζητήµατα εµείς διαφωνούµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο και θα το καταψηφίσουµε και επί της αρχής
και επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Αν δεν κάνω λάθος, έχουν τελειώσει οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, δεν υπάρχει δευτερολογία από κανέναν ειδικό αγορητή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, για δευτερόλεπτα,
πριν µπείτε στην ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη για την παρέµβαση πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ψηφοφορία, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό το θέµα και ηθικό
ζήτηµα.
Ο κ. Σπίρτζης λίγο πριν έκανε µία αναφορά στη Νέα Δηµοκρατία και ειδικά στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας. Τον καλούµε
να ανέβει στο Βήµα και να ονοµατίσει αυτό που υπονοεί, ποιον
υπονοεί και τι σχέση έχει αυτός που υπονοεί µε την Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κατανοητό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να µην αφήσει αυτό το πράγµα αναπάντητο, γιατί είπε κάτι νεφελώδες και µία κατηγορία η οποία
είναι στον αέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σωστό.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι εύλογο το ερώτηµα του κ.
Βρούτση. Έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όταν κατονοµάσει η Νέα Δηµοκρατία, θα κατονοµάσουµε και εµείς. Μέχρι τότε είναι λόγια στον αέρα, γενικά και αόριστα. Μόλις κατονοµάσει, θα κατονοµάσουµε και εµείς ό,τι
θέλει, όποτε θέλει και όπου θέλει, είτε στη Βουλή είτε έξω από
τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι απάντηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ουσιαστικά δεν δόθηκε απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λοιπόν, προχωρούµε στην ψηφοφορία. Όπως γνωρίζετε είναι 380 άρθρα. Προτείνω έναν τρόπο οµαδοποίησης, ο οποίος είναι ο εξής: Αφού
ψηφίσουµε επί της αρχής, να οµαδοποιήσουµε και να ψηφίσουµε
τα άρθρα από το 1 µέχρι εκεί που δεν υπάρχει τροποποίηση. Να
σας πω την πρότασή µου. Μετά να ψηφίσουµε τα άρθρα ένα –
ένα που είναι τροποποιηµένα και είναι γύρω στα δέκα και να συνεχίσουµε µε αυτόν τον τρόπο. Είναι γύρω στις δώδεκα ψηφοφορίες. Δεν είναι πολλές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λέω αυτό, γιατί ο Κανονισµός λέει ότι πρέπει να ψηφίζουµε
κάθε άρθρο χωριστά. Είπαµε να το κάνουµε δεκάδες, µετά εικοσάδες και µετά καταλήξαµε σε αυτήν την πρόταση. Δηλαδή, η
πρώτη ψηφοφορία είναι από το 1 έως το 52 ως έχει. Εκεί τοποθετούµαστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έως και το 52;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έως και το 52. Θα
σας τα πω αναλυτικά. Μετά το 53 µόνο του, που είναι τροποποιηµένο, το 54 µόνο του, µετά το 55 έως το 75 και µε αυτόν τον
τρόπο συνεχίζουµε. Θα γίνουν δώδεκα ψηφοφορίες και τελειώνουµε και νοµίζω ότι είµαστε µέσα στις διατάξεις του Κανονισµού.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού: «Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού:
«Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων µε την διαδικασία που
µόλις είπαµε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;

13943

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
73 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
76 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς, το άρθρο
81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
86 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
119 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
121 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
122 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
123 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
124 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
125 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
126 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
127 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
128 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
129 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
130 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
131 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
132 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
133 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 134 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
134 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 135 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
135 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 136 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
136 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 137 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
137 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 138 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
138 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 139 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
139 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 140 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
140 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 141 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
141 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 142 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
142 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 143 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
143 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 144 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
144 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 145 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
145 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 146 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
146 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 147 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
147 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 148 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
148 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 149 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
149 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 150 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
150 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 151, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
151 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 152 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
152 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 153 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
153 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 154 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
154 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 155 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
155 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 156 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
156 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 157 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
157 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 158 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
158 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 159 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
159 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 160 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
160 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 161 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
161 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 162 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
162 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 163 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
163 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 164 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
164 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 165 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
165 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 166 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
166 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 167 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
167 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 168 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
168 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 169 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
169 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 170, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
170 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
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κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 171 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
171 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 172 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
172 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 173 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
173 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 174 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
174 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 175 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
175 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 176 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
176 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 177 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
177 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 178 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
178 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 179 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
179 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 180 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
180 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 181 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
181 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 182 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
182 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 183 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
183 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 184 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
184 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 185 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
185 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 186 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
186 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 187 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
187 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 188 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
188 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 189 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
189 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 190 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
190 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 191 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
191 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 192 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
192 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 193 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
193 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 194 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
194 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 195 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
195 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 196 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
196 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 197 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
197 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 198 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
198 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 199 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
199 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 200 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
200 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 201 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
201 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 202 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
202 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 203 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
203 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 204 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
204 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 205 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
205 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 206 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
206 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 207 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
207 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 208 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
208 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 209 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
209 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 210 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
210 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 211 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
211 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 212 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
212 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 213 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
213 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 214 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
214 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 215 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
215 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 216 ως έχει;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
216 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 217 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
217 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 218 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
218 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 219 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
219 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 220 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
220 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 221, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
221 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 222 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
222 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 223 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
223 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 224 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
224 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 225 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
225 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 226 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
226 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 227 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
227 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 228 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
228 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 229 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
229 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 230 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
230 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 231 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
231 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 232 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
232 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 233 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
233 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 234 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
234 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 235 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
235 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 236 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
236 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 237 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
237 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 238 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
238 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 239 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
239 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 240 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
240 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 241 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
241 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 242 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
242 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 243 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
243 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 244 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
244 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 245 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
245 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 246 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
246 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 247 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
247 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 248 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

13958

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
248 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 249 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
249 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 250 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
250 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 251 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
251 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 252 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
252 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 253 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
253 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 254 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
254 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 255 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
255 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 256 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
256 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 257 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
257 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 258, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
258 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 259 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
259 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 260 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
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260 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 261 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
261 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 262 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
262 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 263 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
263 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 264 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
264 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 265 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
265 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 266 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
266 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 267 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
267 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 268 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
268 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 269 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
269 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 270 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
270 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 271 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
271 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 272 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
272 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 273 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
273 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 274 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
274 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 275 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
275 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 276 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
276 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 277 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
277 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 278 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
278 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 279 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
279 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 280 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
280 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 281 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
281 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 282 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
282 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 283 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
283 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 284 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
284 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 285 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
285 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 286 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
286 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 287 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
287 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 288 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
288 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 289 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
289 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 290 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
290 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 291 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
291 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 292 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
292 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 293 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
293 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 294 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
294 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 295 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
295 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 296 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
296 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 297 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
297 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 298 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
298 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 299 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
299 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 300 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
300 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 301 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
301 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 302 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
302 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 303 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
303 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 304 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
304 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 305 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
305 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 306 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
306 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 307 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
307 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 308 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
308 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 309 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
309 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 310 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
310 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 311 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
311 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 312 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
312 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 313 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
313 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 314 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
314 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 315 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
315 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 316 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
316 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 317 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
317 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 318 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
318 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 319 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
319 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 320 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
320 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 321 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
321 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 322 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
322 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 323 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
323 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 324 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
324 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 325 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
325 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 326 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
326 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 327 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
327 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 328 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
328 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 329 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
329 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 330 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
330 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 331 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

331 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 332 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
332 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 333 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
333 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 334 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
334 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 335 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
335 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 336 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
336 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 337 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
337 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 338 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
338 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 339 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
339 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 340 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
340 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 341 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
341 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 342 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
342 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 343 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
343 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 344 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
344 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 345 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
345 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 346 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
346 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 347 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
347 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 348, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
348 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 349 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
349 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 350 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
350 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 351 ως έχει;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
351 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 352 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
352 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 353 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
353 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 354 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
354 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 355 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
355 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 356 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
356 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 357 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
357 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 358 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
358 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 359 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
359 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 360 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
360 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 361 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
361 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 362 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
362 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 363 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
363 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 364 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
364 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 365 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
365 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 366 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
366 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 367 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
367 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 368 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
368 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 369 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
369 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 370 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
370 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 371 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
371 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 372 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
372 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 373 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
373 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 374 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
374 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 375 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
375 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 376, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
376 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 377, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
377 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 378 ως έχει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
378 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Tο ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 1
Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας

2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
(L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016), β) της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις προµήθειες φορέων,
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας,
των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και γ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και της 92/13/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και 47 της
Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
2. Ο παρών νόµος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου
Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραµµατισµού και
σύναψης συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338),
γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το
Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και
τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννοµη προστασία κατά
τη σύναψη συµβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες
τις συµβάσεις των περιπτώσεων α’ και β’, ανεξαρτήτως είδους
και εκτιµώµενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις αυτού.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρµόζονται αποκλειστικά στις συµβάσεις των περιπτώσεων α’και β’ της παραγράφου 2 µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235
αντίστοιχα.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρµόζονται στην
εκτέλεση συµβάσεων έργων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου
I του Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β’ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
5. Οι διατάξεις των άρθρων 182 έως 199 εφαρµόζονται στην
εκτέλεση συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών των περιπτώσεων
α’ και β’ της παραγράφου 2, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις
του Κεφαλαίου I του Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως
133) και του Μέρους Β’ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
6. Οι διατάξεις των άρθρων 200 έως 220 εφαρµόζονται στην
εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και γενικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2, συµπληρωµατικά προς
τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα
129 έως 133) και του Μέρους Β’ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως
338).
7. Κατά τη σύναψη συµβάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της
παραγράφου 2, που υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε το ν. 3389/2005 (Α’ 232) δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
2, της παραγράφου 7 του άρθρου 4, των εδαφίων β’ και γ’ της
παραγράφου 7 του άρθρου 6, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14, των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, της παραγράφου 10 του άρθρου 39, του άρθρου 44,
των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 45, τα άρθρα 49 έως 53,
των παραγράφων 7 έως 9 του άρθρου 54, της παρ. 5 του άρθρου
57, των άρθρων 68, 72, 76 και 77, των στοιχείων ε’ έως στ’ της
παραράφου 2 και των παραγράφων 4, 5, 6 και 11 έως 16 του άρθρου 86, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 87, της παραγράφου 6 του άρθρου 88, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 90,
των στοιχείων α’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 91, των
άρθρων 92 έως 100, 103 έως 105, των παραγράφων 6 και 7 του
άρθρου 106, των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 118, της παραγράφου 3 του άρθρου 123, των άρθρων 124 έως 126, 128 έως
129, της παραγράφου 2 του άρθρου 133, των άρθρων 134 έως
220, των παραγράφων 8 έως 11 του άρθρου 221, του άρθρου
281, της παραγράφου 7 του άρθρου 282, των άρθρων 298 και
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302, της παραγράφου 7 του άρθρου 313, των άρθρων 315 και
316, της παραγράφου 7 του άρθρου 317, καθώς και του άρθρου
334. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων αυτών εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν. 3389/2005.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου ή οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου και οι
αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως
«αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την
έννοια του άρθρου 224,
2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ΚΑΑ)», νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α’ και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή
τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί,
3) ως «µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές,
4) ως «οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισµοί
που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί
για το συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος, που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα, β)
έχουν νοµική προσωπικότητα και γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το
µεγαλύτερο µέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους
οργανισµούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό
συµβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήµισυ των µελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου,
5) ως «δηµόσιες συµβάσεις» και ως «συµβάσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών» νοούνται οι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας
οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών
αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών,
6) ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις έργων»
νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση
εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α’ και στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Β’, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη
µελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις που ορίζει
η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική
επιρροή στο είδος ή στη µελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών
εργασιών ή εργασιών µηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό
για την εκπλήρωση µίας οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η
εκτέλεση των εργασιών του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως
την εφαρµογή µελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη
χρήση τεχνικών γνώσεων και µεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά
τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδοµών, ιδίως στις κατηγορίες
οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενικών, βιοµηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων
αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις µεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές
διαµορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και των υποδοµών εκ
του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις
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προµηθειών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο
την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων. Μια
σύµβαση προµηθειών µπορεί να περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως,
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» και ως «συµβάσεις
υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την
παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφεροµένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και την παροχή
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά την
έννοια των στοιχείων α’ και β’, αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της
παραγράφου 3, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Γ’, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δηµόσιες συµβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών,
πλην των αναφεροµένων στην υποπερίπτωση α’ της παρούσας
περίπτωσης συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείµενο
το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και δράσεων σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεµβάσεις,
την υποστήριξη της υλοποίησης τους µε τη µεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω
προγραµµάτων και δράσεων. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες
υπάγονται ιδίως οι οικονοµικές µελέτες, οι κοινωνικές µελέτες, οι
µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές µελέτες, καθώς και οι µελέτες συστηµάτων πληροφορικής,
εκτός εάν σχετίζονται µε έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7
ή µε εκπόνηση µελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α’
της παρούσας περίπτωσης.
10) ως «συµφωνία - πλαίσιο» νοείται µία συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ µιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που
διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και,
όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόµενες ποσότητες,
11) ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων
ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προµήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.
Στην έννοια αυτή περιλαµβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β’ του παρόντος Βιβλίου,
12) ως «προσφέρων» νοείται οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά,
13) ως «υποψήφιος» νοείται οικονοµικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συµµετοχής σε
κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας,
14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης» ή «έγγραφο της σύµβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή
στο οποίο παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µε
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης
ή της διαδικασίας ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης των άρθρων 63 και 293, της προκαταρκτικής
προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης
του διαγωνισµού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού
εγγράφου, των προτεινόµενων όρων της σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους υποψηφίους
και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές
και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης,
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στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγµάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, το
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάµει της
παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο
της σύµβασης µετά των παραρτηµάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαµβάνει και τις εφαρµοστέες τεχνικές προδιαγραφές,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε µόνιµη βάση µε µία από τις παρακάτω µορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που
προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων ή της σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως µε τις κατωτέρω µορφές: α) τεχνικής
υποδοµής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις/
συµβάσεις ή να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά
ή υπηρεσίες, β) συµβουλών σχετικά µε τη διεξαγωγή ή το σχεδιασµό διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων/συµβάσεων,
γ) προετοιµασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων/συµβάσεων εξ ονόµατος και για λογαριασµό της ενδιαφερόµενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) µία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και,
ενδεχοµένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι
συµβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συµβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που
περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ µε σκοπό την
πραγµατοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι
ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρµόδιες για
τον εθνικό σχεδιασµό, προγραµµατισµό, καθώς και συντονισµό
κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των
λοιπών ΚΑΑ.
19) ως «πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων» «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συµβάσεων» νοείται δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές
δραστηριότητες αγορών,
20) µε τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών το οποίο µπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται
µε ηλεκτρονικά µέσα,
21) ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός
για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία διαβιβάζονται,
διακινούνται και λαµβάνονται µε τη χρήση ενσύρµατου, ασύρµατου, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου,
22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά και/ή διασυνδεδεµένα στάδια, συµπεριλαµβανοµένων της έρευνας και της
ανάπτυξης που θα πραγµατοποιηθούν, της παραγωγής, της εµπορίας και των όρων της, της µεταφοράς, της χρήσης και της
συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή
ενός έργου ή της παροχής µιας υπηρεσίας, από την απόκτηση
των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων µέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης,
23) ως «διαγωνισµοί µελετών» νοούνται διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
να αποκτά, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων µηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από
κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή
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βραβείων,
24) ως «καινοτοµία» νοείται η υλοποίηση νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαµβάνει
αλλά δεν περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόµησης ή κατασκευής, νέα µέθοδο εµπορίας ή νέα µέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηµατικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου
εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων µεταξύ άλλων, µε σκοπό τη
συµβολή στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την
υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη,
25) ως «σήµα» (label) νοείται οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριµένο έργο,
προϊόν, υπηρεσία, µέθοδος ή διαδικασία πληροί ορισµένες απαιτήσεις,
26) ως «απαίτηση ή απαιτήσεις σήµατος» νοούνται οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν,
υπηρεσία ή διαδικασία, προκειµένου να λάβει το σχετικό σήµα,
27) ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόµενα στα άρθρα
5 και 235 όρια,
28) ως «δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων» και ως «συµβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της
παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252,
και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης
αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης
των άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,
29) ως «δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων» και ως «συµβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της
παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252,
αντίστοιχα, των οποίων η εκτιµώµενη αξία είναι κατώτερη από τα
όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε
φορά,
30) ως «συνοπτικός διαγωνισµός» νοείται η απλοποιηµένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος
οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα άρθρα 117 και 327,
31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης
χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 118 και 328,
32) ως «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα,
το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραµµατισµό και τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της
παρούσας παραγράφου, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
33) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονοµικοί φορείς που χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,
34) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί
µέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες
συµβάσεις και στις συµβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της
περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και το άρθρο 38,
35) ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων» ή ως
«Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί
µε το ν. 4013/2011,
36) ως «κράτος - µέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
37) ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
38) ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
39) ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
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40) ως «ΣΔΣ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/1997 (Α’ 139),
41) οι όροι «Δηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
42) ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της
αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης της περίπτωσης 14, η προσφορά του
αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συµφωνίας αυτής,
43) ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «µελετητής» ή «προµηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονοµικός φορέας
στον οποίο έχει ανατεθεί µε δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση, κατά
την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η µελέτη έργου ή η προµήθεια
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.
2. Πέραν των ορισµών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β’ του
Βιβλίου Ι:
1) ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δηµόσιο
ή άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα, για λογαριασµό του οποίου
καταρτίζεται η δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση, κατά την έννοια της
διάταξης της περίπτωσης (5) της παρούσας παραγράφου ή κατασκευάζεται το έργο,
2) ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη υλοποίησης
του έργου,
3) ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το
όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασµό του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της
σύµβασης,
4) ως «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που
είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της
κατασκευής του έργου,
5) ως «Τεχνικό Συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που
έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων,
όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται από την
Προϊσταµένη Αρχή,
6) ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των µετρήσιµων
ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη
ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εµφάνισης
για την τεχνική διάρκεια ζωής του.
3. Πέραν των ορισµών της παραγράρου 1, ιδίως για τις ανάγκες
εφαρµογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β’ του Βιβλίου I:
1) ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δηµόσιο ή άλλος φορέας
του δηµόσιου τοµέα, στον οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται µελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες,
2) ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή που καταρτίζει
σύµβαση µελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών µε τον ανάδοχο
είτε για λογαριασµό της είτε για λογαριασµό του κυρίου του
έργου,
3) ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το
όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης, ασκώντας για λογαριασµό του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της
σύµβασης,
4) ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που
είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της
συναφθείσας σύµβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταµένης
Αρχής,
5) ως «Τεχνικό συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που
έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί στον εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
ή ζητείται από την Προϊσταµένη Αρχή,
6) ως «Φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης νοείται η τεχνική
υπηρεσία ή η µελέτη, που προσδιορίζεται από τη σύµβαση, ως
το ζητούµενο αποτέλεσµα αυτής,
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(α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσµα συστηµατικής και αναλυτικής
επιστηµονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριµένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείµενο, που αποβλέπει ιδίως
στην παραγωγή έργου ή στην επέµβαση σε έργο ή αφορά στο
σχεδιασµό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας
ή σε µεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασµού του ευρύτερου χώρου.
Η µελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται µε τη σύµβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα µε συγκεκριµένη συµφωνηµένη µορφή.
(β) «Τεχνικές Υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστηµονικές
υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων µε τη διάθεση κυρίως συγκεκριµένου επιστηµονικού προσωπικού και άλλων µέσων επί ορισµένου χρόνου,
που προσδιορίζεται είτε ηµερολογιακά είτε σε συνάρτηση µε ορισµένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες µπορούν να έχουν ως αντικείµενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των
τευχών δηµοσίου διαγωνισµού ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας,
β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή µελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης µελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο
µελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου,
7) ως «Προεκτιµώµενη αµοιβή» νοείται το προεκτιµώµενο από
την αναθέτουσα Αρχή χρηµατικό ποσό για την ολοκλήρωση των
προκηρυσσόµενων µελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 53 και αναφέρεται στα έγγραφα της
σύµβασης,
8) ως «Συµβατική αµοιβή» νοείται το καθοριζόµενο µε την προκήρυξη κατ’ αποκοπή τίµηµα όταν δεν προβλέπεται υποβολή οικονοµικής προσφοράς και η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
στις λοιπές περιπτώσεις συµβάσεων µελετών και συµβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών,
9) ως «Τελική αµοιβή» νοείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αµοιβή για το εκτελεσθέν αντικείµενο της
σύµβασης,
10) ως «Μονάδες φυσικού αντικειµένου» νοούνται οι χαρακτηριστικές για κάθε αντικείµενο σύµβασης µοναδιαίες διαστάσεις
του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το µέγεθός του κατά κύριο λόγο, όπως χιλιόµετρα οδού, επιµέρους αυτοτελείς δοµικές κατασκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς,
ανισόπεδους κόµβους και διαβάσεις), τετραγωνικά µέτρα κτιρίων
ή αποτυπώσεων ή οι µονάδες του χρόνου που απαιτούνται για
την εκτέλεση της σύµβασης,
11) ως «Κύρια Μελέτη» νοείται η µελέτη που έχει ως αντικείµενο τον ίδιο το σχεδιασµό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασµένα µε άλλη κύρια µελέτη,
12) Ως «Υποστηρικτικές µελέτες και έρευνες» νοούνται οι επί
µέρους µελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όµως, ως αντικείµενο τον ίδιο το σχεδιασµό του έργου ή την παροχή της
υπηρεσίας,
13) ως «Απλή Μελέτη» νοείται η µελέτη που περιλαµβάνει µία
κύρια αυτοτελή µελέτη και ενδεχοµένως τις απαιτούµενες υποστηρικτικές µελέτες,
14) ως «Σύνθετη Μελέτη» νοείται η µελέτη που περιλαµβάνει
περισσότερες από µία κύρια µελέτη και ενδεχοµένως τις απαιτούµενες υποστηρικτικές µελέτες.
15) Ως «κατηγορίες µελετών» και ως «υπηρεσίες επίβλεψης µελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Γ’: (1)
Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες, (2) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες, (3) οικονοµικές µελέτες, (4) κοινωνικές µελέτες, (5) µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, (6)
αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων, (7) ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων,
οικισµών και τοπίου), (8) στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών
κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), (9)
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες, (10)
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και
κυκλοφοριακές µελέτες (11) µελέτες λιµενικών έργων, (12) Με-
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λέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), (13)
Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών
πόρων, (14) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ή πιων µορφών ενέργειας), (15) Βιοµηχανικές
µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας), (16)
Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές), (17) Χηµικές µελέτες και έρευνες, (18) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών
Εγκαταστάσεων, (19) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες, (20)
Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες, (21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες, (22) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες, (23) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές,
γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού
προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων), (24)
Δασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων,
δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων
και κατάρτι- σης δασικών χαρτών), (25) Μελέτες φυτοτεχνικής
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (26)
Αλιευτικές µελέτες, (27) Περιβαλλοντικές µελέτες και (28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να τροποποιείται το
ως άνω Παράρτηµα, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες µελετών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται σε αυτό.
4. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου και για τις ανάγκες του
Βιβλίου I ο όρος «αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης» περιλαµβάνει τις
ενδεικτικά απαριθµούµενες στα επίπεδα NUTS 1, 2 και 3 και µικρότερες διοικητικές µονάδες ως αναφέρονται στον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθµ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
5. Ορισµοί σχετικοί µε τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων
54 και 282 περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α’ και στο Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Β’, αντίστοιχα.
ΒΙΒΛΙΟ I
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 3
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) θεσπίζει κανόνες για τις
διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που πραγµατοποιούνται από αναθέτουσες
αρχές, ανεξαρτήτως εκτιµώµενης αξίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2. Διαδικασία σύναψης σύµβασης ή σύµβαση κατά την έννοια
του παρόντος Βιβλίου είναι η απόκτηση, µέσω δηµόσιας σύµβασης, από µία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονοµικούς φορείς που επιλέγονται από
τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον
τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκοπού δηµοσίου συµφέροντος.
3. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωµα των αναθετουσών
αρχών να ορίζουν, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης, ποιες υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονοµικού συµφέροντος, πώς θα πρέπει να οργανώνονται και να χρηµατοδοτούνται οι υπηρεσίες

αυτές, σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και
σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στην
παράγραφο Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
Οµοίως, το παρόν Βιβλίο δεν θίγει την απόφαση των δηµόσιων
αρχών αν, πώς και σε ποιο βαθµό επιθυµούν να ασκούν δηµόσιες
λειτουργίες οι ίδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το
πρωτόκολλο αριθµ. 26.
4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει τον τρόπο οργάνωσης του εθνικού
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
5. Συµφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νοµικές πράξεις που οργανώνουν τη µεταβίβαση εξουσιών και αρµοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος µεταξύ αναθετουσών
αρχών ή ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν
αµοιβή για την εκτέλεση των συµβάσεων, θεωρούνται ζήτηµα
εσωτερικής οργάνωσης του Κράτους και, κατά συνέπεια, ουδόλως θίγονται από το παρόν Βιβλίο.
Άρθρο 4
Μεικτές συµβάσεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε µεικτές συµβάσεις οι
οποίες έχουν ως αντικείµενο διαφορετικά είδη συµβάσεων, το σύνολο των οποίων εµπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221).
Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρµόζονται σε µεικτές συµβάσεις οι
οποίες έχουν ως αντικείµενο συµβάσεις που εµπίπτουν στο παρόν
Βιβλίο και συµβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου
II ή/και από άλλο νοµικό καθεστώς, όπως οι διατάξεις του ν.
3978/2011 (Α’ 137) ή/και τις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται
η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ (L 94).
2. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο δύο ή περισσότερα
είδη συµβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προµήθειες) ανατίθενται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στο είδος της σύµβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείµενο της σχετικής σύµβασης.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν
µέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110
και εν µέρει από άλλες υπηρεσίες ή µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υπηρεσίες και εν µέρει από προµήθειες,
το κύριο αντικείµενο καθορίζεται, σύµφωνα µε το ποια από τις
εκτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προµηθειών είναι
η υψηλότερη.
3. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης
µπορεί να χωρισθούν αντικειµενικά, εφαρµόζεται η παρ. 4. Όταν
τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν µπορεί
να χωρισθούν αντικειµενικά, εφαρµόζεται η παρ. 6.
Όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται από το
άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α’
137), εφαρµόζεται το άρθρο 16.
4. Σε περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που εµπίπτουν στο
παρόν Βιβλίο και µε αντικείµενα που δεν εµπίπτουν σε αυτό, οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη είτε ενιαίας σύµβασης.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών
συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµιάς από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου µέρους.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας
σύµβασης, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην προκύπτουσα µεικτή σύµβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των µερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του
νοµικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική
περίπτωση τα µέρη αυτά, εκτός εάν στο άρθρο 16 ορίζεται διαφορετικά.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που περιέχουν στοιχεία
συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και συµβάσεων
παραχώρησης, η µεικτή σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε το
παρόν Βιβλίο, υπό τον όρο ότι, υπολογιζόµενη, σύµφωνα µε το
άρθρο 6, η εκτιµώµενη αξία του µέρους της σύµβασης που συνιστά σύµβαση εµπίπτουσα στο παρόν Βιβλίο είναι ίση ή ανώτερη
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από το αντίστοιχο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5.
5. Σε περίπτωση συµβάσεων τόσο µε αντικείµενο που καλύπτεται από το παρόν Βιβλίο, όσο και µε αντικείµενο για την άσκηση
δραστηριότητας που διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου II, οι
εφαρµοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από την
παρ. 4, σύµφωνα µε τα άρθρα 225 και 226.
6. Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριµένης σύµβασης δεν µπορούν να χωρισθούν αντικειµενικά, το ισχύον νοµικό καθεστώς καθορίζεται µε βάση το κύριο αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης.
7. Αν η σύµβαση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία και από δηµόσια
σύµβαση έργων, το ισχύον νοµικό καθεστώς, κατά την προηγούµενη παράγραφο, καθορίζεται για µεν δηµόσιες συµβάσεις έργων
άνω των ορίων µετά από σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α’ της παρ. 1
του άρθρου 41, για δε δηµόσιες συµβάσεις έργων κάτω των
ορίων µετά από σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στην
ΕΚΑΑ.
ΤΜΗΜΑ II
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 5
Κατώτατα όρια
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και
Κανονισµός (ΕΕ) 2015/2170)
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
β) 135.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και
για διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω
αρχές. Αν οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ανατίθενται από
τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
άµυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τις συµβάσεις
που αφορούν τα οριζόµενα στο Παράρτηµα III του Προσαρτήµατος Α’ προϊόντα,
γ) 209.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και
για διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω
αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρµόζεται επίσης στις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, όταν οι συµβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν
εµπίπτουν στο Παράρτηµα III του Προσαρτήµατος Α’,
δ) 750.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Α’.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις
α’, β’ και γ’ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ.
Άρθρο 6
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιµάται
από την αναθέτουσα αρχή, συµπεριλαµβανοµένου κάθε τυχόν δικαιώµατος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύµβασης,
όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύµβασης.
Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονοµή βραβείων ή καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες,
λαµβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές µονάδες λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία
για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές µονάδες. Κατά παρέκκλιση
του πρώτου εδαφίου, όταν µία χωριστή επιχειρησιακή µονάδα
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είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των
συµβάσεων της ίδιας ή ορισµένων κατηγοριών αυτών, η αξία των
συµβάσεων µπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριµένης µονάδας.
3. Η επιλογή της χρησιµοποιουµένης µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης δεν γίνεται µε σκοπό
την αποφυγή της εφαρµογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου. Η σύµβαση δεν κατατέµνεται κατά τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος
νόµου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
4. Η εκτιµωµένη αξία ισχύει τη στιγµή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή , στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται
προκήρυξη διαγωνισµού, τη στιγµή που η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, για παράδειγµα ερχόµενη
σε επαφή µε οικονοµικούς φορείς για τους σκοπούς της σύναψης
της σύµβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 61.
5. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα
αγορών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη
εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συµβάσεων που
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο
ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
6. Στην περίπτωση συµπράξεων καινοτοµίας, η αξία που πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς
ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόµενης σύµπραξης,
καθώς και των προµηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα
αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόµενης σύµπραξης.
7. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας λαµβάνονται υπόψη το κόστος
των έργων, καθώς και η συνολική εκτιµώµενη αξία των αγαθών
και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από τις
αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
έργων. Επίσης, στην εκτιµώµενη αξία της δηµόσιας σύµβασης
έργου συµπεριλαµβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος της περίπτωσης θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53, η ρήτρα του άρθρου 149
και το κονδύλιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 156. Όσον αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών στην
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό
απροβλέπτων της περίπτωσης α’ της παρ. 8 του άρθρου 53.
8. Όταν προτεινόµενο έργο ή προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών
µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία
όλων αυτών των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο
άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται στην
ανάθεση κάθε τµήµατος.
9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογενών αγαθών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή
χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή του
άρθρου 5 περιπτώσεις β’ και γ’ η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων
αυτών των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο
5, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε τµήµατος.
10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στις παραγράφους
8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις
για µεµονωµένα τµήµατα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υπόψη την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι µικρότερη από 80.000 ευρώ
για προµήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον
τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόµενο έργο, η προτεινόµενη απόκτηση οµοιογενών αγαθών ή η προτεινόµενη παροχή
υπηρεσιών.
11. Όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης:
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α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων
του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη, ει δυνατόν,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς
τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης
β) είτε η εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων
που συνήφθησαν κατά το δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης
παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον
αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.
12. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που
έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή
τη µίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται
ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης είναι η εξής:
α) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων ορισµένου χρόνου,
εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα µήνες,
η συνολική εκτιµώµενη αξία για τη διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από δώδεκα
µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της
εκτιµώµενης υπολειπόµενης αξίας
β) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων αορίστου χρόνου ή
στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48.
13. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η βάση
για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης είναι,
κατά περίπτωση, η εξής:
α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι
άλλοι τρόποι αµοιβής,
β) τραπεζικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αµοιβής,
γ) συµβάσεις µελετών: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες
και οι άλλοι τρόποι αµοιβής.
14. Όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως βάση υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας των συµβάσεων λαµβάνεται:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον
η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες: η συνολική
αξία για όλη τη διάρκειά τους,
β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας
µεγαλύτερης των 48 µηνών: η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη
επί 48.
ΤΜΗΜΑ III
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 7
Συµβάσεις στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται: i) σε δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµούς µελετών οι οποίοι, στο πλαίσιο του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), ανατίθενται ή
διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µία ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα
άρθρα 228 έως 234 και ανατίθενται για τις δραστηριότητες αυτές,
ούτε ii) στις δηµόσιες συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής του εν λόγω Βιβλίου II δυνάµει των άρθρων 237, 242
και 251, ούτε, όταν ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή που παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες κατά την έννοια της περίπτωσης
β’της παρ. 2 του άρθρου 233, σε συµβάσεις που ανατίθενται για
τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που συνδέονται και παρέχονται εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικά µέσα (συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιηµένων εγγράφων µε
ηλεκτρονικά µέσα, των υπηρεσιών διαχείρισης διευθύνσεων και
διαβίβασης συστηµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
β) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες εµπίπτουν στην
ονοµατολογία CPV µε αριθµούς αναφοράς από 66100000-1 έως

66720000-3 και στο άρθρο 240, περίπτωση δ’, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ταχυδροµικών ενταλµάτων πληρωµής και των
ταχυδροµικών µεταφορών πιστώσεων,
γ) υπηρεσίες φιλοτελισµού ή
δ) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ή την εναποθήκευση µε άλλα
µη ταχυδροµικά καθήκοντα).
Άρθρο 8
Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών, των οποίων
κύριο αντικείµενο είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η
διάθεση ή η εκµετάλλευση δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή η
παροχή στο κοινό µιας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι
«δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχουν την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν.
4070/2012 (Α’ 82).
Άρθρο 9
Δηµόσιες συµβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισµοί µελετών που διοργανώνονται δυνάµει
διεθνών κανόνων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις
δηµόσιες συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από
εκείνες του παρόντος Βιβλίου και οι οποίες προβλέπονται σε
οποιοδήποτε από τα εξής:
α) νοµικό µέσο που δηµιουργεί διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις,
όπως διεθνής συµφωνία, που έχει συναφθεί, σύµφωνα µε τις Συνθήκες, µεταξύ κράτους - µέλους και µίας ή περισσότερων τρίτων
χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη τους,
β) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην
Αρχή όλα τα νοµικά µέσα που προβλέπονται στην περίπτωση α’.
Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και
είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
και τους διαγωνισµούς µελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε κανόνες διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων που προβλέπονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές
χρηµατοδοτικό ίδρυµα, εφόσον οι δηµόσιες συµβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν
λόγω οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
και διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται ως επί το
πλείστον από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων.
3. Το άρθρο 17 εφαρµόζεται στις συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελέτης που αφορούν θέµατα άµυνας και ασφάλειας και
ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες. Οι
παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται επί των ανωτέρω συµβάσεων και διαγωνισµών µελέτης.
Άρθρο 10
Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες:
α) έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή µίσθωση, µε οποιουσδή-
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ποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης ή υφισταµένων κτισµάτων ή
άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα επ’ αυτών,
β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συµπαραγωγή υλικού προγραµµάτων που προορίζεται για υπηρεσίες
οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων τις οποίες αναθέτουν
πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων ή
στις συµβάσεις για το χρόνο µετάδοσης ή την παροχή προγραµµάτων που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων.
Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, οι «υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχουν την ίδια έννοια µε εκείνη των περιπτώσεων α’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α’ 190).
Το «πρόγραµµα» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη της περίπτωσης
β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαµβάνει
επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα και υλικό ραδιοφωνικών προγραµµάτων.
Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό
προγραµµάτων» έχει την ίδια έννοια µε το «πρόγραµµα»,
γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,
δ) αφορούν οποιαδήποτε από τις κατωτέρω νοµικές υπηρεσίες:
αα) νοµική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α’ 125) σε:
- διαιτησία ή συµβιβασµό που διεξάγεται σε κράτος - µέλος,
τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συµβιβασµού ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών
οργάνων ή δηµοσίων αρχών κράτους - µέλους, τρίτης χώρας ή
διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσµικών οργάνων,
ββ) νοµικές συµβουλές για την προετοιµασία οποιασδήποτε
από τις διαδικασίες της υποπερίπτωσης αα’ της παρούσας περίπτωσης ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και µεγάλη πιθανότητα το ζήτηµα που αφορούν οι συµβουλές να αποτελέσει αντικείµενο
τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ.
258/1987,
γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας
εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµβολαιογράφους,
δδ) νοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από εµπιστευµατοδόχους (trustees) ή διορισµένους επιτρόπους ή άλλες νοµικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο στο
οικείο κράτος - µέλος ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,
εε) λοιπές νοµικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος µέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας,
ε) αφορούν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α’
195), υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας,
στ) αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση, την
πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
ζ) αφορούν συµβάσεις εργασίας,
η) αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εµπίπτουν στους ακόλουθους
κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9
και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακοµιδή ασθενών,
θ) αφορούν δηµόσιες επιβατικές µεταφορές µε σιδηρόδροµο
ή µετρό,
ι) αφορούν υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που εµπίπτουν
στους κωδικούς του CPV 79341400-0, 92111230-3 και 921112406, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόµµα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
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Άρθρο 11
Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει
αποκλειστικού δικαιώµατος
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από µία αναθέτουσα
αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε οµάδα αναθετουσών αρχών
βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει
διατάξεων νόµου ή δηµοσιευµένων διοικητικών πράξεων, εφόσον
οι διατάξεις αυτές είναι σύµφωνες µε τη ΣΛΕΕ.
Άρθρο 12
Δηµόσιες συµβάσεις µεταξύ φορέων
του δηµοσίου τοµέα
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Μία δηµόσια σύµβαση που ανατίθεται από µία αναθέτουσα
αρχή σε ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3
έως 221), εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νοµικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχοµένου νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή,
και
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής
ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος
αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόµου και δεν ασκούν
αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νοµικού
προσώπου ανάλογο µε τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της
κατά την έννοια της περίπτωσης α’ του πρώτου εδαφίου, όταν
ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους,
όσο και στις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού
προσώπου. Ο έλεγχος µπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νοµικό πρόσωπο που ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή,
αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το ελέγχει ή σε
άλλο νοµικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών
κεφαλαίων στο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δηµόσια
σύµβαση, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας
που απαιτούνται από διατάξεις νόµου, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
3. Μία αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια
της παραγράφου 1 σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου µπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δηµόσια σύµβαση στο εν
λόγω νοµικό πρόσωπο χωρίς να εφαρµόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού µε άλλες αναθέτουσες
αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νοµικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω
νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που
του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή
άλλα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες
αρχές και
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής
ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος
αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόµου και δεν
ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
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Για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ του πρώτου εδαφίου, οι
αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί νοµικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών
αρχών που συµµετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές,
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από
κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και
τις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου
και
γ) το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµφέροντα
αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.
4. Μία σύµβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο
ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά
οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των
συµµετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι
εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και
γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που
αφορά η συνεργασία.
5. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων
που αναφέρεται στην περίπτωση β’ του πρώτου εδαφίου της παρ.
1, στην περίπτωση β’ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και στην περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο βάσει
δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο
νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες,
τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύµβασης.
Αν, λόγω της ηµεροµηνίας κατά την οποία δηµιουργήθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο ή
αναθέτουσα αρχή ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων
του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων,
όπως το κόστος, δεν διατίθεται για την τελευταία τριετία ή δεν
είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η µέτρηση της
δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως µέσω προβολών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Πάσης φύσεως συµβάσεις ή συµφωνίες (π.χ. προγραµµατικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάµει
ειδικών διατάξεων και ιδίως:
α) του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (Α’ 21),
β) των άρθρων 223 και 225 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
γ) των άρθρων 22 και 32 του ν. 3614/2007 (Α’ 267),
δ) των άρθρων 99 και 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
ε) του άρθρου 12 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και
στ) του άρθρου 44,
µπορεί να µην εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
Βιβλίου, υπό τους όρους των άρθρων 3 έως 17 και ιδίως του παρόντος άρθρου.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 13
Συµβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται στην ανάθεση
των κατωτέρω συµβάσεων:

α) συµβάσεων έργων που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω
του 50% από τις αναθέτουσες αρχές, όταν οι συµβάσεις αυτές
αφορούν µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
αα) δραστηριότητες πολιτικού µηχανικού που αναφέρονται στο
Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α’,
ββ) οικοδοµικές εργασίες για νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις αθλητισµού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστηµιακά
κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης,
β) συµβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό
άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες συνδέονται
µε σύµβαση έργων, όπως αναφέρεται στην περίπτωση α’.
Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιπτώσεις α’ και β’ µεριµνούν για
την τήρηση του παρόντος Βιβλίου, όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις
επιδοτούµενες συµβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύµβαση αυτή εξ
ονόµατος και για λογαριασµό άλλων φορέων.
Άρθρο 14
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται µόνο σε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που εµπίπτουν στους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9,
73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή
για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της και
β) η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ ολοκλήρου από την
αναθέτουσα αρχή.
2. Πριν τη σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισµό του είδους της σύµβασης ως ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 για τις συµβάσεις άνω των
ορίων, ενώ για τις συµβάσεις κάτω των ορίων απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου της αναθέτουσας
αρχής.
3. Για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που
διαχειρίζονται οι ειδικοί λογαριασµοί κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ,
των Ερευνητικών Κέντρων και της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς και για τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων που διενεργούν οι ΕΚΑΑ των περιπτώσεων
β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 στον τοµέα αρµοδιότητάς τους, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 15
Άµυνα και ασφάλεια
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται στην ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων και σε διαγωνισµούς µελετών που
διοργανώνονται στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, εξαιρουµένων των κατωτέρω συµβάσεων:
α) συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του µέρους
δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α’ 137),
β) συµβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται το µέρος δεύτερο
του ν. 3978/2011 (Α’ 137), σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 του εν
λόγω νόµου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
και τους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο
δυνάµει της παρ. 1, στο µέτρο που η προστασία των ουσιωδών
συµφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν µπορεί να διασφαλιστεί
µε λιγότερο δραστικά µέτρα, όπως µε την επιβολή απαιτήσεων για
την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών
που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιµες σε µία διαδικασία
ανάθεσης σύµβασης, κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν Βιβλίο.
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Επίσης, και, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις
δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που δεν
εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάµει της παρ. 1, στο µέτρο που η
εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας της.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δηµόσιας
σύµβασης ή του διαγωνισµού µελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας, ιδίως
δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α’
137) και της απόφασης µε αριθµ. 838/39/461322/14.8.2008 του
Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συµφέροντα δεν µπορούν να διασφαλιστούν µε λιγότερο
δραστικά µέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2.
Άρθρο 16
Μεικτές συµβάσεις που αφορούν την άµυνα
ή την ασφάλεια
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις που
έχουν αντικείµενο σύµβαση η οποία καλύπτεται από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σύµβαση η οποία διέπεται από
το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α’
137).
2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης
µπορεί να χωριστούν αντικειµενικά, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν είτε χωριστές συµβάσεις για τα
χωριστά µέρη είτε µία ενιαία σύµβαση.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές
συµβάσεις για χωριστά µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµιάς από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου µέρους.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν µία ενιαία
σύµβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισµό του
εφαρµοστέου νοµικού καθεστώτος:
α) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται από το
άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς
εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους,
β) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται από το
µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α’ 137), η σύµβαση µπορεί να
ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους δεύτερου του ν.
3978/2011 (Α’ 137), υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας
σύµβασης βασίζεται σε αντικειµενικούς λόγους. Η παρούσα περίπτωση β’ δεν επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις που
προβλέπει το µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α’ 137).
Η απόφαση για την ανάθεση µίας ενιαίας σύµβασης, ωστόσο,
δεν λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση των συµβάσεων από την
εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου ή του µέρους δεύτερου του ν.
3978/2011 (Α’ 137).
3. Η περίπτωση α’ του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 εφαρµόζεται
στις µεικτές συµβάσεις για τις οποίες θα µπορούσαν άλλως να
ισχύουν οι περιπτώσεις α’ και β’ του προαναφερθέντος εδαφίου.
4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν
µπορεί να χωριστούν αντικειµενικά, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται το παρόν Βιβλίο, όταν περιλαµβάνει
στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α’ 137).
Άρθρο 17
Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται , σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις
δηµόσιες συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύµφωνα µε
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από αυτές του
παρόντος Βιβλίου και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε
από τα εξής:
α) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που έχει συναφθεί, σύµφωνα µε τις Συνθήκες µεταξύ του κράτους και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή (διοικητικών) υποδιαιρέσεών τους και
καλύπτουν έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την
από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη τους,
β) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που συνδέεται µε τη στάθµευση στρατευµάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους - µέλους
ή τρίτης χώρας,
γ) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην
Αρχή όλες τις συµφωνίες ή τους διακανονισµούς που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου. Οι αρµόδιοι
φορείς και όργανα υποχρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
και στους διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα ή την
ασφάλεια και ανατίθενται από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα
µε κανόνες περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό
ίδρυµα, εφόσον οι συγκεκριµένες δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω
οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων και
διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι
συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 18
Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς
φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια,
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του
ανταγωνισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Ο σχεδιασµός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισµό
του ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός θεωρείται ότι περιορίζεται
τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση
ορισµένων οικονοµικών φορέων.
Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων και η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση
των διατιθέµενων προς το σκοπό αυτό δηµοσίων πόρων.
2. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί
φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α’. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβά-

13978

σεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
3. Οι ανάδοχοι δηµοσίων συµβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και ελέγχων του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε το π.δ.
113/2014 (Α’ 180) και του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύµφωνα µε το π.δ.
100/2014 (Α’ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που
ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
4. Η υποχρέωση της παραγράφου 2:
(α) επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 53 και
(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης , σύµφωνα µε το άρθρο
130.
5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στις κείµενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται ιδίως τα
προβλεπόµε- να στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68
του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
Άρθρο 19
Οικονοµικοί φορείς
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του
κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της
νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται
η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε
νοµικά πρόσωπα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες
τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από
τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των µελών του προσωπικού που επιφορτίζονται µε την
εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής.
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον τρόπο µε τον
οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και
77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και
είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας.
Ειδικά, στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης µελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η
πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 75, καθώς και
του άρθρου 77 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 75, αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των µελών της ένωσης.
Επιπλέον, πάγιοι όροι, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι
ενώσεις οικονοµικών φορέων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 75 τίθενται στα άρθρα 76 και 77, όσον αφορά σε δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, καθώς και σε πρότυπα εγγράφων σύµβασης.
Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης από ενώσεις
οικονοµικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε µεµονωµένους συµµετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειµενικούς λόγους και να είναι σύµφωνοι µε
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την αρχή της αναλογικότητας.
3. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν
να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικά,
στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων έργου, η νοµική µορφή
της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια
συµβολαιογραφικού εγγράφου).
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 20
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4, το
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβασεων σε:
(α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17
του ν. 2646/1998 (Α’ 236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης του
άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α’ 216)
και
(δ) κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον
περισσότεροι από 30% των εργαζοµένων του φορέα είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 30% των
εργαζοµένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των ως άνω κατηγοριών
οικονοµικών φορέων πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών των φορέων. Η
προκήρυξη του διαγωνισµού και η πρόσκληση αναφέρει το
παρόν άρθρο.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδιδεται κατόπιν πρότασης
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συµβάσεων τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάµει του παρόντος
άρθρου και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των συµβάσεων του παρόντος άρθρου,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος
άρθρου,
δ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζοµένων που ανήκουν
σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, εφόσον ορίζεται ανώτερο
από το 30% και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 21
Εχεµύθεια
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3
έως 221) ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του π.δ.
28/2015 (Α’ 34) και στο άρθρο 24 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), και
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µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα
64 και 70, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις
στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι
αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονοµικούς
φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από
το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο
τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση
της σύµβασης.
3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν
την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών
άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους
του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’34).
Άρθρο 22
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
(άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 36, όλες
οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του
Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Α’.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά
και διαλειτουργικά µε τις γενικά χρησιµοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν
περιορίζουν την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύµβασης, η χρήση
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριµένα
εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται
γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιµες εφαρµογές,
β) όταν οι εφαρµογές που υποστηρίζουν µορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιµοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν µπορούν να υποστούν
επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιµη
εφαρµογή ή υπόκεινται σε σχήµα αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης και δεν µπορούν να διατεθούν για µεταφόρτωση ή εξ
αποστάσεως χρήση από την αναθέτουσα αρχή,
γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισµό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες
αρχές,
δ) όταν τα έγγραφα της σύµβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίµακα προπλασµάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να
διαβιβασθούν µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Όσον αφορά τις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε άλλο
κατάλληλο µέσο ή µε συνδυασµό ταχυδροµικών ή άλλων καταλ-
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λήλων µέσων και ηλεκτρονικών µέσων.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές δεν
υποχρεούνται να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς τη
χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο
που απαιτείται η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
είτε για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των
πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας
το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονοµικούς φορείς ή µπορεί να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα µέσα
πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, σύµφωνα
µε το τρίτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής,
να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο
341 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων
µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του
πέµπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, µπορεί να χρησιµοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της προφορικής επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων περιλαµβάνουν
τα έγγραφα της σύµβασης, τις αιτήσεις συµµετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα οι προφορικές επικοινωνίες µε τους προσφέροντες οι οποίες θα
µπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο και
την αξιολόγηση των προσφορών τεκµηριώνονται επαρκώς και µε
τα ενδεδειγµένα µέσα, όπως µε γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές µεριµνούν για τη διαφύλαξη της
ακεραιότητας των δεδοµένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το περιεχόµενο
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
4. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τους διαγωνισµούς µελετών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν
τη χρήση συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων µοντελοποίησης κτιριοδοµικών πληροφοριών ή
παρόµοιων µέσων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές
παρέχουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύµφωνα µε την παρ.
5, έως ότου τα εργαλεία αυτά να διατεθούν γενικά κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.
5. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν διατίθενται
γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά
µέσα πρόσβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι προσφέρουν άλλα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α’ ή
από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος ή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από το χρονικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 61.
Το κείµενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση
στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές,
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσµιών, υπό
τον όρο ότι για την αδυναµία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος
ο προσφέρων, µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύ-
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ναψης της σύµβασης χρησιµοποιώντας προσωρινά διακριτικά
(πρόσβασης) διαθέσιµα δωρεάν στο διαδίκτυο ή
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
Άρθρο 23
Ονοµατολογίες
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων γίνονται µε τη χρήση
του «Κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)», όπως
εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου
2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L 340).
Άρθρο 24
Συγκρούσεις συµφερόντων
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα,
κατά τις επόµενες παραγράφους, για:
α) την αποτελεσµατική πρόληψη,
β) τον εντοπισµό και
γ) την επανόρθωση
συγκρούσεων συµφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου
του σχεδιασµού και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς
και της κατάρτισης των εγγράφων της σύµβασης, ούτως ώστε
να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να
διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων.
2. Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχει ιδίως όταν
τα πρόσωπα της επόµενης παραγράφου, έχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή άλλο προσωπικό συµφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4, το οποίο θα
µπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και
την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης.
3. Η σύγκρουση συµφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, υπό την έννοια του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), ο οποίος ενεργεί
εξ ονόµατος της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένων
των µελών των αποφαινόµενων ή/και γνωµοδοτικών οργάνων
ή/και
β) τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας,
κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’,
τα οποία:
αα) εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των
εγγράφων της σύµβασης ή/και
ββ) µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συµφέροντα»
νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα
κοινά συµφέροντα µε τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή µε
τους υπεργολάβους αυτών ή µε οποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων,
όπως ιδίως:
α) Η συµµετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα διοίκησης
ή διαχείρισης ενός οικονοµικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α’ ή/και β’ της
παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,5% των µετοχών, εταιρικών µεριδίων
ή άλλης φύσης δικαιωµάτων επί του κεφαλαίου οικονοµικού

φορέα που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη
συµµετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού.
γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία
δώδεκα (12) µήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και λήξη την ηµέρα σύναψης αυτής, συµβατικού δεσµού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτηµένης
εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προµήθεια αγαθών µεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α’
ή/και β’ της παρ. 3, µε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’
της παρ. 3 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην
αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή
των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 3, σε σχέση µε οποιονδήποτε υποψήφιο ή
προσφέροντα, από τη στιγµή που λαµβάνουν γνώση της εν λόγω
σύγκρουσης, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση
να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από
κάθε ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.
6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της συνδροµής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης
συµφερόντων, ενηµερώνει αµέσως την Αρχή και λαµβάνει αµελλητί τα κατάλληλα µέτρα, προς διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριµένου προσώπου από οποιαδήποτε συµµετοχή
στη σχετική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
7 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
7. Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί
µε άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται
µε αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 73.
8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή
γραπτή έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 341.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ I
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 25
Δικαιούµενοι συµµετοχής - Προϋποθέσεις που
σχετίζονται µε τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συµφωνίες
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και
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5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες
από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς
φορείς της Ένωσης.
Άρθρο 26
Επιλογή των διαδικασιών
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν:
α) στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 28
αντίστοιχα ή
β) στις συµπράξεις καινοτοµίας του άρθρου 31.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, που πληρούν ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) αν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν
να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρµογή των άµεσα διαθέσιµων λύσεων,
ββ) αν περιλαµβάνουν σχεδιασµό ή καινοτόµες λύσεις,
γγ) αν η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούµενες διαπραγµατεύσεις λόγω ειδικών περιστάσεων που
σχετίζονται µε τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται
µε τους ανωτέρω παράγοντες,
δδ) αν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστούν µε επαρκή ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή µε αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κοινή τεχνική
προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς κατά την έννοια των
παραγράφων 2 έως 5 του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α’,
β) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα
από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται µόνο µη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται
να δηµοσιεύουν προκήρυξη σύµβασης, εφόσον στη διαδικασία
περιλαµβάνουν όλους τους προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύµφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, και µόνον αυτούς.
3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της
σύµβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής,
όπως συµπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.
4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και
β) όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
5. Ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µέσω προκήρυξης σύµβασης, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 63 και 122 κατά περίπτωση.
Όταν η σύµβαση ανατίθεται µε κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, παρά τα προβλεπόµενα
στο πρώτο εδάφιο, οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές µπορούν
να προκηρύσσουν διαγωνισµό µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 62. Στην περίπτωση
αυτή, οι οικονοµικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους µετά τη δηµοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους
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γραπτώς, µέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος»,
σύµφωνα µε το άρθρο 69.
6. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται
ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό.
Άρθρο 27
Ανοικτή διαδικασία
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
προσφορών ανέρχεται σε 35 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης
σύµβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67. Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιµοποιήθηκε η
ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, µπορεί να περιορίζεται σε 15 ηµέρες,
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάµβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαµβάνει η προκήρυξη σύµβασης,
σύµφωνα µε το Μέρος Β’ Τµήµα I του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’ εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες
κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·
β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση
εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκµηριωµένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση
της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν
ελάχιστη προθεσµία που δεν είναι µικρότερη των 15 ηµερών από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συντµήσει κατά πέντε ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22
και το άρθρο 37.
5. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 121.
Άρθρο 28
Κλειστή διαδικασία
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις κλειστές διαδικασίες, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που
ορίζονται στο Μέρος Β’ ή Γ κατά περίπτωση του Παραρτήµατος
V του Προσαρτήµατος Α’, παρέχοντας τις πληροφορίες για την
ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
2. Προσφορά µπορούν να υποβάλουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν
της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι
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αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται
σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών.
3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιµοποιείται η
ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών των 30 ηµερών που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2, µπορεί να περιορίζεται σε 10
ηµέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάµβανε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύµφωνα µε το Μέρος Β’ Τµήµα I του
Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της
προκαταρκτικής προκήρυξης·
β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση
εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
4. Οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν την
προθεσµία παραλαβής των προσφορών µε αµοιβαία συµφωνία
µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν
επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, η προθεσµία δεν είναι µικρότερη
των 10 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών.
5. Η αµοιβαία συµφωνία της παρ. 4 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, υπό τον όρο
ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των
υποψηφίων και τεκµηριώνεται καταλλήλως.
6. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στην
παρ. 2 µπορεί να συντέµνεται κατά πέντε ηµέρες όταν η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22
και το άρθρο 37.
7. Όταν επείγουσα κατάσταση καθιστά αδύνατη την τήρηση
των προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι εν λόγω
αρχές, µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφασή τους, µπορούν να
ορίζουν:
α) προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής η οποία
δεν είναι µικρότερη των 15 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης,
β) προθεσµία παραλαβής των προσφορών η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των 10 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 121.
Άρθρο 29
Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού που περιλαµβάνει
τις πληροφορίες που ορίζονται στα Μέρη Β’ και Γ’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’, παρέχοντας τις πληροφορίες
για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα
αρχή.
Στα έγγραφα της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές:
α) καθορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης, περιγράφοντας
τις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα
αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες της σύµβασης,
β) προσδιορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης,
γ) αναφέρουν ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιορισµέ-
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νες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να προσδιορίσουν
τη φύση και το εύρος του αντικειµένου της σύµβασης και να αποφασίσουν αν θα ζητήσουν να συµµετάσχουν στη διαδικασία.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών προσφορών
ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
πρόσκλησης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3
έως 7 του άρθρου 28.
2. Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων διαπραγµατεύσεων, µπορούν να υποβάλλουν µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα
αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον
αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να
συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84.
3. Εάν δεν ορίζεται άλλως στην παράγραφο 5, οι αναθέτουσες
αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και
όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 8,
µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόµενου τους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις
µε βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγµάτευση, εφόσον
έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη δυνατότητα να το πράξουν.
5. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες
αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων.
Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές:
α) δεν παρέχουν πληροφορίες κατά τρόπο που να δηµιουργεί
διακρίσεις, οι οποίες ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων,
β) ενηµερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι
προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παρ. 7 γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων
εγγράφων της σύµβασης πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις,
γ) παρέχουν, µετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να επανυποβάλουν τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που
συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής
παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
6. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µπορούν
να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται
ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη
της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή
σε άλλο έγγραφο της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει
αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της
σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε
άλλο έγγραφο της σύµβασης.
7. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις, ενηµερώνει τους εναποµείναντες προσφέροντες
και ορίζει κοινή προθεσµία για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρηµένων προσφορών. Επαληθεύει ότι οι τελικές προσφορές
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις του άρθρου 71, αξιολογεί τις τελικές προσφορές,
βάσει των κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύµβαση, σύµ-
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φωνα µε τα άρθρα 85 έως 89.
8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 121.
Άρθρο 30
Ανταγωνιστικός διάλογος
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής έπειτα
από προκήρυξη σύµβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την
ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. Η
ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης. Στο διάλογο µπορούν να συµµετέχουν
µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που
έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο
84. Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 86.
2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη της σύµβασης και προσδιορίζουν
τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις στην προκήρυξη αυτή και/ή
σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και στα ίδια έγγραφα,
επίσης παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια
ανάθεσης και θέτουν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα.
3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, µε τους συµµετέχοντες
που επιλέγονται, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων
71 έως 85, 101 και 102, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η
διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη
διάρκεια του διαλόγου αυτού, µπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέντες συµµετέχοντες όλες τις πτυχές της σύµβασης. Κατά τη
διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την
ίση µεταχείριση όλων των συµµετεχόντων. Για το σκοπό αυτόν,
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους συµµετέχοντες
έναντι των υπολοίπων., σύµφωνα µε το άρθρο 21, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες τις
προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που
έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στο διάλογο χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω
συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι µπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, µε την εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της
σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη της
σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.
5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει το διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες ενδεχοµένως ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν
σχετικά τους εναποµείναντες συµµετέχοντες, οι αναθέτουσες
αρχές καλούν, σε χρόνο και εντός προθεσµίας που ορίζονται στα
έγγραφα της σύµβασης, καθέναν εξ αυτών να υποβάλει την τελική προσφορά του, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν
και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία
για την εκτέλεση του σχεδίου. Εφόσον το ζητά η αναθέτουσα
αρχή, οι προσφορές αυτές µπορούν να αποσαφηνίζονται, να
εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφο-
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ρίες δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα µεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της δηµόσιας σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που
προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές στα στοιχεία αυτά, στις ανάγκες
και στις απαιτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του
ανταγωνισµού ή να επιφέρουν διακρίσεις.
7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο. Εφόσον το
ζητά η αναθέτουσα αρχή, µπορούν να διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις µε τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, από
πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε το
άρθρο 86 για την επιβεβαίωση των οικονοµικών δεσµεύσεων ή
άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας
τους όρους της σύµβασης, εφόσον αυτό:
α) δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της δηµόσιας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που
προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, και
β) δεν ενέχει κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή εισαγωγής διακρίσεων.
8. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προβλέπουν την απονοµή
βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο.
Άρθρο 31
Σύµπραξη καινοτοµίας
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις συµπράξεις καινοτοµίας, οποιοσδήποτε οικονοµικός
φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής έπειτα από
προκήρυξη σύµβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή:
α) προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας
ή έργου, που δε µπορεί να ικανοποιηθεί µε την αγορά αγαθών,
υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη στην αγορά και
β) αναγράφει τα στοιχεία της περιγραφής που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιορισµένες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος της απαιτούµενης λύσης και να
αποφασίσουν αν θα υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει να σχηµατίσει τη
σύµπραξη καινοτοµίας µε έναν εταίρο ή µε περισσότερους εταίρους που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων
συµµετοχής ανέρχεται σε τριαντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης. Στη διαδικασία
µπορούν να συµµετάσχουν µόνον οι οικονοµικοί φορείς που
έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων
υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84. Οι συµβάσεις ανατίθενται
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 86.
2. Η σύµπραξη καινοτοµίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη
αγορά των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό την
προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συµπεφωνηµένα µεταξύ
αναθετουσών αρχών και συµµετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και
µεγίστου κόστους. Η σύµπραξη καινοτοµίας διαρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις, σύµφωνα µε την ακολουθία των βηµάτων της διαδικασίας έρευνας και καινοτοµίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει
την κατασκευή αγαθών, την παροχή των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύµπραξη καινοτοµίας ορίζει ενδιάµεσους
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στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της αµοιβής σε κατάλληλες δόσεις.
Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να αποφασίσει µετά από κάθε φάση να λύσει τη σύµπραξη καινοτοµίας ή, σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθµό των εταίρων
καταγγέλοντας επιµέρους συµβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι
η αναθέτουσα αρχή έχει αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τις δυνατότητες αυτές και τους όρους χρήσης τους.
3. Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτουσες
αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και
όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόµενου τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης
δεν υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις.
4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες
αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν
ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενηµερώνουν,
σε χρόνο και εντός προθεσµίας που ορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης, όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές
δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 γραπτώς
για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύµβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις. Μετά τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες, ώστε
να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιηµένες
προσφορές, κατά περίπτωση., σύµφωνα µε το άρθρο 21 οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από
υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση
δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται
σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων
πληροφοριών.
5. Οι διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύµπραξης καινοτοµίας µπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της
σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της
δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύµβασης.
6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές
εφαρµόζουν ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται µε την ικανότητα
των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης,
καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την
εφαρµογή καινοτόµων λύσεων. Μόνον οι οικονοµικοί φορείς που
έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των ζητούµενων πληροφοριών, µπορούν να υποβάλλουν σχέδια έρευνας και καινοτοµίας για την κάλυψη αναγκών
οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ότι δεν
µπορούν να καλυφθούν µέσω των υφιστάµενων λύσεων. Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ορίζει τις συµφωνίες
που εφαρµόζονται στα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Για
τα θέµατα αυτά η αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης µπορεί να ζητά τη συνδροµή του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), του Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους. Σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους του ενός
εταίρους, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 21, δεν
αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις που προτείνονται
από εταίρο ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύµπραξης χωρίς την έγγραφη
συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γε-
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νικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη
γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
7. Η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει ότι η δοµή της σύµπραξης
και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετικών φάσεων ανταποκρίνονται στο βαθµό καινοτοµίας της προτεινόµενης λύσης
και την ακολουθία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας
που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης που
δεν διατίθεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιµώµενη αξία των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση µε την
επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξή τους.
Άρθρο 32
Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία
µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.
2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής είτε καµία από
τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι
κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί
όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή µετά από αίτηµά της·
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε
τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της
αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο
πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 ή όταν
αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει
η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77.
β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα) στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
ββ) απουσία ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους,
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’
εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή
υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των παραµέτρων της σύµβασης·
γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
3. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και υπηρεσιών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προµηθευτή που παύει
οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συµβιβασµού
ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόµου.
4. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών:
α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά
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για σκοπούς έρευνας, πειραµατισµού, µελέτης ή ανάπτυξης·
ωστόσο, οι συµβάσεις που ανατίθενται δυνάµει της παρούσας
περίπτωσης δεν περιλαµβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του προϊόντος
ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,
β) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται
από τον αρχικό προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική
αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάµενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά µε
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν
ασυµβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση
και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των συµβάσεων, καθώς και
των επαναλαµβανόµενων συµβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη,
γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων.
5. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών όταν η σχετική σύµβαση έπεται διαγωνισµού µελετών
που έχει διοργανωθεί, σύµφωνα µε το Μέρος Α’ του παρόντος
Βιβλίου και πρέπει, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται
στο διαγωνισµό µελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από
τους νικητές του διαγωνισµού αυτού.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις.
6. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες
που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών
που ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής
σύµβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε µία βασική
µελέτη και ότι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής
σύµβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 26. Στη βασική µελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών και οι όροι ανάθεσής τους. Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία
πρέπει να επισηµαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισµού, και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των
εργασιών ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες
αρχές για την εφαρµογή του άρθρου 5. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται µόνο εντός τριετίας µετά τη σύναψη της
αρχικής σύµβασης.
ΤΜΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 33
Δυναµικά συστήµατα αγορών
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν το δυναµικό σύστηµα αγορών για αγορές τρέχουσας χρήσης, των
οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυναµικό σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι
ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος αγορών
σε κάθε οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής.
Μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή υπηρεσιών
που ορίζονται αντικειµενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά της σύµβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν
αναφορά στο µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος των συγκεκριµένων
συµβάσεων που επακολουθούν ή σε συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν αυτές οι συµβάσεις.
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2. Για τη σύναψη σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες
της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα
κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστηµα και ο αριθµός
των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστηµα δεν περιορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 84. Όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστηµα σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, καθορίζουν τα εφαρµοστέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28,
ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Μετά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριµένης σύµβασης στο
πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, δεν τίθεται καµία
επιπλέον προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής,
β) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται τουλάχιστον σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28, οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 28 δεν εφαρµόζονται.
3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών πραγµατοποιούνται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά
µέσα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου 22
και 37.
4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων εντός ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:
α) δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, όπου διευκρινίζεται
ότι πρόκειται για ένα δυναµικό σύστηµα αγορών,
β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τουλάχιστον τη
φύση και την εκτιµώµενη ποσότητα των προβλεπόµενων αγορών,
καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το
δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου
λειτουργίας του, του χρησιµοποιούµενου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των τεχνικών ρυθµίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης,
γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή
υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους,
δ) για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστηµα, προσφέρουν
ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 67.
5. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο
ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα σε
κάθε οικονοµικό φορέα να ζητήσει να συµµετάσχει στο σύστηµα,
βάσει των όρων που αναφέρονται στην παρ. 2. Οι αναθέτουσες
αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων,
σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής, εντός 10 εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
σε 15 εργάσιµες ηµέρες σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όταν
αυτό δικαιολογείται, ιδίως λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συµπληρωµατικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής. Κατά παρέκκλιση από τα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και εφόσον
δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την
πρώτη συγκεκριµένη σύµβαση στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
δηµοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης που
προτίθενται να εφαρµόσουν οι αναθέτουσες αρχές, αναφέρεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή όχι.
6. Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν προσφορά για τη
σύναψη κάθε συγκεκριµένης σύµβασης εντός του δυναµικού συ-
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στήµατος αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 69. Όταν το δυναµικό
σύστηµα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, αγαθών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί στην κατηγορία της συγκεκριµένης
σύµβασης να υποβάλουν προσφορά.
Αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που υποβάλλει την
καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης για το δυναµικό σύστηµα
αγορών ή , αν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού έχει χρησιµοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά µπορούν, κατά
περίπτωση, να προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην
πρόσκληση υποβολής προσφορών.
7. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, ανά πάσα στιγµή κατά τη
διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, να απαιτούν από τους συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν ανανεωµένη και επικαιροποιηµένη υπεύθυνη
δήλωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79,
εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης
του αιτήµατος.
Οι παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 79 εφαρµόζονται καθ’ όλη
την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών.
8. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν την περίοδο ισχύος του
δυναµικού συστήµατος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Ενηµερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε µεταβολή
της περιόδου ισχύος, µε τη χρήση των κατωτέρω τυποποιηµένων
εντύπων:
α) εάν η περίοδος ισχύος µεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω του εντύπου που χρησιµοποιείται
αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισµού για το δυναµικό σύστηµα
αγορών,
β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 64.
9. Στους ενδιαφερόµενους ή συµµετέχοντες στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς δεν επιβάλλεται καµία χρέωση πριν από ή
κατά την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών.
10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 34
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται
νέες, µειωµένες τιµές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισµένα
στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες
αρχές διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη
µορφή επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες
µεθόδους αξιολόγησης.
Δεδοµένου ότι ορισµένες δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και
έργων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση αυτόµατη µέθοδο αξιολόγησης, οι συµβάσεις
αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
2. Στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν το περιεχόµενο των εγγράφων της σύµβασης και ιδίως των τεχνικών
προδιαγραφών µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια.
Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό µεταξύ των
µερών µιας συµφωνίας - πλαίσιο, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις β’ ή γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 39, καθώς και
κατά το διαγωνισµό για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του
δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο
33.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από τα ακό-

λουθα στοιχεία των προσφορών:
α) µόνο στις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά
βάσει της τιµής,
β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των χαρακτηριστικών των
προσφορών που επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης,
εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής ή στην προσφορά µε το χαµηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασιζόµενη στη σχέση
αποδοτικότητας-κόστους.
4. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού το επισηµαίνουν στην προκήρυξη
σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα
έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI του Προσαρτήµατος
Α’.
5. Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι
αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση
των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχει καθοριστεί. Η προσφορά
θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα
που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 73, και πληροί
τα κριτήρια επιλογής, και εφόσον η προσφορά είναι σύµφωνη µε
τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι µη κανονική ή απαράδεκτη ή µη κατάλληλη.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα όσες
προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της
σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν υπάρχουν
αποδεικτικά στοιχεία συµπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται
από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα όσες
υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχετίζεται
µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο
πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 ή
όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει
θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77.
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό,
χρησιµοποιώντας,
κατά
την
προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές
φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
των προσκλήσεων.
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους
αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 10 του άρθρου 86.
Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο µαθηµατικός τύπος που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, για την αυτόµατη ανακατάταξη βάσει των νέων τιµών ή/και
των νέων αξίων που υποβάλλονται. Εκτός από την περίπτωση
κατά την οποία η οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά καθορίζεται µε βάση µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί
για τον καθορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού ή σε άλλα
έγγραφα της σύµβασης. Προς τούτο, τυχόν περιθώρια διακύµανσης προσδιορίζονται εκ των προτέρων µε συγκεκριµένες τιµές.
Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές,
προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική
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προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αµέσως
σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα
στιγµή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύνανται, εάν επισηµαίνεται εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες
σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Δύνανται επίσης να ανακοινώνουν ανά πάσα στιγµή τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των
προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει προηγουµένως το χρονικό
διάστηµα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ή
γ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηριασµού έχουν
όλες ολοκληρωθεί.
Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ του
πρώτου εδαφίου, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην περίπτωση γ’ αυτού, η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε
φάσης του πλειστηριασµού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι
αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση, σύµφωνα µε το
άρθρο 86, µε βάση τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 35
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας,
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 2, να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να
περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού µπορεί να
καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για
συγκεκριµένα είδη συµβάσεων.
3. Οι προσφορές που υποβάλλονται υπό µορφή ηλεκτρονικού
καταλόγου µπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που
συµπληρώνουν την προσφορά.
4. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, µε σκοπό τη συµµετοχή τους σε
µια συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές και το µορφότυπο που καθορίζεται
από την αναθέτουσα αρχή. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για τα µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και µε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 22,
36 και 37.
5. Όταν η υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών
καταλόγων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, οι αναθέτουσες αρχές:
α) το αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, όταν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού έχει χρησιµοποιηθεί η προκαταρκτική
προκήρυξη,
β) επισηµαίνουν στα έγγραφα της σύµβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37, όσον
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αφορά το µορφότυπο, τον χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές ρυθµίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.
6. Εάν έχει συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του
ενός οικονοµικούς φορείς έπειτα από την υποβολή προσφορών
υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισµού για συγκεκριµένες συµβάσεις λαµβάνει χώρα βάσει επικαιροποιηµένων
καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιµοποιούν µία από τις ακόλουθες µεθόδους:
α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους
ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρµοσµένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύµβασης ή
β) ενηµερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να καταρτισθούν
προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω
µεθόδου έχει επισηµανθεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη
συµφωνία-πλαίσιο.
7. Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο διαγωνισµό
για συγκεκριµένες συµβάσεις, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παρ. 6, ενηµερώνουν τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία
και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης
σύµβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να
αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών. Οι αναθέτουσες
αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστηµα µεταξύ της ενηµέρωσης και της συλλογής των πληροφοριών. Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις
συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόµενο προσφέροντα,
δίνοντάς του την ευκαιρία να αµφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει
ότι η προσφορά που προέκυψε µε αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει
ουσιώδη σφάλµατα.
8. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις
βάσει δυναµικού συστήµατος αγορών απαιτώντας οι προσφορές
για µια συγκεκριµένη σύµβαση να υποβάλλονται υπό τη µορφή
ηλεκτρονικού καταλόγου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να αναθέτουν συµβάσεις βάσει ενός δυναµικού συστήµατος
αγορών, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 6 και την παρ.
7, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση συµµετοχής στο δυναµικό
σύστηµα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το µορφότυπο που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω
κατάλογος συµπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού ενηµερωθούν για την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να καταρτισθούν προσφορές µέσω της διαδικασίας της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 6.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 36
Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συµµορφώνεται µε: α) τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Α’ και β) τους
κανόνες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν
των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόµενα: α)
στο ν. 3979/2011 (Α’ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νοµοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1301) και
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β) στο π.δ. 25/2014 (Α’ 44).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ,
όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών,
της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών
καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών
συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο
και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια
γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης
αντιγράφων και
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα τεχνικά
ζητήµατα που αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα,
όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ,
κ.λπ.), του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α’ 112),
όπως εκάστοτε ισχύει, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε
κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για
την παρακολούθηση των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς,
δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών,
καθώς, και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και
άλλων κρατών-µελών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ρυθµίζονται, για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3979/
2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα
αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και
µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας
του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας
για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του
ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ,
όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών,
της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο
και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης
αντιγράφων,
δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής
και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό
επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
6. Στις συµβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,02% υπέρ του Δηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο
και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
7. Στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονοµικών Φορέων Προµήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών.
Άρθρο 37
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ
(άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική
παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει:
α) να είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης
της κρυπτογράφησης και της χρονοσήµανσης,
β) να απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως
ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α’ 125). Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές
που υποστηρίζονται από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον
κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/
767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την
επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της
Επιτροπής και να θέτουν σε εφαρµογή τα αναγκαία µέτρα ώστε
να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφότυπους· όταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο
φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει πληροφορίες
σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(ΕΕΤΤ). Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και
κατά τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική
γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον πάροχο των
υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε την υποστήριξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται
στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει
να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εµποδί-
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σουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης και υπογράφονται από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρµόδια
αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί να καθορίζει τον απαιτούµενο
µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης, θέτει σε εφαρµογή τα µέτρα που είναι αναγκαία ώστε να
είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφότυπους αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα
έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή
στο φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά µε
τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την
επικύρωση της παραλαµβανόµενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε
σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τα
άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β’ 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς,
πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό
χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται
µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών
αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο
χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε κρυπτογραφηµένο τρόπο και η
οποία επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως
για την τήρηση του ελάχιστου διαστήµατος για την υποβολή των
προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, όπως ιδίως η µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και η σχετική δηµοσίευσή
της. Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της
συνέχειας του διαγωνισµού.
5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 6.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη
χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και των λοιπών εφαρµογών του συστήµατος αυτού.
Άρθρο 38
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(«ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4013/2011
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως
σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις συµβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι
οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά
µέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιµώµενης αξίας ίσης
ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και
ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
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καθ’ ύλην συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος άρθρου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’50) και των άρθρων 21 και 257. Η
πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγµατοποιείται µε την
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας,
καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται
σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές
και τις ΚΑΑ όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων
για τις συµβάσεις της παραγράφου 1:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριµένων αιτηµάτων, δηλαδή
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων
αρµοδίου οργάνου για τη δέσµευση πίστωσης,
β) της προκήρυξης και της διακήρυξης,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) του συµφωνητικού και
ε) κάθε εντολής πληρωµής.
4. Η καταχώριση περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον
τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισµό,
β) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α’ 94),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δηµοσίων Συµβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV) του άρθρου 23,
δ) το είδος της σύµβασης, δηλαδή προµήθεια, υπηρεσία,
έργο, µελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστηµονική υπηρεσία,
ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοµατολογίας
των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial
units for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης,
στ) την επωνυµία του οικονοµικού φορέα,
ζ) τον ΑΦΜ του οικονοµικού φορέα,
η) την αξία της σύµβασης,
θ) τη χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα
στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση,
ι) τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόµενων στα
άρθρα 26, 32, 266 και 267 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείµενο ανάρτησης στο «Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύµφωνα µε το
ν. 3861/2010 (Α’112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόµατα από
το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την
απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις ένοπλες δυνάµεις, καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα, µε την
επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων
3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την
υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο
πληροφοριακό σύστηµα, µε την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων
3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την
υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε συµβάσεις που
συνάπτονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και
χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους
πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα, µε την
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επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ρυθµίζονται ο
τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του καθ’ύλην αρµόδιου Υπουργού στις
περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό
τόπο τήρησής του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση
σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόµενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά
περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορούν
να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στον καθορισµό του τρόπου, του χρόνου και των επιµέρους διαδικασιών
καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεµών, κατά την έναρξη
ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), και του παρόντος άρθρου, δηµοσίων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από
την καταχώριση τους σε αυτό, µε την επιφύλαξη του άρθρου 66
και 296. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγουν τις
σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων
µέσων και βοηθηµάτων, ούτε τις ρυθµίσεις των άρθρων 345 έως
374 ως προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά
µεταξύ των στοιχείων (µεταδιδοµένων) που καταχωρίστηκαν στο
ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου της πράξης που αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείµενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά
µεταξύ του κειµένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
και του κειµένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείµενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη
γίνονται αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (µεταδεδοµένα) ή στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθµών Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και µε βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές µεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δηµοσίων
συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια
ότι η ύπαρξη αριθµού ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που
απαιτείται και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Αρκεί
η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούµενων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ
φορέων του Δηµοσίου.
9. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά
την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, καθώς και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα
που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς,
δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 39
Συµφωνίες-πλαίσιο
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συµφωνίεςπλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1
του άρθρου 2 εφόσον εφαρµόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως
λόγω του αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συµφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό
διάστηµα µικρότερο των τεσσάρων ετών µπορεί να παραταθούν
χωρίς όµως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστηµα των τεσσάρων ετών του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύµβασης. Η
διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων, που συνάπτονται
εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας – πλαίσιο, µπορεί
να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συµφωνίας- πλαίσιο.
3. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5. Οι διαδικασίες
αυτές µπορούν να εφαρµόζονται µόνο µεταξύ των αναθετουσών
αρχών που ορίζονται µε σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισµού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα
µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συµβάσεις
που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους
όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
4. Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό
φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε τον οικονοµικό
φορέα που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία-πλαίσιο,
ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συµπληρώσει την προσφορά
του.
5. Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του
ενός οικονοµικούς φορείς, η εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο εκτελείται µε έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισµού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών
έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, και οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό του συµβαλλόµενου στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω
όροι αναγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο,
β) όταν στη συµφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που
διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών,
εν µέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισµού, σύµφωνα µε την
περίπτωση α’, και εν µέρει µε την προκήρυξη νέου διαγωνισµού
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη
της συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’, εφόσον
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα
έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή αν
συγκεκριµένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν
προκήρυξης νέου διαγωνισµού ή άµεσα, σύµφωνα µε τους
όρους που ορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης
για τη συµφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύµβασης προσδιορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισµού. Οι δυνατότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
περίπτωσης εφαρµόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τµήµα µιας
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συµφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι όροι που
διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών,
ανεξαρτήτως αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά
τµήµατα,
γ) αν στη συµφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι
που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και αγαθών, µε νέο
διαγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο.
6. Οι διαγωνισµοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’
της παραγράφου 5 βασίζονται στους ίδιους όρους µε αυτούς
που ίσχυαν για την ανάθεση της συµφωνίας-πλαίσιο, και, όπου
κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωµένους όρους και,
όπου ενδείκνυται, σε άλλους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε την
ακόλουθη διαδικασία:
α) για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύµβαση,
β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την
υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την
αποστολή των προσφορών,
γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται
έως τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας απάντησης,
δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο.
7. Όταν το αντικείµενο της συµφωνίας - πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τµήµατα, καλούνται σε διαβούλευση µόνο οι οικονοµικοί φορείς των
τµηµάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείµενο της
εκτελεστικής σύµβασης.
8. Στην περίπτωση των συµφωνιών – πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς, στο πλαίσιο των διαγωνισµών που
αναφέρονται στις περιπτώσεις β’και γ’της παραγράφου 5:
α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρµόζεται αναλόγως
το άρθρο 79, προκειµένου οι οικονοµικοί φορείς να αποδείξουν
ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως
έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνίαπλαίσιο,
β) πριν από την ανάθεση κάθε σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει
αποφασίσει να αναθέσει τη σύµβαση να υποβάλει/ουν ενηµερωµένα σχετικά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 και 80,
και κατά περίπτωση, το άρθρο 82. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται
το άρθρο 79.
9. Οι συµφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
10. Ειδικά, για δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονκών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο, µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, όταν πρόκειται
να παραχθεί σύνολο όµοιων µελετών ή ως άνω υπηρεσιών, για
τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως
ιδίως ο ακριβής προσδιορισµός των επί µέρους συµβάσεων, οι
χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί µέρους µελετών ή
παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους
οποίους θα εκτελεσθούν οι συµβάσεις, µπορούν όµως να καθορισθούν οι τιµές και ενδεχοµένως οι ποσότητες αυτών. Οι συµφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών
υποστηρικτικών µελετών. Η µέγιστη αξία των συµφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε
ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριµένων ετήσιων
πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις της παρούσας παραγράφου, µε εκτίµηση τετραετίας. Στον περιορισµό
αυτό δεν υπόκεινται οι συµφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για
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την προετοιµασία του Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης, κατά το
άρθρο 45.
Άρθρο 40
Κεντρικές δραστηριότητες αγορών
και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ)
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από µία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης
15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
συµβάσεις που ανατίθενται από µία ΚΑΑ, δυναµικά συστήµατα
αγορών που διαχειρίζεται µία ΚΑΑ ή , στο βαθµό που καθορίζεται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συµφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από µία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 15 της
παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών το οποίο διαχειρίζεται
µια ΚΑΑ µπορεί να χρησιµοποιείται από άλλες αναθέτουσες
αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισµού µε την
οποία εισάγεται το σύστηµα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από µία ΚΑΑ που προσφέρει τη
δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α’της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιµοποιώντας συµβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναµικά συστήµατα αγορών
που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθµό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συµφωνία-πλαίσιο που
συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα
της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1
του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάµει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα µέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση µιας σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών το οποίο διαχειρίζεται µία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισµού βάσει της συµφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισµός του συµβαλλόµενου στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικού φορέα, δυνάµει των περιπτώσεων α’ή β’της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα
συγκεκριµένο καθήκον εντός της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει
συναφθεί από µία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που διεξάγονται
από µία ΚΑΑ, διενεργούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, χωρίς να εφαρµόζουν τις
διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν µία δηµόσια
σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων
αγορών σε µία ΚΑΑ. Αυτές οι δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41
Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις κεντρικές
δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό
δηµοσίων συµβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 19
της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για δηµόσιες συµβάσεις έργων,
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
(ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ-
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ξης και Τουρισµού, για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’και
γ) η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου
Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών,
υγειονοµικών, φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ
και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται
ΚΑΑ, µε αρµοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων
αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του
δηµόσιου τοµέα, είτε βάσει τοµέα ή κλάδου της αγοράς είτε
κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασµένη
εφαρµογή των κριτηρίων αυτών. Με όµοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, αντίστοιχα µε αυτά των παραγράφων 3
και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών
από ΚΑΑ, για τους τοµείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους,
κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε
αρµόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσεων στην
εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείµενο οµαδοποίησης σε εθνικό ή περιφερειακό
ή τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συµβάσεων που εξαιρούνται από την αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της
απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριµένες κατηγορίες συµβάσεων, συµφωνιών πλαίσιο και δυναµικών συστηµάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές
για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιµέρους συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από
την αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συµβάσεων που έχουν
ήδη εξαιρεθεί από την αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάµει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν
γνώµης:
α) του Τεχνικού Συµβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1, για τα θέµατα αρµοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέµατα αρµοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέµατα αρµοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή µε αρµοδιότητα την παροχή συµβουλών και γνωµών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αναφορικά µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου, καθώς και της
περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή µε αρµοδιότητα την παροχή συµβουλών και γνωµών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 αναφορικά µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α’και β’, αντίστοιχα,
καθορίζεται ο αριθµός των µελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωµατικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας
τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού που προϊσταται της ΕΚΑΑ ή του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή αποφαινοµένου οργάνου της
ΚΑΑ, µπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση
συµβάσεων και συµφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι’αυτές
οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα
προγραµµατισµού για τις συµβάσεις αρµοδιότητάς τους στην
αρµόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συµβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες
πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της
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ΕΚΑΑ, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας προγραµµατισµού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δοµή, το περιεχόµενο, τα καταχωριζόµενα στοιχεία, τα
έτη προγραµµατισµού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης
και συµπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες
και εξαιρούµενες αναθέτουσες αρχές, δ) οι προγραµµατιζόµενες
και εξαιρούµενες συµβάσεις, ε) τα αρµόδια όργανα για τον
έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραµµατισµού, καθώς και στ) κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις
προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά
σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι
φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελµατικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συµβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δηµόσια νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας και οι µετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο,
(δ) τα Επιµελητήρια.
Άρθρο 42
Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές µπορούν να συµφωνήσουν να διεξάγουν ορισµένες συγκεκριµένες διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων από κοινού. Η συµφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον τις ευθύνες των µερών, τον
επιµερισµό των υποχρεώσεων στα µέρη και τις λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις αναγκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των µερών.
2. Αν µια διαδικασία σύναψης σύµβασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόµατος και για λογαριασµό όλων των
αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το
παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Τούτο ισχύει και αν τη διαδικασία διαχειρίζεται µία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για
δικό της λογαριασµό όσο και για λογαριασµό των λοιπών αναθετουσών αρχών.
Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν
πραγµατοποιείται στο σύνολό της εξ ονόµατος και για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα µόνο για τα µέρη εκείνα που
πραγµατοποιούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει
την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
της, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο για τα µέρη που διεξάγει ιδίω
ονόµατι και για δικό της λογαριασµό.
Άρθρο 43
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, αναθέτουσες αρχές από
διαφορετικά κράτη - µέλη µπορούν να ενεργούν από κοινού για
την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων χρησιµοποιώντας ένα από τα
µέσα των παραγράφων 3 έως 5.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιµοποιούν τα µέσα των παραγράφων 3 έως 5 µε πρόθεση την αποφυγή της εφαρµογής διατάξεων αναγκαστικού δηµοσίου δικαίου σύµφωνων µε το δίκαιο
της Ένωσης στις οποίες υπόκειται το οικείο κράτος - µέλος.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από ΚΑΑ εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος πραγµατοποιείται, σύµ-
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φωνα µε τις εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένη η ΚΑΑ.
Οι εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η ΚΑΑ εφαρµόζονται επίσης στα ακόλουθα:
α) στην ανάθεση σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών,
β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισµού εντός µίας συµφωνίας-πλαίσιο,
γ) στον καθορισµό, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ ή β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 39, εκείνου του οικονοµικού φορέα από
αυτούς που συµµετείχαν στη συµφωνία-πλαίσιο ο οποίος θα
εκτελέσει ένα συγκεκριµένο καθήκον.
4. Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη µπορούν
από κοινού να αναθέτουν δηµόσια σύµβαση, να συνάπτουν συµφωνία-πλαίσιο ή να λειτουργούν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.
Μπορούν επίσης, στον βαθµό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, να αναθέτουν συµβάσεις βάσει
της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθµίζονται από διεθνή συµφωνία
µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι συµµετέχουσες
αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συµφωνία όπου καθορίζονται:
α) οι ευθύνες των µερών και οι σχετικές εφαρµοστέες εθνικές
διατάξεις,
β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της διαδικασίας,
του επιµερισµού των υπό ανάθεση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών και της σύναψης των συµβάσεων.
Μια συµµετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάµει του παρόντος Βιβλίου όταν αγοράζει έργα,
αγαθά ή υπηρεσίες από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Για τον προσδιορισµό των ευθυνών και του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α’, οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να κατανέµουν συγκεκριµένες ευθύνες µεταξύ
τους και να ορίζουν τις σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις οποιουδήποτε κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη τουλάχιστον µία από τις συµµετέχουσες αρχές. Η κατανοµή ευθυνών
και το σχετικό εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης για τις από κοινού ανατιθέµενες δηµόσιες
συµβάσεις.
5. Αν περισσότερες αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά
κράτη - µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οµίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάµει
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάµει του δικαίου της Ένωσης, οι συµµετέχουσες αναθέτουσες
αρχές συµφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργάνου του
κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτηµέλη:
α) των εθνικών διατάξεων του κράτους-µέλους όπου έχει την
έδρα του ο κοινός φορέας·
β) των εθνικών διατάξεων του κράτους-µέλους όπου ασκεί τις
δραστηριότητές του ο κοινός φορέας.
Η συµφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί είτε
να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα είτε για ορισµένο χρόνο, σε κάποια
είδη συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες µεµονωµένες αναθέσεις συµβάσεων.
ΤΜΗΜΑ III
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 44
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών
1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία
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και την επίβλεψη δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης απαιτείται, η αρµόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να
διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαµβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθµό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εµπειρία κ.λ.π.), σύµφωνα µε την απόφαση του επόµενου
εδαφίου προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς
στα/στις προς ανάθεση έργα/µελέτες, ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το µέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθµό,
ειδικότητα, προσόντα των απασχολούµενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα µε
την εκτιµώµενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το µέγεθος και την
πολυπλοκότητα των έργων ή των µελετών.
2. Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την απόφαση της
παρ. 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη
των δηµοσίων συµβάσεων έργων ή µελετών αρµοδιότητας της,
διενεργούνται, µε προγραµµατική σύµβαση, από την τεχνική
υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της
οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων του
κεντρικού δηµόσιου τοµέα. Στην εν λόγω προγραµµατική σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον: (α) το αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της µελέτης ή
υπηρεσίας και η προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη, (β) τα καθήκοντα που αναλαµβάνει η νέα τεχνική υπηρεσία, (γ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραµµατικής
σύµβασης δαπανών της νέας τεχνικής υπηρεσίας και οι λεπτοµέρειες της καταβολής τους, (δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες
συνέπειες σε βάρος της νέας τεχνικής υπηρεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση υπαίτιας πληµµελούς εκπλήρωσης της εντολής, (ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων
της νέας τεχνικής υπηρεσίας και της λήξης της προγραµµατικής
σύµβασης, (στ) ο τρόπος και οι όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέτει η νέα τεχνική υπηρεσία, (ζ) οι όροι
άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του
κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύµβασης
και (η) οι πράξεις και ενέργειες της νέας τεχνικής υπηρεσίας πριν
από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του κυρίου του
έργου.
3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου
για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των τρίτων
ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον κύριο του έργου. Αν στην προγραµµατική σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως την λήξη της σύµβασης. Αποφαινόµενα όργανα της συγκεκριµένης κάθε φορά
προγραµµατικής σύµβασης είναι τα αρµόδια όργανα της νέας
τεχνικής υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 45
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης
(άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η
αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό
«Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης».
3. Ο Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης της σύµβασης
και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του,
γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης κατά το άρθρο 49,
50, 51, 52,
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δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
ε) τα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 53,
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα
αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη),
δδ) για την επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύµβασης.
ζ) αντίγραφο της σύµβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι
µεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δηµόσια
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών ή 10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δηµόσια σύµβαση έργων.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία των περιπτώσεων α’- στ’ της προηγούµενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο
τριών ετών από την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.
5. Το αντίγραφο της περίπτωσης ζ’ της προηγούµενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
ο «Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης» συγκροτείται από την αρµόδια
τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής λαµβανοµένου υπόψη
του άρθρου 44. Όλα τα στοιχεία του «Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης» καταχωρίζονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε µέριµνα και ευθύνη της εκάστοτε αρµόδιας αναθέτουσας αρχής.
Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούµενης παραγράφου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των αρµόδιων οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω ηλεκτρονικών
βάσεων δεδοµένων, ο τρόπος τήρησης και καταχώρισης των
στοιχείων στον «Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης», οι διαδικασίες και
ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιµασία του διαγωνισµού από την αναθέτουσα αρχή ανά κατηγορία ή κατηγορίες
έργων και µελετών, το ειδικότερο περιεχόµενο του Φακέλου και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
7. Πέραν των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους,
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων ο «Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης Έργου» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) τον Υποφάκελο πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης,
Α.2) τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του προς ανάθεση έργου,
Α.3) την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου του έργου,
Α.4) την έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς αποφυγή
σύγκρουσης συµφερόντων,
Α.5) Τις περιλήψεις διακηρύξεων που θα δηµοσιευθούν, τη διακήρυξη του διαγωνισµού ή την πρόσκληση για κλειστές διαδικασίες, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων εφόσον υπάρχουν ,
Α.6) την απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης,
Α.7) στοιχεία για τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις,
Α.8) αρχαιολογικά ευρήµατα και την έκθεση αρχαιολογικής
τεκµηρίωσης όπου αυτή προβλέπεται,
Α.9) στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την
υποχρέωση ή µη, µετακίνησης ή µεταφοράς τους
Α.10) αποφάσεις εγκεκριµένων µελετών µε πίνακα περιεχοµένων εκάστης µελέτης,
Α.11) περαιτέρω απαιτούµενες µελέτες ή έρευνες,
Α.12) καταγραφή των κινδύνων και κατανοµή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων,
Α.13) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπου
απαιτείται,
Α.14) τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των
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προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών µε
τις επαναλήψεις τους,
Α.15) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύµβασης,
Β) τον Υποφάκελο της τεκµηρίωσης ανάθεσης του έργου από
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισµού,
Β.2) την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των διαγωνισµών,
Β.4) υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της Αρχής όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και τις επ’ αυτών
αποφάσεις,
Β.7) τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται από το νόµο στο στάδιο ανάθεσης,
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη ύπαρξης κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης αν προβλέπεται από
τις κείµενες διατάξεις,
Β.9) την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύµβασης,
Β.11) το συµφωνητικό και τα παραρτήµατά του,
Γ) τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύµβασης, ο
οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισµού επιβλεπόντων και συγκρότησης
επιτροπών,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος κατασκευής,
οργανογράµµατος εργοταξίου και Προγράµµατος Ποιότητας
Έργου,
Γ.3) πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου
και τους απασχολούµενους στη κατασκευή του έργου, καθώς
και για τον διαθέσιµο εξοπλισµό του έργου,
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους,
πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και επιµετρήσεων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών που εκπονούνται δια
του αναδόχου,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών,
Γ.7) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
Γ.9) τις ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και
τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.10) τις Γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου,
Γ.11) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών
φορέων,
Γ.12) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης και τους
σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας,
Γ13) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών µε τα βασικά
στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα αν συντρέχει τέτοια
περίπτωση
Γ.14) τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιµέτρηση και την απόφαση έγκρισής της,
Γ.15) το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και τις αποφάσεις εγκρίσεως τους,
Γ.16) τα στοιχεία σχετικά µε την εξασφάλιση της απαιτούµενης
ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης,
Γ.17) τα στοιχεία σχετικά µε τις µετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
8. Πέραν των οριζοµένων στις παραγράφους 1- 5, όσον αφορά
τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) τον Υποφάκελο πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
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διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης σε σχέση και µε την προϋπολογιζόµενη
συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί,
Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδοµένων του έργου. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την τεχνική περιγραφή
του αντικειµένου της σύµβασης µε τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες µελέτες που σχετίζονται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή
υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες
του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσµεύσεις ως
προς το σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την
προώθηση της µελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του
έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών,
Α.3) το πρόγραµµα εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών και
παροχής των απαιτούµενων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του
αντικειµένου και το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα,
Α.4) την προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης και την τεκµηρίωσή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 53, καθώς και την προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής
του έργου,
Α.5) την εξασφάλιση χρηµατοδότησης της σύµβασης,
Α.6) την τεκµηρίωση της επιλογής της προτεινόµενης διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικό διάλογο, διαδικασίες µε διαπραγµάτευση κ.λπ.).
Α.7) την τεκµηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης,
της βαρύτητας αυτών, του τρόπου σύνταξης και υποβολής των
οικονοµικών προσφορών, της εφαρµογής του άρθρου 50 και του
τρόπου αξιολόγησης των προσφορών,
Α.8) την προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, και όσα
άλλα έγγραφα παρέχει ή στα οποία παραπέµπει η αναθέτουσα
αρχή µε σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας,
Α.9) κατά περίπτωση, αναφορά σε υποχρεώσεις σχετικά µε την
φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες
εργασίας οι οποίες εφαρµόζονται στις παρεχόµενες υπηρεσίες
κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
Α.10) την έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, αν απαιτείται,
Α.11) τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των
προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών, µε
τις επαναλήψεις τους,
Α.12) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς που παρέλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης
Β ) τον Υποφάκελο της τεκµηρίωσης σύναψης της σύµβασης
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων,
Β.2) την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες στη διαδικασία
σύναψης οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των γνωµοδοτικών οργάνων,
Β.4) τις υποβληθείσες ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές, καθώς και τις αποφάσεις επ’ αυτών,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της Αρχής, όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης/κατακύρωσης του αποτελέσµατος
της διαδικασίας,
Β.7) τις αποφάσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο
στάδιο της ανάθεσης.
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη υπάρξεως
κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης, όπου απαιτείται,
Β.9) την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή της
σύµβασης,
Β.11) το συµφωνητικό,
Γ) τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύµβασης, ο
οποίος συµπληρώνεται µε όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και στοι-
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χεία έως την έγκριση του τελευταίου σταδίου της µελέτης και
την οριστική παραλαβή της σύµβασης ή την οριστική παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ο
οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισµού επιβλεπόντων,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος και Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης/Έργου,
Γ.3) τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών,
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
Γ.7) τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, τις
Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.8) τις Γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου,
Γ.9) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών
φορέων,
Γ.10) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης και τους
σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας,
Γ.11) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών µε τα βασικά
στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα αν συντρέχει τέτοια
περίπτωση
Γ.12) τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της σύµβασης,
Γ.13) την απόφαση οριστικής παραλαβής της σύµβασης.
Άρθρο 46
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Πριν από την έναρξη µίας διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την
αγορά, προκειµένου να προετοιµάσουν τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης και να ενηµερώνουν τους οικονοµικούς φορείς για τα
σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συµβάσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, επί παραδείγµατι, να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή αρχών, όπως η Αρχή και η Μονάδα
Παρακολούθησης Διαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.Δι.Σ.)
του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου
(Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) ή συµµετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συµβουλές µπορούν να χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον οι εν λόγω
συµβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.
Άρθρο 47
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για
ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής, µέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο µέσο δηµοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας διάταξης θα
υποχρέωνε τις αναθέτουσες αρχές να παράσχουν πληροφορίες,
η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντά τους ή µπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του πρώτου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας
αρχής, το αντικείµενο της σύµβασης, τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται
περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε άλλο
πληροφοριακό στοιχείο σχετικά µε τη σύµβαση που πρόκειται να
συναφθεί. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου
1, πριν την αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς
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φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχεµύθεια των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα οριζόµενα
στα άρθρα 22, 36 και 37 διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες από την
ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της
σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, ιδίως σε περιπτώσεις συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας
ή µε ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της
διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, αναρτά στην
ιστοσελίδα της και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.
Άρθρο 48
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση που
σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλωση
του ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υποψηφίου
ή προσφέροντα.
Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που
ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούµενης εµπλοκής του
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και τον προσδιορισµό επαρκών προθεσµιών για την παραλαβή των προσφορών. Ο εµπλεκόµενος
υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία µόνο εάν
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συµµόρφωση µε την
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισµό, ενηµερώνονται η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, αρµόδια για την εφαρµογή του ν.
3959/2011 (Α’ 93) και η Αρχή και παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συµµετοχή
τους στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν
είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Τα
έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους ή
τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφονται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και της Αρχής µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής. Τα µέτρα που λαµβάνονται
καταγράφονται στην ειδική έκθεση που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 341.
Άρθρο 49
Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες
1. Στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης αποτελούν ιδίως:
α) η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές νοµοθετικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, εξασφάλιση χρηµατοδότησης,
συντέλεση απαλλοτριώσεων, µετακινήσεως δικτύων Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας, εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρση εµποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων, λοιπές
σχετικές αδειοδοτήσεις).
β) η νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της
σύµβασης και
γ) η δυνατότητα των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων να
διαµορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιµες
και ρεαλιστικές προσφορές, µε βάση τα χορηγούµενα από την
αναθέτουσα αρχή στοιχεία.
2. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, πέραν
των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σιας σύµβασης για την εκπόνηση οριστικής µελέτης είτε µεµονωµένα είτε µε άλλα στάδια µελετών είναι η ένταξη του έργου στον
προγραµµατικό σχεδιασµό του φορέα. Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της σχετικής εγκεκριµένης µελέτης της αναθέτουσας αρχής, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 50.
Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο µελέτης ανά κατηγορία έργου
που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου.
β) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ωριµότητα των έργων και να
διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία 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.
Πρόδροµες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παραγράφου
1 του άρθρου 2, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της
προσβασιµότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγµατικού ή
νοµικού εµποδίου για την ταχεία και οµαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδροµες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούµενες µετακινήσεις
των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές
έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες
προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαµόρφωσης χώρων, οδών
πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατοµείων, δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων, οι απαιτούµενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και
αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριµότητας του κυρίως έργου. Η
ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η συντέλεση των
απαιτούµενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την
εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
γ) Για την εκτέλεση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων έργων, τα οποία, λόγω της φύσης, του
µεγέθους ή της έκτασης τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τα οποία χωρίς µεν να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την
προστασία του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, όρους
και περιορισµούς, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία
του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση
ή και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων,
που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις
τους στο περιβάλλον.
δ) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης είναι η ολοκλήρωση της κατά
περίπτωση απαιτούµενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και ειδικότερα µε τα
προβλεπόµενα στο ν. 4024/2011 και στις εκτελεστικές του πράξεις.
ε) Στην εκτιµώµενη αξία του έργου περιλαµβάνονται υποχρεωτικά αντίστοιχα κονδύλια για την υλοποίηση όλων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.
στ) Ο προβλεπόµενος στα έγγραφα της σύµβασης χρόνος περαίωσης του έργου πρέπει να έχει προκύψει από κατάλληλη χρονική ανάλυση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, η
παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή η εκτέλεση δηµοσίου έργου ή τµήµατός του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε δαπάνη του χωρίς καµία επιβάρυνση του Δηµοσίου ορίζοντας τους
όρους µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η µελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για µελέτες και έργα
αρµοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρµόδιο
όργανο του φορέα.
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Άρθρο 50
Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, εξαιρουµένων των έργων αναπλάσεως και των κτιριακών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα
έγγραφα της σύµβασης ότι η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
έργου έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση
(κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έργου και έπειτα από
σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας
αρχής ή του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ύπαρξη
εγκεκριµένης προµελέτης και εγκεκριµένων περιβαλλοντικών
όρων, τεύχους υπολογισµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό
του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής, και «Κανονισµού
Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε σε παρόµοια έργα, (β) οι
διαθέσιµες µελέτες της αναθέτουσας αρχής συνοδεύονται υποχρεωτικά, από όλες τις απαραίτητες συνοδές υποστηρικτικές µελέτες, όπως γεωλογικές, γεωτεχνικές, που αντιστοιχούν στο
αντίστοιχο στάδιο της µελέτης του κυρίως έργου, και (γ) η ύπαρξη
όλων των στοιχείων του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α’ της
παρ. 7 του άρθρου 45. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες έργων από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση
αξιοποίησης και οικοδόµησης ακινήτων µε αντιπαροχή, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή έχει αποφασίσει την αξιοποίηση µε σύναψη
σύµβασης συγχρόνως για τη µελέτη και κατασκευή του ακινήτου.
3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και αν η αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να πραγµατοποιήσει την κατασκευή και
πιθανόν τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, κρίνει σκόπιµη
την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος εκτός από
πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, χωρίς τη µεταβίβαση στον ανάδοχο του λειτουργικού κινδύνου, που απορρέει
από την εκµετάλλευση των εν λόγω έργων και ο οποίος συµπεριλαµβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αµφοτέρων. Τέτοια ανταλλάγµατα µπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της
εκµετάλλευσης του έργου για ορισµένη χρονική περίοδο µε εγγυηµένα έσοδα, η αντιπαροχή γεωργικών ή µεταλλευτικών ή βιοµηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα.
4. Η αξιολόγηση της µελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης του παρόντος άρθρου αφορά µόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συµφωνίας της µελέτης µε τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης και ιδίως µε τον Κανονισµό Μελετών
Έργου διαπιστώνοντας τη συµµόρφωση ή µη της µελέτης µε αυτά
(πίνακας συµµόρφωσης) χωρίς βαθµολόγηση.
Άρθρο 51
Συµβάσεις µελετών για τον προσδιορισµό
τεχνικής λύσης
1. Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης
µελέτης, όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και η µελέτη επιδέχεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η αναθέτουσα αρχή, έπειτα από γνώµη του
αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου αυτής, να προβαίνει σε διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση µελέτης για τα
πρώιµα στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), µε κατ’ αποκοπή τίµηµα για την αµοιβή όλων των πρώιµων σταδίων κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης κε’ της παρ. 2 του
άρθρου 52, χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονοµικής προσφοράς
από τον οικονοµικό φορέα.
2. Στους συµµετέχοντες που κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη
θέση κατάταξης καταβάλλεται το προβλεπόµενο από τα έγγραφα
της σύµβασης βραβείο, µε την προϋπόθεση ότι οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Στη περίπτωση αυτή, οι τεχνικές εκθέσεις µε τις τεχνικές προτάσεις παραλαµβάνονται από
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το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και περιέρχονται στην κυριότητα
της αναθέτουσας αρχής. Δεν καταβάλλεται το βραβείο στον ανάδοχο, για τον οποίο το ποσό του βραβείου θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην συµβατική αµοιβή.
Άρθρο 52
Σκοπιµότητα σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύµβασης
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
απαιτείται η έκδοση προηγούµενης γνώµης του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν
υφίσταται τεχνικό συµβούλιο. Με τη γνώµη του το τεχνικό συµβούλιο µπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή, πριν από την
έγκριση των εγγράφων της σύµβασης, να τηρήσει τη διαδικασία
του άρθρου 44.
2. Στις συµβάσεις του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και οι δηµόσιες συµβάσεις µε αντικείµενο την προετοιµασία στοιχείων του
φακέλου δηµόσιας σύµβασης κατά τις παραγράφους 5 έως 7 του
άρθρου 45.
3. Η έγκριση της παραγράφου 1 δεν απαιτείται όταν η σύναψη
σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων της Ε.Ε. (συγχρηµατοδοτούµενες δηµόσιες συµβάσεις).
Άρθρο 53
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
1. Οι όροι των εγγράφων της σύµβασης πρέπει να είναι σαφείς
και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιµων µεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης, πλην της προκήρυξης σύµβασης
του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου
62 σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού, περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών από την
αρµόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό,
καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών,
την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται
µε την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα
πρόσωπα που δικαιούνται να συµµετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης.
Επίσης οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για συµπληρωµατικές ή νέες συµβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, καθώς
και τον αριθµό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής,
η) το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος µετά την
κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύµφωνα και µε την παρ. 10,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς
όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα
και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο
της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας,
την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο και
χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το
αντικείµενο της σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα
επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού, την οικονο-
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µική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τµήµατα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα
άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση
της σύµβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου
18 και τους όρους πληρωµής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις µε τη µορφή σαφών, ακριβών
και κατηγορηµατικών ρητρών αναθεώρησης, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως ρητρών αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεων,
κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά
κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύµβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύµβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές,
υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 και στην κείµενη
νοµοθεσία,
κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
αα) τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης, το τιµολόγιο δηµοπράτησης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την
κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονοµικών προσφορών,
γγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) το απαιτούµενο στάδιο της µελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι οικονοµικοί φορείς, στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50,
εε) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 50 τα
σχέδια συµβολαίου οροφοκτησίας, κανονισµού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανοµών των κοινόχρηστων
δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα πράγµατα, προσυµφώνων
σταδιακής µεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα µε την
πρόοδο των εργασιών,
στστ) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50,
το είδος και την έκταση των διατιθεµένων ανταλλαγµάτων, ώστε
να εξασφαλίζεται η αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθµολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµικών,
κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις
µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών:
αα) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών ή/και τη διαµόρφωση
αυτών µετά την κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) την κατηγορία µελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ.
3 του άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί µέρους µελετητικό αντικείµενο της σύµβασης, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής
καταλληλότητας γενικής εµπειρίας ανά κατηγορία µελέτης, που
αντιστοιχεί στην προς ανάθεση σύµβαση,
γγ) την προεκτιµώµενη αµοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίµηµα για την
αµοιβή όλων των πρώιµων σταδίων στην περίπτωση εφαρµογής
του άρθρου 50,
δδ) την εξειδίκευση των πρώιµων σταδίων των κύριων ή και υποστηρικτικών µελετών στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 51
εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της µελέτης κατά το άρθρο
196,
κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικό-
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τερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).
3. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά
ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς
φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην
της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και
της ταχυδροµικής αποστολής τους.
5. Πρότυπα εγγράφων σύµβασης µε δεσµευτική ισχύ εκδίδονται
από την Αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχοµένου
των περίπτωσεων κδ’ και κε’ της παρ. 2, µε δεσµευτική ή µη ισχύ,
καθώς και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης, ισχύουν και
τα ακόλουθα:
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριµένη µελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία προσαρµογή των άλλων στοιχείων της
µελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται µετά από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής
και ύστερα από γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν
την τεχνική και οικονοµική ικανότητα όταν τούτο ενδείκνυται από
το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
γ) Με τα έγγραφα της σύµβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο
ανάδοχος την αναγκαία συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης προς τα δεδοµένα του εδάφους.
δ) Η διακήρυξη µνηµονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που µαζί
µε αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύµβασης. Σε
περίπτωση διαδικασίας διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται
στη σύµβαση.
ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείµενα που δίνουν εικόνα
του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων
που αναλαµβάνει ο ανάδοχος µε τη σύµβαση (τεχνική περιγραφή,
συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).
στ) Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της
προεκτίµησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της σύµβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της
υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. Ο προϋπολογισµός µπορεί να
είναι αναλυτικός ή να περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τίµηµα για το
έργο ή τµήµατά του.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των
έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών, µετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις
αναθέτουσες αρχές που δηµοπρατούν δηµόσιες συµβάσεις
έργων.
θ) Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου, τόσο της
υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαµβάνεται κάθε σχετική
δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής
επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή µνεία στα έγγραφα της σύµβασης
µπορεί να προστίθεται στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις
εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η µε αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συµφωνία µεταξύ
Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν
µελλοντικές συµφωνίες.
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ι) Ο προϋπολογισµός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες µε ένδειξη του αθροίσµατος της δαπάνης κάθε οµάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια
οµαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι µία οµάδα.
Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισµός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε
«Οµάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Οµάδες Εργασιών»
ανά κατηγορία έργων καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρµογής
της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιµές του τιµολογίου µπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα
τµήµατα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο. Στην περίπτωση
εφαρµογής του άρθρου 125, για έργα που η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων,
επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύφος προϋπολογισµού έως εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µπορεί ο προϋπολογισµός να µην περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών, αλλά µόνο την
κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συµπλήρωσης οικονοµικής προσφοράς ή περιλαµβάνει σχετικό υπόδειγµα στα έγγραφα της σύµβασης, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 94 και 124 έως 126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, µε τα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ζητείται από τους οικονοµικούς φορείς, ο προσδιορισµός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών
επιµέρους στοιχείων του έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων
σε δεδοµένο τεχνικό πρόβληµα, ο καθορισµός της προθεσµίας
για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και κοστολόγηση
του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα µε το αντικείµενο της υπό
ανάθεση σύµβασης.
ιγ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισµός Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και
εφαρµόστηκε σε παρόµοια έργα, περιλαµβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης των µελετών που
θα υποβληθούν από τους οικονοµικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµβασης.
8. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, πέραν των
αναφεροµένων στις παραγράφους 1 έως 6, κατά τη σύνταξη των
εγγράφων της σύµβασης εφαρµόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης περιλαµβάνει τις προβλέψιµες προεκτιµώµενες αµοιβές των επί µέρους µελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύµβαση. Στην εκτιµώµενη
αξία της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις
εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 5 του άρθρου 186.
β) Η προεκτιµώµενη αµοιβή αποτελεί γινόµενο των µονάδων φυσικού αντικειµένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του
προς µελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών
Δεδοµένων του έργου, µε τις τιµές αµοιβών, ανά κατηγορία έργου
και µονάδα φυσικού αντικειµένου, του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών της περίπτωσης δ’. Όταν στην προς ανάθεση σύµβαση περιλαµβάνονται µελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν
τιµολογούνται στον Κανονισµό της περίπτωσης δ’, η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα
αρχή, µε βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος
Τεχνικών Δεδοµένων και τις ειδικές διατάξεις περί αµοιβής των
κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αµοιβές συναφών µελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές µελέτες), για τις οποίες δεν
είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός µονάδων φυσικού αντικειµένου, τίθεται συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανά κατηγορία,
ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής.
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δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου
Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει:
(αα) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου, µε βάση, κυρίως,
τα προβλεπόµενα στάδια µελέτης και τις ποσότητες των όµοιων
ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων, ώστε να αποφεύγεται ο
πολλαπλασιασµός της αµοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών τεχνικών υπηρεσιών
είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των όµοιων ή τυποποιηµένων
φυσικών αντικειµένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός
της αµοιβής στην περίπτωση αυτή είτε ανά µονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωποµήνες) που ασχολούνται µε
την παροχή της υπηρεσίας, µε βάση τα προσόντα και την εµπειρία
τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρµογή των τιµών
του κανονισµού για τον καθορισµό της προεκτιµώµενης αξίας των
συµβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι
οποίες λαµβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύµβασης,
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιηµένο φάκελο της δηµόσιας σύµβασης. Οι τιµές του κανονισµού αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, µε βάση τον επίσηµο δείκτη τιµών
καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε
έτους αποστέλλεται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων σχετικό έγγραφο ενηµέρωσης προς τις αναθέτουσες
αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή
λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρµογή των τιµών,
για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής.
ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συµπλήρωσης οικονοµικής προσφοράς ή περιλαµβάνει σχετικό υπόδειγµα στη διακήρυξη, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 95.
9. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών,
όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, µπορεί
να περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, υπό τους όρους του άρθρου 132. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρµογής είναι η
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα
έγγραφα της σύµβασης και υπολογίζεται µέχρι και την ηµεροµηνία
παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή αναπροσαρµόζεται για τις ποσότητες που, σύµφωνα
µε τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται να παραδοθούν µετά
την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαµβάνεται υπόψη για την αναπροσαρµογή.
Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία.
10. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζεται µε σαφήνεια στα έγγραφα
της σύµβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρµογής αυτής.
Άρθρο 54
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1
του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α’ παρατίθενται στα
έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρονται στη
συγκεκριµένη διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής ή παροχής των
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ζητούµενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόµη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό
την προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης
και είναι ανάλογα µε την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν επίσης να καθορίζουν αν
απαιτείται µεταβίβαση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συµβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές,
καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να λαµβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή το σχεδιασµό για όλους
τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιµότητας δυνάµει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα
µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραποµπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση
των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και
δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε έναν από τους
κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράµετροι είναι επαρκώς προσδιορισµένες ώστε να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη
σύµβαση,
β) µε παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε σειρά προτεραιτότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε
εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού
και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των αγαθών, κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναµο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόµενα
στην περίπτωση α’, µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµβατότητας
προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β’,
δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β’ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση α’ για ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το
αντικείµενο της σύµβασης, δεν περιέχουν µνεία συγκεκριµένης
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής που
να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από
έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε εµπορικού σήµατος,
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή
παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω
µνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει
επαρκώς προσδιορισµένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης κατ’ εφαρµογή της παρ. 3. Η εν λόγω µνεία
συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναµο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παραποµπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
περίπτωση β’ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέµψει,
εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε
ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών
µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
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6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που
αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παρ. 3 για τη διατύπωση των
τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών
ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί
µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που
πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το
άρθρο 61.
8. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και
επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν
οι θεσπιζόµενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
9. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις ενιαίες προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β’ και
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης
η οποία διενεργείται από ΚΑΑ, οι τεχνικές προδιαγραφέςκαθορίζονται είτε από την αναθέτουσα αρχή είτε από την ΚΑΑ. Αν έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται από την ΚΑΑ.
Άρθρο 55
Σήµατα
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν σε
αγορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών µε ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, µπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της
σύµβασης, να απαιτούν συγκεκριµένο σήµα ως αποδεικτικό ότι
τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά συµµορφώνονται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια
που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των έργων,
των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης,
β) οι απαιτήσεις σήµατος βασίζονται σε κριτήρια που µπορούν
να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις,
γ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων κρατικών οργανισµών
καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων, κατασκευαστών, διανοµέων
και µη κυβερνητικών οργανώσεων,
δ) τα σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
ε) οι απαιτήσεις σήµατος καθορίζονται από τρίτο, επί του
οποίου ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήµα,
δεν µπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν τα έργα, τα αγαθά
και οι υπηρεσίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σήµατος, δηλώνουν τις απαιτήσεις σήµατος στις οποίες αναφέρονται.
Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν συγκεκριµένο σήµα απο-
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δέχονται όλα τα σήµατα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, τα
αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναµες απαιτήσεις σήµατος.
Όταν ένας οικονοµικός φορέας δεν είχε τεκµηριωµένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήµα που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή ισοδύναµο σήµα εντός των σχετικών προθεσµιών
για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα
αρχή αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία
µπορεί να περιλαµβάνουν τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή,
υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριµένος οικονοµικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου σήµατος ή τις συγκεκριµένες απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Εάν ένα σήµα πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β’,
γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1, αλλά θέτει επιπλέον απαιτήσεις που δεν
σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, οι αναθέτουσες
αρχές δεν απαιτούν το καθαυτό σήµα, αλλά µπορούν να ορίζουν
την τεχνική προδιαγραφή µε παραποµπή στις λεπτοµερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήµατος ή, όπου κριθεί απαραίτητο, σε
τµήµατα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλα για τον καθορισµό
των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειµένου.
Άρθρο 56
Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση
και άλλα αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει
εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόµενων από συγκεκριµένο οργανισµό αξιολόγησης της
συµµόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από
άλλους ισοδύναµους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισµός
αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ένας οργανισµός ο οποίος
πραγµατοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
συµπεριλαµβανοµένων βαθµονοµήσεων, δοκιµών, πιστοποίησης
και επιθεώρησης και είναι διαπιστευµένος, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1,
όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιµών που αναφέρονται στην
παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός
των σχετικών προθεσµιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναµία
πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά
και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους
όρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Εφόσον ζητηθεί:
α) η ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας»
(ΕΣΥΠ Α.Ε.),
β) η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης»
(ΕΛΟΤ Α.Α.) και
γ) η ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ
Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών µελών, οποιεσδήποτε
πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 54, το άρθρο 55 και
τις παραγάφους 1 και 2.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 343. Ειδικά για τους οικονοµικούς φορείς που
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αρµόδιες είναι οι παραπάνω
τρεις ανώνυµες εταιρείες.
Άρθρο 57
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή, εάν ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται προκαταρκτική
προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν
επιτρέπουν ή όχι ή αν απαιτούν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών
προσφορών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται εάν
δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Οι εναλλακτικές προσφορές συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν ή απαιτούν εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της σύµβασης τις
ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και ειδικούς τρόπους υποβολής αυτών
των προσφορών, ιδίως αν µπορούν να υποβάλλονται µόνο αν έχει
επίσης υποβληθεί προσφορά που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης µπορούν να εφαρµοστούν σε εναλλακτικές προσφορές που
πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και σε συµµορφούµενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.
3. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τις
εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες
απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν
µια εναλλακτική προσφορά µόνο για τον λόγο ότι, εάν επιλεγεί,
θα οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών
αντί δηµόσιας σύµβασης προµηθειών είτε στη σύναψη σύµβασης
προµηθειών αντί δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
4. Αν οι εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές των
εγγράφων της σύµβασης, κρίνονται όλες ως ισοδύναµες ανεξάρτητες προσφορές.
5. Πέραν των οριζόµενων στις προηγούµενες παραγράφους,
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και σε περίπτωση µαταίωσης της
διαδικασίας, δυνάµει του άρθρου 106, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει
ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει
να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης κατά την αρχική δηµοπράτηση.
Άρθρο 58
Υπεργολαβία
(άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από
τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Άρθρο 59
Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων και µπορούν να προσδιορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των
τµηµάτων αυτών. Εξαιρουµένων των συµβάσεων οι οποίες έχουν
διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύµφωνα µε την παρ. 4, οι αναθέτουσες
αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να
µην διαιρέσουν µία σύµβαση σε τµήµατα, στοιχείο που περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.
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2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τµήµατα.
Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόµη και εάν οι προσφορές
είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τµήµατα,
να περιορίζουν τον αριθµό των τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος
αριθµός των τµηµάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της
σύµβασης τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους
κανόνες που προτίθενται να εφαρµόσουν για τον προσδιορισµό
των τµηµάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρµογή
των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε
έναν προσφέροντα τµηµάτων που υπερβαίνουν τον µέγιστο
αριθµό.
3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τµηµάτων
στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τµήµατα, στην
περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύµβασης ή
στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος ότι διατηρούν
το δικαίωµα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασµού των τµηµάτων ή οµάδων τµηµάτων.
4. Οι ΚΑΑ διαιρούν υποχρεωτικά τις συµβάσεις που αναθέτουν
σε χωριστά τµήµατα, καθορίζουσες το µέγεθος και το αντικείµενο
των τµηµάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται επίσης
το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος
3. Παρά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριµένης σύµβασης από ΚΑΑ µη διαιρούµενης σε χωριστά τµήµατα.
Άρθρο 60
Καθορισµός προθεσµιών
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές
λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον
χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, υπό
την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στα
άρθρα 27 έως 31.
2. Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από
επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύµβασης, οι προθεσµίες παραλαβής των
προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά µεγαλύτερες από τις
ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 31,
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
3. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν
και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27
και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις
(4) ηµέρες,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα
των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν
τις προθεσµίες.

4. Για συµβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως
3, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 121.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 61
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για συµβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου
και της σύµπραξης καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής
της σχετικής προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία
χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 26.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς
τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής
σε διαπραγµάτευση.
3. Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισµού µελετών, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού µελετών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για συµβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως
3, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120.
Άρθρο 62
Προκαταρκτικές προκηρύξεις
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τις σχεδιαζόµενες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
δηµοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος
B’Τµήµα I του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’. Δηµοσιεύονται είτε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης είτε από
τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύµφωνα
µε την περίπτωση β’ της παρ. 2 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α’. Όταν η προκαταρκτική προκήρυξη δηµοσιεύεται
από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης γνωστοποίηση δηµοσίευσης της προκήρυξης στο «προφίλ
αγοραστή» τους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α’. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο Μέρος Α’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’.
2. Για κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες µε
διαπραγµάτευση, οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές µπορούν να
χρησιµοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 26, υπό την
προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο στα αγαθά, τα έργα ή
τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της σύµβασης
που πρόκειται να συναφθεί,
β) επισηµαίνει ότι η σύµβαση θα ανατεθεί µέσω κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς
περαιτέρω δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, και καλεί τους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Μέρος B’Τµήµα I του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’,
και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος B’Τµήµα IΙ του
Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’,
δ) έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ 35 ηµερών και 12
µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69.
Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή». Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το άρθρο 66, µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε
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«προφίλ αγοραστή».
Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη
διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο 12 µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής της προς δηµοσίευση. Ωστόσο, στην περίπτωση δηµόσιων
συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 108 µπορεί να καλύπτει περίοδο
µεγαλύτερη των 12 µηνών.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
κάτω των ορίων.
Άρθρο 63
Προκηρύξεις σύµβασης
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι προκηρύξεις σύµβασης χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού για όλες τις διαδικασίες, µε την επιφύλαξη
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 26 και του άρθρου
32. Οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’ και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65. Το παρόν
άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων.
Άρθρο 64
Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη σύναψη σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ανάθεσης ή
σύναψης, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο Μέρος Δ’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’ και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
2. Εάν η προκήρυξη διαγωνισµού για τη σχετική σύµβαση είχε
γίνει υπό τη µορφή προκαταρκτικής προκήρυξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να µην αναθέσει περαιτέρω συµβάσεις
κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης περιέχει σχετική επισήµανση.
Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που έχουν συναφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 39, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από
την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για κάθε σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.
3. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που βασίζεται σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών το αργότερο 30 ηµέρες µετά την ανάθεση κάθε σύµβασης.
Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές
σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωµένες γνωστοποιήσεις το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη
λήξη εκάστου τριµήνου.
4. Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης
ή της συµφωνίας-πλαίσιο µπορούν να µη δηµοσιεύονται, όταν η
γνωστοποίησή τους µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των
νόµων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το
δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα
συγκεκριµένων δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή να
βλάψει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων.
5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
κάτω των ορίων.
Άρθρο 65
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης
των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 62, 63 και 64 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προ-
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βλέπονται στο Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α’ υπό τη
µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συµπεριλαµβανοµένων και των
τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθωτικά.
2. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 62 έως 64 συντάσσονται, διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά
µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και δηµοσιεύονται,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α’.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 62 έως 64 δηµοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην επίσηµη(ες) γλώσσα(-ες) των θεσµικών οργάνων της Ένωσης που επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το
(τα) κείµενο(-α) που δηµοσιεύεται (-ονται) στη γλώσσα αυτή ή
στις γλώσσες αυτές. Μία περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης/γνωστοποίησης δηµοσιεύεται και στις
λοιπές επίσηµες γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
4. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης διασφαλίζει ότι εξακολουθεί να δηµοσιεύεται το πλήρες κείµενο και η περίληψη των
προκαταρκτικών προκηρύξεων όπως αναφέρεται στην παρ. 2
του άρθρου 62, καθώς και οι προκηρύξεις διαγωνισµών για την
εισαγωγή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών όπως αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 33:
α) αν πρόκειται για προκαταρκτικές προκηρύξεις, για 12 µήνες
ή µέχρι την παραλαβή γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 64, στην οποία αναφέρεται ότι δεν
θα ανατεθούν περαιτέρω συµβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου που καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισµού. Ωστόσο, στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 108 εξακολουθεί να δηµοσιεύεται µέχρι τα τέλη της
αρχικά αναφερθείσας περιόδου ισχύος ή µέχρι την παραλαβή
γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 64, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω συµβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου
που καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισµού,
β) αν πρόκειται για προκηρύξεις διαγωνισµών για τη δηµιουργία ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, κατά την περίοδο
ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων και των
γνωστοποιήσεων. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης χορηγεί
στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης / γνωστοποίησης και της δηµοσίευσης των πληροφοριών
που της διαβίβασε, επισηµαίνοντας την ηµεροµηνία της εν λόγω
δηµοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης.
6. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να δηµοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για δηµόσιες συµβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δηµοσίευση που απευθύνεται στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι οι εν
λόγω προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, µε το µορφότυπο και, σύµφωνα µε τις διαδικασίες διαβίβασης που
προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α’.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
κάτω των ορίων.
Άρθρο 66
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις και
διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,
ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την
ηµεροµηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων της
παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 8 του
άρθρου 38.
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3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτές δεν δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 65. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε
εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 65.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται
σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από
εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» αλλά αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που
εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται στο
«προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης µε την
οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή.
Επίσης αναφέρουν την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο εθνικό
πληροφοριακό σύστηµα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική
υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 67
Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύµβασης
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 ή την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Το κείµενο της προκήρυξης γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει τη διεύθυνση
διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύµβασης.
Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της
σύµβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22, οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά
έγγραφα της σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των
ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο παραγράφου 1 του
άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου
28 και στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29.
Όταν δεν µπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να εφαρµόσουν
την παρ. 2 του άρθρου 21, αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα
µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούν και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή
η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης
επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου
27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε
περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην
παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις
κάτω των ορίων.
Άρθρο 68
Διαβούλευση επί των δηµοσιευµένων εγγράφων
σύµβασης έργων
1. Ειδικά στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µε τα
έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ορίζεται, ότι προσκαλούνται οι
κατά τον παρόντα νόµο και τα έγγραφα της σύµβασης δυνάµενοι
να λάβουν µέρος στη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης οικονοµικοί φορείς, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική
διαβούλευση µε τους παριστάµενους οικονοµικούς φορείς, σε καθορισµένο από την αναθέτουσα αρχή τόπο, ηµεροµηνία και ώρα,
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής.
2. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε
ενδιαφερόµενος, µπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για
το έργο, την τεχνική µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης, οικονοµικά και συµβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται
η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισηµαίνονται σφάλµατα των όρων των εγγράφων της σύµβασης. Η
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην ως άνω παρουσίαση και η
υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυµα για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιµηθούν
ως µη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ή
β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύµβασης εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων
της σύµβασης, εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων από τους οικονοµικούς
φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, µε
απόδειξη, σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Στο ως άνω τεύχος µπορεί να προβλέπεται η
διεξαγωγή της δηµοπρασίας σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία µε τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22, 27 έως 32, 37, και 121, οι προθεσµίες των οποίων
ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) ή
γ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης,
ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισµού. Στη συνέχεια, προβαίνει
σε νέα διαδικασία σύναψης της σύµβασης έργου, διορθώνοντας
τα σχετικά σφάλµατα και ελλείψεις.
4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της
σύµβασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης µετά
την υπογραφή της. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τους οικονοµικούς φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συµβατικά στοιχεία και δεν χρησιµοποιούνται για ερµηνεία της σύµβασης.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
δηµοσίων συµβάσεων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 50,
µε κατάλληλη προσαρµογή των προθεσµιών για την υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 60.
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Άρθρο 69
Προσκλήσεις προς υποψηφίους
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 123, στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συµπράξεις
καινοτοµίας και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις
προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου,
να συµµετάσχουν στον διάλογο.
Εάν ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού χρησιµοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 62,
οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς
τους οικονοµικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν παραποµπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία
τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα τα έγγραφα της
σύµβασης. Οι προσκλήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα της
σύµβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τρίτο και τέταρτο ή πέµπτο και έκτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 67 και δεν διατίθενται
ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Α’.

Άρθρο 71
Γενικές αρχές
(άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις
αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίαςπλαίσιο, την ανάθεση σύµβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό
σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους
οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο, να µην
αναθέσουν σύµβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός,
να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην θέσουν σε εφαρµογή ένα
δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ηµερών από την
παραλαβή γραπτής αίτησης:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης
της αίτησης συµµετοχής του,
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 54, αιτιολογούν επίσης την
απόφασή τους περί µη ισοδυναµίας των λύσεων ή την απόφασή
τους ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν εκπληρώνουν τις
απαιτήσεις περί επίδοσης ή λειτουργίας,
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των
συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και
του διαλόγου µε τους προσφέροντες.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων, τη
σύναψη συµφωνιών-πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών
µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη,
καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να
βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα ενός συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δηµόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες θεµιτού
ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.

Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στα άρθρα 86 έως 89 εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως και 81, ότι πληρούνται
όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η προσφορά συνάδει µε τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις
και τα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη σύµβασης ή
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και στα έγγραφα
της σύµβασης, λαµβανοµένου υπόψη, κατά περίπτωση, του άρθρου 57,
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συµµετοχή δυνάµει των άρθρων 73 και 74 και
πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 έως 77, και, κατά περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αµεροληψίας που
αναφέρονται στο άρθρο 84.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν να µην αναθέσουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις,
όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18.
Άρθρο 72
Εγγυήσεις
1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό,
αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,
µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο, δυναµικού συστήµατος
αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισµό, σε διαδικασίες απευθείας
ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύµβασης.
Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου,
µελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν υπέρ του
κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν
αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την
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προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο
132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά
και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου.
Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου,
µελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ
του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά
της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το
διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό
τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας
της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο,
εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως,
κατ’ έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β’.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου
που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν,
σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή
ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται
η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της
σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης
προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή
της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τους όρους των εγγράφων
της σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής
µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά εφόσον τούτο ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε
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το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών
που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής
λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.
3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτηµέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον
αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
6. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω,
ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών
που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό
απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το άρθρο 132, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση,
αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου.
7. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από
αίτηση του αναδόχου, αποδεσµεύεται µέρος των εγγυήσεων,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 187, ανερχόµενο σε ποσοστό ανάλογο µε την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά την
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παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει
ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την
παρέλευση ορισµένου χρόνου ή την ολοκλήρωση τµήµατος της
σύµβασης.
8. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,
β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση,
η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση,
τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία
του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 73
Λόγοι αποκλεισµού
(άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα
από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79
έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο,
ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί
της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθε-
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σία µε το ν. 3691/2008 (Α’ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α’ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα
αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ,
σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή
την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της
σύµβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται στην
παρ. 2, όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίοεδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας
αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα
µέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18,
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
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έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την
πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 48, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 79,
η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε τατάλληλα
µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά
του.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της
παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β’ της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό
φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία
από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί
να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλή-
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θηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο,
µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και
µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει
χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην
εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της
επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της επόµενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή
συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη
παρέλευση της ως άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και
η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα
κατ’αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού η οποία εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος και ρυθµίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Άρθρο 74
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα
από δηµόσιες συµβάσεις
(άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης µίας δηµόσιας σύµβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονοµικού
φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 1,
2 και 4 του άρθρου 73 και ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει µέτρα
για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην
παρ. 7 του άρθρου 73 µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από την συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Η περίοδος αποκλεισµού καθορίζεται, σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα
του αδικήµατος ή παραπτώµατος, τον χρόνο που έχει παρέλθει
από τη διάπραξη του αδικήµατος ή παραπτώµατος, τη διάρκειά
του, υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθµό αµέλειας του εκάστοτε
οικονοµικού φορέα και τα µέτρα που αυτός λαµβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόµοιων αδικηµάτων ή παραπτωµάτων στο
µέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθορισθεί από
τελεσίδικη απόφαση, η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 73.
3. Ο αποκλεισµός επιβάλλεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αρµόδιου για θέµατα
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καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, που εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της
αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώµης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του
άρθρου 41, και (β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώµης του
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών.
Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισµού ορισµένου οικονοµικού φορέα, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως.
4. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινοποιείται
στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόµενο οικονοµικό φορέα.
5. Ο αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος Βιβλίου, σύµφωνα µε
τις προηγούµενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον
αποκλεισµό του:
α) από µελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και
β) από µελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών υπό την έννοια του Βιβλίου
II (άρθρα 222 έως 338) ή συµβάσεων παραχώρησης υπό την έννοια των διατάξεων µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία
στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ για ίσο χρονικό διάστηµα.
6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων τηρείται κατάλογος των
αποκλεισθέντων οικονοµικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισµού εκάστου εξ αυτών,
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50).
Άρθρο 75
Κριτήρια επιλογής
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας,
β) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια που
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες
αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συµµετοχής σε εκείνες
που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος
ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις, τις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό
ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι
σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται
στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α’ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι
οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι
µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν
τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητη-
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ρίου Ελλάδος ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη επιτροπής που συστήνουν
και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελέτης
του Παραρτήµατος I του Προσαρτήµατος Γ’. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας µελέτης µε το
επιστηµονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραµµένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο Γραφείων Μελετών»
του Παραρτήµατος ΧI του Προσαρτήµατος Α’, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, µε γνώµονα την εφαρµογή του Κανονισµού
ΕΚ 2195/2002. Με όµοια απόφαση µπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες.
3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις
που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την
αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς,
να έχουν έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον
τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση. Επίσης,
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως,
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν
οι οικονοµικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους ειδικούς κινδύνους που
αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή τωναγαθών. Η
αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύµβασης ή στη χωριστή έκθεση
που προβλέπεται στο άρθρο 341.
Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
µπορεί να λαµβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις µεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίµησης αυτής στα
έγγραφα της σύµβασης. Οι µέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων.
Όταν µια σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν άρθρο
εφαρµόζεται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα. Εντούτοις, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο
κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονοµικοί φορείς ανά
οµάδες τµηµάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα
τµήµατα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως.
Εάν οι συµβάσεις βάσει συµφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων
που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό,
βάσει της εκτιµώµενης αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση δυναµικών συστηµάτων αγορών, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο
υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των
συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο
πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος.
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να
εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για
να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο
εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα
αρχή µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει
τις απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι
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ο οικονοµικός φορέας έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύµβασης.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για
τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία
ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας,
της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα
επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα,
στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 76
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης έργου
1. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νοµαρχιακά µητρώα, εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευµένες επιχειρήσεις.
β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία του
Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµενοι στην κατηγορία
αυτή. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις
εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισµό
του ποσοστού αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.
γ) Αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών
που καµιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της προηγούµενης
παραγράφου, δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι για όλες τις
κατηγορίες του έργου, καθώς και ενώσεις οικονοµικών φορέων
που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές. Κατηγορία µε ποσοστό
εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαµβάνεται
υπόψη, µπορούν όµως τα έγγραφα της σύµβασης να ορίσουν
διαφορετικά.
δ) Αν το έργο περιλαµβάνει αποκλειστικά αντικείµενο εξειδικευµένων οικονοµικών φορέων του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν οικονοµικοί
φορείς εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχη κατηγορία και εξειδικευµένοι οικονοµικοί φορείς, αν υπάρχουν, σε αντίστοιχες τάξεις.
Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β’ εφαρµόζονται και
στην περίπτωση αυτή.
ε) Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στην κατηγορία του
έργου που δηµοπρατείται ή, αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες
περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε µία από τις κατηγορίες του έργου που δηµοπρατείται.
2. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις ειδικών έργων των οποίων η κατασκευή απαιτείται να πραγµατοποιηθεί από εξειδικευµένους
οικονοµικούς φορείς, µπορεί στα έγγραφα της σύµβασης να ορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία. Κατόπιν αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής, µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από
γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου Δηµόσιων
Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από
το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
3. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 75,
ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ισχύουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) Αν το έργο ανήκει σε µια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την
παράγραφο 1 περίπτωση β’, η τάξη, στην οποία πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι οι οικονοµικοί φορείς, προσδιορίζεται από την
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α’ της παρ. 3

του άρθρου 156, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη. Αν το έργο
ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση γ’, η τάξη για κάθε κατηγορία, στην οποία
πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι οι οικονοµικοί φορείς, προσδιορίζεται από το αντίστοιχο µέρος της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Τα πιο πάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις
εξειδικευµένες επιχειρήσεις.
β) Ενώσεις οικονοµικών φορέων εγγεγραµµένων στην ίδια
τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την πέµπτη
τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιµώµενης αξίας µεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους µέχρι το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς µεταξύ του ανώτατου
ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόµενης
τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονοµικούς φορείς αυτούς συµµετέχουν στην κατανοµή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζηµίες της ένωσης, µε
ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας. Όταν
η ένωση αποτελείται από οικονοµικούς φορείς εγγεγραµµένους
στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το
ανώτατο όριο της εκτιµώµενης αξίας των έργων που επιτρέπεται
να αναλάβει η ένωση διαµορφώνεται στα εξήντα εκατοµµύρια
(60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στα κέρδη και τις ζηµίες, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου
αυτής µπορεί να επανακαθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, λαµβανοµένου υπόψη του
δείκτη αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 77
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά
για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ισχύουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) Στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά τάξεις και κατηγορίες,
β) στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται µητρώα, η συµµετοχή επιτρέπεται σε οικονοµικούς φορείς, πιστοποιηµένους από
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
γ) σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων και
αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε µία κατηγορία, όλα τα µέλη
της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραµµένα σε αυτήν την κατηγορία,
δ) σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων και
αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες,
τουλάχιστον ένα εκ των µελών της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραµµένο σε κάθε µία από αυτές.
2. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ισχύουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής
εµπειρίας καθορίζονται ανά κατηγορία µελέτης, µε βάση τις προεκτιµώµενες αµοιβές για το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης
κατηγορίας µελέτης,
β) αν για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται αυξηµένη εµπειρία, µπορεί, ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να απαιτείται µε τα έγγραφα
της σύµβασης η συµµετοχή οικονοµικών φορέων εγγεγραµµένων σε τάξη ανώτερη από αυτήν που προκύπτει µε βάση την προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης,
γ) αν σε κάποιες κατηγορίες µελετών υφίσταται αποδεδειγµένα µικρός αριθµός εγγεγραµµένων µελετητών ή εταιρειών µελετών της απαιτούµενης τάξης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
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ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να επιτρέψει να συµµετέχουν µελετητές ή εταιρείες µελετών της αµέσως κατώτερης τάξης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης,
δ) για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
παροχής τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης έργου, οι οικονοµικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν εµπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης κατηγορίας, µε το έργο, του
οποίου η επίβλεψη αποτελεί αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης. Η απαιτούµενη εµπειρία, ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία µε τις ιδιαιτερότητες
του προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, από την οµάδα επίβλεψης, στην οποία επιτρέπεται να συµµετέχει µηχανικός µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε κατασκευή έργων της αντίστοιχης, µε το
προς επίβλεψη έργο, κατηγορίας, η οποία µπορεί να προκύπτει
είτε από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα είτε από την εγγραφή του στην αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μ.Ε.Κ.,
ε) στη διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι σε όλες τις τάξεις
πτυχίου, κάθε κατηγορίας µελετών της περίπτωσης (15) της παρ.
3 του άρθρου 2, µεταξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται
από το µέσο µέγεθος προεκτιµώµενης αµοιβής των επί µέρους
συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιµάται από την
αναθέτουσα αρχή και το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της
συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας πλαισίου.
3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόµενες µελέτες
πρέπει να έχουν εκπονηθεί από µελετητές οι οποίοι διαθέτουν
τα νόµιµα προσόντα, κατά τον παρόντα, λοιπές διατάξεις σχετικές µε όρους άσκησης του επαγγέλµατος του µελετητή και τα
έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 78
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
75 και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριµένη
σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι
οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την
προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, 80 και
81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα
άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό
φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου
74. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό
φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν
λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου
74.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή µπο-
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ρεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, µπορεί να στηρίζεται
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων ή συµβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 79
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του
ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα
µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73
και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 84.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ
αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το
σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο
για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει
επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα
εν λόγω δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα
µε την παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης
και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν εκ νέου
ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι
οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
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α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73
και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 84 και
δ) εφόσον η εκτιµώµενη αξία της υπό ανάθεσης σύµβασης
υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30).
Τα δεύτερο έως πέµπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων.
3. Για τις συµβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016,
και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
4. Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 53, µπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του τυποποιηµένου
εντύπου του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή,
εξαιρουµένων των συµβάσεων που βασίζονται σε συµφωνίεςπλαίσιο, όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάµει της παρ.
4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 39,
απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να
αναθέσει τη σύµβαση να υποβάλει ενηµερωµένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το
άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 80 και
82.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή
σύστηµα προεπιλογής.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση ή συνάψει τη συµφωνίαπλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι
αρµόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδοµένων, διασφαλίζουν
ότι οι βάσεις δεδοµένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονοµικούς φορείς και µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, µπορούν επίσης να
χρησιµοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις αναθέτουσες
αρχές άλλων κρατών-µελών.
7. Η Γενική Δ/νση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενηµερώνει στο e-Certis
πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδοµένων, οι οποίες περιλαµβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονοµικούς φορείς και
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές
άλλων κρατών µελών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-µέλη και στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδοµένων του παρόντος
άρθρου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 80
Αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο Παράρτηµα XII του
Προσαρτήµατος Α’, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης
των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 76.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά µέσα, πλην
εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82.
Όσον αφορά το άρθρο 78, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο προκειµένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους
πόρους στη διάθεσή τους.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι
ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 73:
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση
αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β’ του άρθρου 73,
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας,
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου
4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) του άρθρου 81.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του
Προσαρτήµατος Α’, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για
την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I
του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α’. Εάν ο οικονοµικός
φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει
κατάλληλο.
5. Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπορεί να αποδεικνύεται µε έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που ανα-
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φέρονται στο Μέρος II του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α’, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και
τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.
6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19.
7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών
µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού
που παρατίθενται στα άρθρα 73 και 74, την καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τις χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε πληροφορία
σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο.
8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, για την απόδειξη
της αθέτησης των υποχρεώσεων στους τοµείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 περίπτωση α’ του άρθρου
73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρµόσει τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου
68 του ν. 3863/2010 (Α’115).
9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α’, µπορεί να εξειδικεύονται
στις στα πρότυπα έγγραφα σύµβασης που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53.
10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α’188). Στα έγγραφα της σύµβασης
του άρθρου 53 µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 81
Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η Αρχή µεριµνά για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστηµα e-Certis της
Επιτροπής.
2. Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στο e-Certis και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη πιστοποιητικών ή µορφές αποδεικτικών
εγγράφων που καλύπτονται από το e-Certis.
Άρθρο 82
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν
ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για
ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει
τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα µέτρα
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα δια-
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σφάλισης ποιότητας.
2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε
συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ή σε άλλα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη - µέλη.
Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης
άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό
την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα µε εκείνα που
απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών
µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 343, κάθε πληροφορία σχετικά µε
τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συµµόρφωσης µε ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 83
Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση
από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η λειτουργία όλων των επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων
εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µελετητών, που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή/και η πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α’, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Η Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη - µέλη
τη διεύθυνση του οργανισµού πιστοποίησης ή του οργανισµού
που είναι υπεύθυνος για τους επίσηµους καταλόγους, στον οποίο
αποστέλλονται οι αιτήσεις.
2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους
εγκεκριµένων εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών,
καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε
τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α’, προσαρµόζονται στις διατάξεις των άρθρων 73 έως 83. Αιτήσεις εγγραφής µπορούν να
υποβάλλονται και από οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε
ένωση και επικαλούνται πόρους, που τους διαθέτουν άλλοι συµµετέχοντες σε αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 78. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή
που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι οι εν λόγω συµµετέχοντες στην ένωση συνεχίζουν να
πληρούν, κατά το ίδιο διάστηµα, τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό
που επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.
3. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για την εκάστοτε
σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει
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των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων
στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
4. Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους
από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών
και Μητρώο Γραφείων Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου
αποτελεί τεκµήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής εµπειρίας
στην καλούµενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου.
6. Οι πληροφορίες που µπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και
τελών, µπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραµµένο οικονοµικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί µια
σύµβαση.
Οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν την παράγραφο 3 και το
πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου µόνον
προς όφελος των οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένοι
στο κράτος-µέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.
7. Οι απαιτήσεις προσκόµισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καλύπτονται από τον επίσηµο κατάλογο ή
το πιστοποιητικό, είναι σύµφωνες µε τo άρθρo 80, και, ανάλογα
µε την περίπτωση, µε το άρθρο 82. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο ή για
την πιστοποίησή τους, δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις, πλην εκείνων που ζητούνται από τους οικονοµικούς φορείς
που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την
εγγραφή τους σε επίσηµο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού.
Ενηµερώνονται, σε ευλόγως σύντοµο χρονικό διάστηµα, για την
απόφαση της αρχής που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο ή του
αρµόδιου οργανισµού πιστοποίησης.
8. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν επιβάλλεται στους οικονοµικούς φορείς άλλων κρατών µελών προκειµένου να συµµετάσχουν σε δηµόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη-µέλη. Αποδέχονται,
επίσης, και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα.
9. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών
µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών
φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς από άλλο κράτος-µέλος διαθέτουν ισοδύναµη πιστοποίηση.
10. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ρυθµίζονται θέµατα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων
καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, ιδίως δε η αρµόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των
οικονοµικών φορέων σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσής
τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών καταλόγων µε άλλα
πληροφοριακά συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Άρθρο 84
Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων
τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν
να συµµετάσχουν
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Στις κλειστές διαδικασίες, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες
µε διαπραγµάτευση, στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και στις συµπράξεις καινοτοµίας, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο, υπό τον όρο ότι
υπάρχει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο ελάχιστος αριθµός
υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια.
2. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, στην προκήρυξη
σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κανόνες ή κριτήρια τα οποία
προτίθενται να χρησιµοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που σκοπεύουν να καλέσουν και, όπου ενδείκνυται, τον µέγιστο αριθµό αυτών.
Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων
είναι πέντε. Στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και στη σύµπραξη καινοτοµίας, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων είναι τρείς. Σε κάθε
περίπτωση, ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται πρέπει να
είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων. Στην περίπτωση
όµως, όπου ο αριθµός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας της παρ. 5 του άρθρου 75 είναι µικρότερος από τον ελάχιστο αριθµό, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους
υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες. Στο
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δεν περιλαµβάνει άλλους οικονοµικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση
συµµετοχής ή υποψηφίους που δεν πληρούν τις απαιτούµενες
ικανότητες.
Άρθρο 85
Περιορισµός του αριθµού των προσφορών
και των λύσεων
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας
περιορισµού του αριθµού των προς διαπραγµάτευση προσφορών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 ή των
προς συζήτηση λύσεων, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 30, πραγµατοποιούν αυτόν τον περιορισµό µε την
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει
να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός προσφορών, λύσεων ή
προεπιλεγµένων υποψηφίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 86
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόµου ή διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισµένων αγαθών ή την αµοιβή
ορισµένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
2. H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της
τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 87
και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων,
µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης. Στα κριτήρια αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται,
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ιδίως:
α) η ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά
και καινοτόµα χαρακτηριστικά και η εµπορία και οι σχετικοί όροι,
β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εµπειρία του προσωπικού
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης, στην περίπτωση
που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύµβασης,
γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη,
δ) οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προθεσµία ολοκλήρωσης ή περαίωσης,
ε) η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 72,
στ) η προσαύξηση του προβλεπόµενου στα έγγραφα της σύµβασης χρόνου εγγύησης,
3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την προηγούµενη παράγραφο, εξειδικεύονται ιδίως σε:
α) απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες
του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
4019/2011 (Α’ 216), για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα
(12) µηνών πριν τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης,
β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,
γ) καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Στα κριτήρια της παραγράφου 2 στις διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελέτης µπορούν να περιλαµβάνονται επιπλέον και ιδίως:
α) ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της
προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
κατά την εκπόνηση της µελέτης,
β) η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης
της µελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β’ και γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 94, δηλαδή συγκεκριµένα: ο βαθµός
κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονοµικός φορέας, ο βαθµός
επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της
µελέτης, περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του συντονιστή,
καθώς και η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε
τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα στοιχεία
από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν
τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο,
γ) η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων
των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 94 και συγκεκριµένα: η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση
µε τη δοµή του οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής της
προτεινόµενης οµάδας µελέτης,
δ) η ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και η εκτίµηση της
δαπάνης του έργου, που περιλαµβάνει τη δαπάνη κατασκευής
του έργου και την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης
κατά τη διάρκεια ζωής του έργου εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνονται συγκεκριµένοι παράµετροι υπολογισµού
της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης, όπως προκύπτουν από
την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 94.
5. Στα κριτήρια της παραγράφου 2 στις διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µπορούν να περιλαµβάνονται επιπλέον και ιδίως η ορθότητα αντίληψης από τον οικονοµικό φορέα του αντικειµένου και των απαιτήσεων της
σύµβασης, η επιτυχής επισήµανση προβληµάτων κατά την υλοποίηση και η διαµόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της
καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας
υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της
εφαρµογής της, καθώς και η αποτελεσµατική επικοινωνία του οι-
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κονοµικού φορέα µε την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο της
εκτέλεσης της σύµβασης, ο αποτελεσµατικός προσδιορισµός τεκµηρίωση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας και παρουσίαση
εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης τους, η ορθολογική ανάλυση
του αντικειµένου της σύµβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους µε τα ελάχιστα απαιτούµενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
αυτού, η πληρότητα - επάρκεια του καθορισµού των περιεχοµένων των προσφεροµένων παραδοτέων και τεκµηρίωση της διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύσεων που προτείνονται, η
καταλληλότητα του µοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και σαφήνεια κατανοµής αρµοδιοτήτων στα
µέλη της Οµάδας Έργου, τα επίπεδα διοίκησης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης
µελετών (πλήρους µελέτης ή επιµέρους σταδίων αυτής), οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος
ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης µόνο εφόσον συντρέχει µία από
τις παρακάτω περιπτώσεις, και κατόπιν γνώµης του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής:
α) όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη
περιεχοµένων στο Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης, όπως κατά κύριο
λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών µελετών ή γεωτεχνικών
ερευνών ή
β) όταν περιέχονται στο Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης επαρκή
τεχνικά στοιχεία, ιδίως εγκεκριµένες µελέτες προηγούµενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. ή
γ) όταν πρόκειται για µελέτη µικρού ή απλού έργου ή έργου
χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση ή
δ) όταν πρόκειται περί µελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα στάδιο και των οποίων η έγκριση
δεν προϋποθέτει κανενός είδους αδειοδότηση ή θεσµοθετηµένη
διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης, όπως ιδίως των τοπογραφικών, κυκλοφοριακών και οικονοµικών.
7. Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαµβάνει τη
µορφή σταθερής τιµής ή κόστους βάσει του οποίου οι οικονοµικοί
φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και µόνο βάσει ποιοτικών
κριτηρίων.
8. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης, εφόσον συνδέονται µε τα
έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο
της σύµβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαµβανοµένων
και των παραγόντων που εµπλέκονται:
α) στη συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή
β) στη συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου
ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν
µέρος της υλικής υπόστασής της.
9. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή
απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην εν λόγω αναθέτουσα
αρχή. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την
αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται
από τους προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός
συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αµφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσµατικά
την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
10. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύµβασης την σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισµό της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, εκτός εάν
αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της τιµής. Η στάθµιση αυτή µπορεί
να εκφράζεται µε την πρόβλεψη περιθωρίου διακύµανσης µε το
κατάλληλο µέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για
αντικειµενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει τα κριτήρια µε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
11. Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των
Οµάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε
100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον τύπο:
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U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν
όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης
Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση
τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθµολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης
ανά κριτήριο. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του
οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το µεγαλύτερο αριθµό
στο U».
12. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε
εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής προσφοράς
ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ),
όπου ΠΑ: είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή.
13. Στις διαδικασίες συναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται
οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθµολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Όταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιµής και
οι οικονοµικοί φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής οικονοµικών
προσφορών τότε πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς προς τη βαθµολογία της.
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την τιµή της προσφοράς και, εφόσον προβλέπεται
από τη διακήρυξη, το κόστος. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει µε
σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπο υπολογισµού της συγκριτικής τιµής προσφοράς (π.χ. µε µαθηµατικό τύπο).
14. Αν κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής κατά το παρόν άρθρο και η διαδικασία σύναψης
της σύµβασης διενεργείται από ΚΑΑ, τα κριτήρια, οι οµάδες στις
οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών εγκρίνονται από την ΚΑΑ.
15. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί
να ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης, ή
µπορεί να περιορίζεται η χρήση τους σε ορισµένες κατηγορίες
αναθετουσών αρχών ή ορισµένα είδη συµβάσεων. Στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε την
στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές
βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει
από τα οριζόµενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
16. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού σχετικά µε τη στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των
κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά,
ανά κατηγορία και εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του συλλογικού οργάνου της
παραγράρου 5 του άρθρου 41.
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Άρθρο 87
Κοστολόγηση του κύκλου ζωής
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθµό που
αρµόζει, ένα µέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός έργου:
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:
αα) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση,
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και
άλλων πόρων / πηγών,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης,
β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς
παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο
στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εφόσον η οικονοµική αξία
τους µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί· στο κόστος
αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου και άλλων εκποµπών ρύπων, καθώς και το κόστος
για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.
2. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτιµά το κόστος χρησιµοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα
έγγραφα της σύµβασης τα δεδοµένα που πρέπει να υποβάλουν
οι προσφέροντες και τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για την
κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του κόστους,
το οποίο οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριµένα, όταν
αυτή δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαµβανόµενη ή συνεχή χρήση,
δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση
ορισµένων οικονοµικών φορέων,
β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
γ) τα απαιτούµενα δεδοµένα µπορεί να παρασχεθούν µετά από
εύλογη προσπάθεια από τους οικονοµικούς φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιµέλεια, περιλαµβανοµένων των φορέων
τρίτων χωρών που είναι µέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συµφωνιών που δεσµεύουν την Ένωση.
3. Σε περιπτώσεις όπου µε νοµοθετική πράξη της Ένωσης έχει
καταστεί υποχρεωτική µια κοινή µέθοδος υπολογισµού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή µέθοδος εφαρµόζεται
για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής.
Κατάλογος των εν λόγω νοµοθετικών διατάξεων και, όπου κριθεί απαραίτητο, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων µε τις οποίες
αυτές συµπληρώνονται, περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα XIII του
Προσαρτήµατος Α’.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να
καθορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων τα κριτήρια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2, οι
τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου
ζωής των έργων/µελετών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και λοιπών υπηρεσιών, µπορεί να καθορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, τα κριτήρια της περίπτωσης α’
της παραγράφου 2, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του
κόστους του κύκλου ζωής των αγαθών/υπηρεσιών, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Άρθρο 88
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε
σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την
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τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος 1µπορεί
να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής,
της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών
που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 89,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 89.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόµενες πληροφορίες, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει
την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον
προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, µόνο µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει,
εντός επαρκούς προθεσµίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα
αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες
αυτές, ενηµερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών
µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία
που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της όπως νόµους, κανονισµούς,
συλλογικές συµβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται σε σχέση µε τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
6. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να
εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής ανά κατηγορία
έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για την
εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
τεχνικού συµβουλίου.
Άρθρο 89
Δικαιολογητικά σχετικά µε τις ασυνήθιστα
χαµηλές προσφορές
1. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι
σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου
107 της ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκοµίζει, εντός της τεθείσας προθεσµίας, ιδίως και
κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:
α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη
έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή
της,
β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δηµοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε
της εγκριτικής του µέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής
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είτε του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών του µέτρου ενίσχυσης
και ββ) την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της.
2. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκοµίζει, εντός της τεθείσας προθεσµίας, τα παρακάτω:
α) αναφορά στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην
οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, και
β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους.
Άρθρο 90
Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές
1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότιµες θεωρούνται
οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
2. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά
βάσει της τιµής, ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την
ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσφερόντων.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής
προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική
προσφορά η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών στα έγγραφα της σύµβασης ορίζεται ότι η ανάθεση γίνεται είτε στην
προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς
είτε στην προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή, ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ τους στα έγγραφα της σύµβασης. Αν
οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια τιµή ή την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία
αυτών των οικονοµικών φορέων.
Άρθρο 91
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1. Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου
και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως
104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα
µε το άρθρο 102.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των
εγγράφων της σύµβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η
υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει,
υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών: στην περίπτωση του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 95 και στην περίπτωση του πέµπτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της
παρ. 2 του άρθρου 95.
η) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών
ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται η
κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου,
στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή στη σύµπραξη καινοτοµίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 92
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, οι προσφορές και αιτήσεις
συµµετοχής υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ήΑίτηση συµµετοχής,
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας
υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
2. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν
µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 93,
β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύµβασης,
ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 94 για τις συµβάσεις που αφορά το άρθρο
αυτό και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις
ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύµβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 95 για τις συµβάσεις
που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα
της σύµβασης.
Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας -τιµής, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν και
φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονοµικής προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1.

3. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη
καινοτοµίας οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την αίτηση
συµµετοχής τους µόνο τον φάκελο του άρθρου 93, εκτός από
την εγγύηση συµµετοχής. Οι λοιποί φάκελοι της παρ. 2 και η εγγύηση συµµετοχής υποβάλλονται µε την προσφορά τους.
4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α’ 188). Στα έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης και ανεξάρτητα
από το είδος της διαδικασίας που επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή:
α) η αναθέτουσα αρχή, ζητά από τους οικονοµικούς φορείς να
αναφέρουν υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύµβασης, στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις πληροφορίες/στοιχεία των σηµείων α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και
β) οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή
αποκλεισµού, στην προσφορά τους να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 36
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36.
Άρθρο 93
Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει:
α) στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των
ορίων, το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 και την εγγύηση συµµετοχής,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 και
β) στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των
ορίων:
αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 79,
ββ) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
72,
γγ) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και
δδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς
συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ και β’, για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση.
Άρθρο 94
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, στην
περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 50 και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, ο ξεχωριστός
σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τουλάχιστον οριστική µελέτη όλων των απαραίτητων
έργων.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, αν
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, ο
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ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά» περιέχει ιδίως:
α) τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη
στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης, µε
επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους,
β) πρόταση µεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του
γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης, δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών µελετών (όταν
πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα, τον καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της
µελέτης,
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β’, λαµβανοµένου
υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης,
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης, όπου
παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και
στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους
της οµάδας µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει στην οµάδα µελέτης και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β’ και γ’, και
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα οποία
να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της µελέτης. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και
λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, τα περιεχόµενα του φακέλου
«Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης,
λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο µε κατάλληλη προσαρµογή.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, και
εφόσον τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 51, ο φάκελος «Τεχνική
Προσφορά» περιλαµβάνει ιδίως, επιπλέον των αναφεροµένων
στην παρ. 2, και τεχνική έκθεση µε τεχνική πρόταση-λύση, που
περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου
της µελέτης, µε ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων, διερεύνηση
εναλλακτικών λύσεων, τεκµηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων,
καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων µε τις τεχνικές εκθέσεις.
4. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει
ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την
τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 95
Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
1. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε
ευρώ.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης
ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται,
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικοί φορείς
προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα
τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%),
ιδίως όταν είναι µεγάλο το πλήθος των τιµών µονάδας, µε τις
οποίες θα καταρτισθεί η σύµβαση. Οι οικονοµικές προσφορές
συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί
του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Τα επιµέρους πο-
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σοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ
τους. Οµαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό
έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ-10% ούτε µεγαλύτερο από 0,90Εµ + 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από
τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να είναι µηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις οµαλότητας
ή
β) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού
τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόµενους
οικονοµικούς φορείς χορηγούνται από την αναθέτουσα αρχή, σε
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα
που συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης:
αα) τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο
όµως οι τιµές είναι ασυµπλήρωτες και
ββ) προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της αναθέτουσας αρχής
στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα.
Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 156, συµπληρώνεται από την
υπηρεσία. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν τιµές, συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και
προϋπολογισµό µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές χωρίς
όµως καµία δέσµευση οµαλότητας. Συµπληρώνουν επίσης τα γινόµενα των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους και το γενικό
άθροισµα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.
και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόµενου ποσοστού, αν προβλέπεται
χωριστά και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής
στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το
λόγο του προϋπολογισµού προσφοράς µε τον προϋπολογισµό
(εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση) ή
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου
50, η οικονοµική προσφορά δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή
για ολόκληρο το έργο ή για τµήµατα του έργου. Οι οικονοµικές
προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή βάσει υποδείγµατος που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα στα έγγραφα της σύµβασης. Με τα
έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ’
αποκοπήν προσφοράς από το οικονοµικό φορέα, προκειµένου
να διαπιστωθούν και να αποτιµηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόµενα θα προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στην
περίπτωση αυτή η ανάλυση της κατ’ αποκοπήν προσφοράς επισυνάπτεται στη σύµβαση ή
δ) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 50, η οικονοµική προσφορά δίδεται ως ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και αντίστοιχων διηρηµένων ιδιοκτησιών (αντιπαροχή) ή
ε) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50, η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει και άλλα ανταλλάγµατα, εκτός
από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, έναντι
της κατασκευής και πιθανόν της λειτουργίας και συντήρησης του
έργου (µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση).
Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση γ’, µπορούν να εφαρµοστούν σε συνδυασµό µεταξύ τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης του ίδιου έργου, εφόσον η
καθεµία αναφέρεται σε διαφορετικό αυτοτελές τµήµα του έργου.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης
ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται
ως εξής: οι συµµετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της
σύµβασης. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτω-
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σης δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 53. Περιλαµβάνει, εκτός
από τις αµοιβές για την εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για
τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και
των εργασιών /µελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 53.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι
συµµετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία
υπηρεσιών και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης.
5. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού
ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53,
όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών, τότε η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής της εκτιµώµενης αξίας
του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών
µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, η τελευταία µπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόµενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιµή
του είδους, βάσει τιµών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται
από την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 96
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συµµετοχής
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, εντός της προθεσµίας που ορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις του παρόντος µέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για
την αποσφράγιση.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο
αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή
άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.
5. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που
υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς
τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
6. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται
και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο
αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά,

η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ
τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 97
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έξι (6) µήνες,
µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. Όταν στο διαγωνισµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος
των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) µήνες. Ειδικότερα,
στους διαγωνισµούς που υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος
των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες
αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων του άρθρου 50, ο
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα που ορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται,
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί
φορείς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 98
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων
1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται
µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
είναι σε κάθε περίπτωση ηµέρα Τρίτη ή Πέµπτη και ώρα 10:00
π.µ.. Την ίδια ηµέρα και µετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας
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βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα
ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε
όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης,
και αναρτάται, κατά περιπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν
και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να
ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. Σε περίπτωση που
και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται
νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγω
έργο µε την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισµός). Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αρχίζει αν ισχύει ένα (1) µήνα
µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί, για τις δηµόσιες συµβάσεις εργων που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, να ορίζεται, και άλλη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.. Με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειαρχών και για
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργου, που διεξάγονται σε νησιά, µπορεί να καθορίζεται µία (1) επιπλέον ηµέρα
της εβδοµάδας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου των αναθετουσών αρχών µε έδρα στον
οικείο νοµό.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρίζονται κατά
σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα
έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ως άνω οργάνου.
γ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αµέσως µετά την
κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών
και καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, ακολουθεί η
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και η ανακοίνωση
των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται
στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Στη συνέχεια αν η αναθέτουσα αρχή
εφαρµόζει την παράγραφος 1του άρθρου 101:
αα) Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει σε έλεγχο της οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών
υπολογίζοντας, το συνολικό ύψος της οικονοµικής προσφοράς
που διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση από κάθε οµάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση που προσφέρθηκε.
Από τη σύγκριση της οικονοµικής προσφοράς προς τον αρχικό
προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη το κονδύλιο για τα απρόβλεπτα της περίπτωση α’ της
παρ. 3 του άρθρου 156, προκύπτει η µέση έκπτωση επί τοις
εκατό (Εµ) του υπόψη µειοδότη. Κατ` εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις
των ποσοστών έκπτωσης προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1-Εµ) και αφορούν οµάδα ή οµάδες εργασιών
που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας
δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) η οικονοµική προσφορά
οµαλοποιείται µε αύξηση στο κατώτατο όριο οµαλότητας που
ορίζεται στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 95, όλων των
ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό και η σύµβαση
θεωρείται καταρτισµένη µε τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα
ποσά, όπως διορθώνονται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο.
Τα επιµέρους ποσοστά που είναι µεγαλύτερα από το ανώτατο
όριο οµαλότητας, που ορίζεται στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του
άρθρου 95, δεν αποτελούν αντικείµενο διόρθωσης και δεν αλλά-
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ζουν στην καταρτιζόµενη σύµβαση.
ββ) Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, αν υπάρχει διαφορά µεταξύ των
αριθµητικών τιµών του συµπληρωµένου εντύπου προϋπολογισµού της οικονοµικής προσφοράς και των τιµών του τιµολογίου,
το συµπληρωµένο έντυπο προϋπολογισµού διορθώνεται µε βάση
τις ολόγραφες τιµές του συµπληρωµένου τιµολογίου της οικονοµικής προσφοράς. Επίσης, διορθώνονται σφάλµατα στα γινόµενα και τα αθροίσµατα του συµπληρωµένου εντύπου
προϋπολογισµού της οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος ισχύει
όπως διορθώθηκε.
Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις γα’ και γβ’, τα δικαιολογητικά
συµµετοχής ελέγχονται την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου αυτού 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
µειοδοσίας 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 κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Αν η αναθέτουσα αρχή δεν εφαρµόζει την παράγραφο 1 του
άρθρου 100, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής την ίδια
ηµέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω
του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής
τουλάχιστον των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσής
τους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για
την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως
στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Στη συνέχεια
διενεργούνται τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις γα’ και γβ’
κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών.
γγ) Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών, ελέγχει, µε βάση την
σειρά µειοδοσίας, για τους πέντε (5) πρώτους, την πληρότητα
και συµφωνία των µελετών που υποβλήθηκαν µε βάση τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και ιδίως στον «Κανονισµό Μελετών Έργου», διαπιστώνοντας τη συµµόρφωση ή µη των
µελετών σε αυτά (πίνακας συµµόρφωσης), χωρίς βαθµολόγηση
και καταγράφει το αποτέλεσµα στο ίδιο ως άνω πρακτικό.
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης
του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 72.
ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο
πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου ή σε παράρτηµά
του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση
του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε
το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης, και
το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 106.
στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ
ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360
για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
ζ) Σε κάθε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
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σχέσης ποιότητας – τιµής, πραγµατοποείται πρώτα σε ένα στάδιο η αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών και του φακέλου τεχνικών προσφορών, και µετέπειτα, σε διακριτό στάδιο η
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
2. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται
αναλόγως και στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας,
στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
3. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τον τρόπο αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής κατά το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας.
4. Τα παραπάνω οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22 και 36, µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36.
Άρθρο 99
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις, µελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στην κλειστή διαδικασία κατά περίπτωση, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται µε
ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, στην καθορισµένη από τα
έγγραφα της σύµβασης ηµέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά
σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα
έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ως άνω οργάνου.
Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, επιλέγονται, βάσει των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής οι πλέον κατάλληλοι συµµετέχοντες στον αριθµό που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Το σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου ολοκληρώνεται µε την ως άνω προεπιλογή, και υποβάλλεται στην
αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις
µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ
ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360
για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
β) Στη συνέχεια:
αα) Στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων και καταχωρεί το περιεχόµενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η
υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης
απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου
της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υποπερίπτωσης εε’ της περίπτωσης κε’ της παρ. 2 του άρθρου 53.
Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο εισηγείται την ανάθεση της
σύµβασης στον µειοδότη.
Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η
οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ ή ηπροδικαστική
προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώ-
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µενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ
ΦΠΑ).
ββ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιµής:
ααα) στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τους
φακέλους των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων που
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι
παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις του
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου. Το πρακτικό του οργάνου
αυτού, ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και υποβάλλεται στην
αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης
είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται
µε τα έγγραφα της σύµβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας,
βββ) στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί µε αποδεικτικό, µετά την εκδίκαση των ενστάσεων ή των προσφυγών και την οριστικοποίηση του σταδίου της
προεπιλογής, τους διαγωνιζόµενους που επελέγησαν να υποβάλουν, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, την τεχνική και οικονοµική προσφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται
από τα έγγραφα της σύµβασης και ακολουθείται η διαδικασία
της υπουποπερίπτωσης ααα’. Στις υπουποπεριπτώσεις ααα’ και
βββ’ το σχετικό πρακτικό ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της
απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε
το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή,
σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 51, µε το πρακτικό ελέγχου και
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών το αρµόδιο όργανο
αποσφράγισης εισηγείται και την ανάθεση της σύµβασης.
γ) Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιµής, µετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην
κλειστή διαδικασία, σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται
εγγράφως στους συµµετέχοντες προ πέντε (5) ηµερών, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόµενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική
προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της υποπερίπτωσης εε’ της περίπτωσης κε’ της παρ. 2
του άρθρου 53. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο εισηγείται την
ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης. Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της
απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127
για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το
άρθρο 360για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
2. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται
αναλόγως στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
3. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφος 1προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών,
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22 και 36, µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36.
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Άρθρο 100
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια.
2. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο
στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λόγω διαδικασίες
δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος
των δικαιολογητικών συµµετοχής στην ανοικτή διαδικασία,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύµβασης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από
τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση
το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά
στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α’και β’ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Τα επιµέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον
ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας έχουν ως
εξής:
α) Η αποσφράγιση του φακέλου µε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής λαµβάνει χώρα την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μετά την αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, το αρµόδιο όργανο
προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των
αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους υποψηφίους που
προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόµενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
2.
4. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες
ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί έν-
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σταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η, σύµφωνα µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις
µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(προ ΦΠΑ).
5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει το αρµόδιο όργανο επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού
µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία
και η ώρα αποσφράγισης.
6. Τα παραπάνω οριζόµενα στις παραγράφου 1 έως 3 προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργεούνται µε
ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 36, µε την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 36.
Άρθρο 101
Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης
στην ανοικτή διαδικασία
(άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να
αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 έως 83. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος
µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγµατοποιείται κατά τρόπο αµερόληπτο και
διαφανή ώστε να µην ανατίθεται σύµβαση σε προσφέροντα που
θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74
ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Η χρήση της διαδικασίας της προηγούµενης παραγράφου
δεν επιτρέπεται:
α) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
εκτός από την περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής,
β) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και
γ) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών.
Άρθρο 102
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα
σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα
που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας
και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών
ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία,
πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), µεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή
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τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά
το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση
µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως
συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα
στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσονος σηµασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα
την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη
προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παπαραγράφους 1 έως 4,
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 103
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Πέραν των οριζόµενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου
79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσµίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74)
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και
74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει
εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει
την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε
προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και κατα-

πίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του,
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν
νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και
το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 .
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση
των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 104
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής Οψιγενείς µεταβολές
1. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης, κρίνονται
κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου
80, και κατά την σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του,
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη
ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,
που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό
αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προυπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
και το 15% για διαγωνισµούς προυπολογισθείσας αξίας από
100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση
της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
2. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το
άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
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κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση
των δικαιολογητικών του άρθρου 80.
3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της
αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της
προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρµόζονται κατά
τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκοµισθεί,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72.
Άρθρο 105
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο
της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο
να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό,
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
Άρθρο 106
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής
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προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα
της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
5 του άρθρου 105,
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται
µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση
του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος
όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς
τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από
γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη
µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή
32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 για τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου,
απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου στο
οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή
ή του τεχνικού συµβουλίου της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθµού ή ενώσεις ή νοµικά πρόσωπα των οργανισµών αυτών.
7. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του
παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, να εξαγοράσει
τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και
να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει
των µελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται
στα έγγραφα της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 107
Ανάθεση συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων, για κοινωνικές και
άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτηµα XIV
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του Προσαρτήµατος Α’, ανατίθενται, σύµφωνα την παρ. 3, τα
άρθρα 108, 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που
καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και
προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και
άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτηµα XIV
του Προσαρτήµατος Α’, ανατίθενται, σύµφωνα µε την παράγραφο
3, το άρθρο 122, τα άρθρα 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες
διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να τηρούν
τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1
και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών.
Άρθρο 108
Δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δηµόσια σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο
107 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε οποιονδήποτε από
τους ακόλουθους τρόπους:
α) µέσω προκήρυξης σύµβασης, η οποία περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Η’ του Παραρτήµατος V
του Προσαρτήµατος Α’, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα έντυπα
που αναφέρονται στο άρθρο 65 ή
β) µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραµένει δηµοσιευµένη σε διαρκή βάση και περιλαµβάνει τις πληροφορίες
που καθορίζονται στο Μέρος Θ’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’. Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει συγκεκριµένα τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το
αντικείµενο των προς ανάθεση συµβάσεων. Αναφέρει ότι οι συµβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση και καλεί
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν
γραπτώς το ενδιαφέρον τους.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αναθέσει δηµόσια σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 107, γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης, η
οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Ι’
του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 65. Μπορούν,
ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη εκάστου τριµήνου.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
Άρθρο 109
Αρχές της ανάθεσης συµβάσεων
(άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη την
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της προσβασιµότητας, του οικονοµικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιµότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες
των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων
των µειονεκτουσών και των ευάλωτων οµάδων, τη συµµετοχή και
την ενδυνάµωση των χρηστών και την καινοτοµία. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, λαµβανοµένων υπόψη των
κριτηρίων ποιότητας και βιωσιµότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Άρθρο 110
Αποκλειστικές συµβάσεις για ορισµένες υπηρεσίες
(άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων στις αναφερόµενες στο άρθρο 107
υγειονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7,
75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 4019/2011 (Α’ 216) και έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού τους, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων
µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι
από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων της επιχείρησης είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της παραγράφου
1 πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1,
β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της
παραγράφου 1. Στην περίπτωση διανοµής ή αναδιανοµής κερδών,
αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό όρους συµµετοχικότητας,
γ) οι δοµές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου 1 που εκτελεί τη σύµβαση
να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συµµετοχικότητας ή να απαιτούν την ενεργή συµµετοχή υπαλλήλων, των
χρηστών ή των ενδιαφεροµένων, και
δ) να µην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της παραγράφου 1 από τη συγκεκριµένη αναθέτουσα αρχή
σύµβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
κατά την τελευταία τριετία.
3. Η µέγιστη διάρκεια της σύµβασης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
4. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής προκήρυξης διαγωνισµου που απευθύνεται στο σύνολο αυτών και αναφέρει το
παρόν άρθρο.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων
εκ των αναφερόµενων στην παρ. 1,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος
άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων προσφορών από επιχειρήσεις της παρ. 2,
δ) κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 111
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι διατάξεις των άρθρων 112 έως 115 εφαρµόζονται:
α) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών·
β) στους διαγωνισµούς µελετών µε απονοµή βραβείων ή καταβολή χρηµατικών ποσών στους συµµετέχοντες.
Στην περίπτωση α’, το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο
άρθρο 5 υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ,
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της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των
ενδεχόµενων βραβείων ή χρηµατικών ποσών για τους συµµετέχοντες.
Στην περίπτωση β’, ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος
των εν λόγω απονεµόµενων βραβείων και καταβαλλόµενων χρηµατικών ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας,
χωρίς ΦΠΑ, της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών που µπορεί να
ανατεθεί αργότερα δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 32,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση τέτοιου
είδους σύµβασης.
Άρθρο 112
Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισµό µελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω
προκήρυξης διαγωνισµού µελετών.
Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύµβαση υπηρεσιών δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 32, αναφέρουν την
πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό
µελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 65 και πρέπει να είναι σε θέση
να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί:
α) να εµποδίσει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας ή,
β) να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή
γ) να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένης
δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή
δ) να βλάψει τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, επιτρέπεται να µη δηµοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µελετών.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 65 και το άρθρο 66. Για τους διαγωνισµούς µελετών άνω των ορίων, οι προκηρύξεις και οι
γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα Μέρη Ε’ και
ΣΤ’ αντιστοίχως του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’, υπό
τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων.
4. Για τους διαγωνισµούς µελετών κάτω των ορίων, αντί για τις
παραγράφους 1 έως 3, εφαρµόζεται το άρθρο 122.
Άρθρο 113
Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµών µελετών και
την επιλογή συµµετεχόντων
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών µελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 111,112, 113, 114 και 115.
2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν
περιορίζεται:
α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας,
β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
3. Εάν για έναν διαγωνισµό µελετών προβλέπεται περιορισµός
του αριθµού των συµµετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν
πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
Άρθρο 114
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρό-
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σωπα ανεξάρτητα από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µελετών. Όταν απαιτείται από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν,
τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.
Άρθρο 115
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωµοδοτήσεις της.
2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που
υποβάλλονται από τους υποψηφίους µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισηµαίνονται στην
προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών.
3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει σε πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της την κατάταξη των µελετών στην οποία καταλήγει, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου, καθώς
και τις παρατηρήσεις της και κάθε σηµείο που µπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.
4. Τηρείται ανωνυµία µέχρι την γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται εάν χρειάζεται να
απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρήσει στο πρακτικό
της η κριτική επιτροπή προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου
των έργων.
6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ των
µελών της κριτικής επιτροοπής και των υποψηφίων.
ΕNOTHTA 3
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Άρθρο 116
Επιλογή των διαδικασιών
1. Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας
ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα
άρθρα 117 και 118 και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου
303 αναλόγως εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των
άρθρων 117 και 118, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµοδιου Υπουργού.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
Άρθρο 117
Συνοπτικός διαγωνισµός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς
να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα
αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το
άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον
δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 118
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση
ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το
άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας
αρχής,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα στον
οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύµβαση είναι
αυτοδίκαια άκυρη.
5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η κάθε
αναθέτουσα αρχή προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης της παραγράρου 1 δηµοσιεύει, µία φορά
κατ’ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες έργων/µελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από
τους ενδιαφερόµενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής
ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγραφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόµενους,
διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα
αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύµβαση υπογράφεται µε τον ανάδοχο που αναδεικνύεται
µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή
της σύµβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσµατος
της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύµβασης
(ποσό σύµβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
αποτελεί το ανώτατο όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν
συµµετέχει στις επόµενες κληρώσεις του έτους.
Με βάση την παρούσα διάταξη µπορούν να ανατεθούν από
κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, µία ή περισσότερες συµβάσεις,
συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό
(10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συµβάσεις που
συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης
αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Σύστηµα Κληρώσεων, µέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των
κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρµοδίων Υπουργών, ρυθµίζονται τα
ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση
του ως άνω ηλεκτρονικού συστήµατος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.),
στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 119
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών κάτω

των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας
κατά την έννοια του ν. 4314/2014 µπορούν να προσφεύγουν και
στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρµόδια
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών µε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της επιλογής του εγγεγραµµένο σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών,
ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.
Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείουή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρµόδια
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, µε επιλογή µεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών
που λαµβάνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής του
εγγεγραµµένα σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης
ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία
αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς
ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ. Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως
άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η
διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προµηθευτών
και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του
αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
5. Αν η αρµόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας
υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου,
οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο
στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νοµικών προσώπων από
το αρµόδιο, σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο, αποφασίζον
όργανο.
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι
οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, η σύναψη αυτών
κατά το άρθρο 118, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής
βοήθειας υπηρεσίας.
Άρθρο 120
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της
ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, του ανταγωνιστικού
διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου
376.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απλοποιηµένης
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.
3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονο-
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µικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
Άρθρο 121
Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων κάτω των ορίων
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία
µε διαπραγµάτευση, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την
υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη, ιδίως, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύµβασης και
το χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στην παρ. 1.
3. Οι προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής
και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε
να προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών.
4. Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα
από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύµβασης, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά
µεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται
στην παρ. 1, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν
και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα
των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν
τις προθεσµίες.
Άρθρο 122
Προκηρύξεις σύµβασης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118, οι προκηρύξεις
σύµβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των
ορίων χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού.
Οι προκηρύξεις σύµβασης συντάσσονται, σύµφωνα µε τυποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου
53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται
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στο Μέρος Γ’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµβάσεις αυτές
και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 66.
Άρθρο 123
Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων - Κριτήρια επιλογής
1. Στις κλειστές διαδικασίες και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες
µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύµβασης, στην περίπτωση που
στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και
δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται
στο Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Α’.
3. Ειδικά για τις κάτω των ορίων συµβάσεις του παρόντος µε
απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να εξειδικεύονται, για ειδικές κατηγορίες έργων, καθώς
και για ειδικές κατηγορίες µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισµού
αυτών, οι διαδικασίες αναφορικά µε τη διενέργεια των διαγωνισµών ή των αναθέσεων.
Άρθρο 124
Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου κάτω
των ορίων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εκτός από τα οριζόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 95, να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 125 και 126.
2. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί
του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή βάσει υποδείγµατος που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα στα έγγραφα της
σύµβασης.
Άρθρο 125
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, αν
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης µόνο σε έργα µε εκτιµώµενη αξία µικρότερη των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
2. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις
τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%).
3. Οι οικονοµικοί φορείς συµπληρώνουν ολογράφως και αριθµητικώς την οικονοµική προσφορά σε µορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή από την αναθέτουσα
αρχή.
Άρθρο 126
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων
και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, αν
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται µε µειοδοσία µόνο επί
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του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, µόνο στην περίπτωση έργων µε εκτιµώµενη
αξία απολογιστικών εργασιώνπου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς το ΦΠΑκαι, ιδίως. όταν
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιµολογηθούν, σε δοκιµαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρχαιολογικές εργασίες. Τα έγγραφα της
σύµβασης προβλέπουν το συνολικό ύψος προϋπολογισµού των
δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία του έργου(σχέδια, περιγραφές
κ.λπ..).
2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου
απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, ορίζεται σε
δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των
δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών,
µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς,ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσις.
3. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν έκπτωση εκφραζόµενη
σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), επί του ποσοστού των
γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου. Η προσφερόµενη
έκπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100%.
Άρθρο 127
Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο
221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
Άρθρο 128
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι,
εµπειρογνώµονες) για τη µελέτη και εκτέλεση
συµβάσεων δηµοσίων έργων
και συµβάσεων παραχώρησης έργων
1. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια έργα ή συµβάσεις
παραχώρησης έργων προβλεπόµενου συνολικού κόστους µεγαλύτερου των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης µε ανάρτηση της πρόσκλησης
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, ιδίως, τεχνικού, νοµικού,
οικονοµικού και συµβούλου οργάνωσης, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, µελέτη και εκτέλεση των έργων
αυτών, έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι των ορίων των περιπτώσεων β’ και γ’, κατά περίπτωση, του άρθρου 5. Για την ανάθεση
απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια έργα ή συµβάσεις
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παραχώρησης έργων ή µέρη αυτών και, ειδικότερα, για το σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και για τις ανάγκες µηχανογράφησης των υπηρεσιών της, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συµβούλων επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων
αυτών έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι των ορίων των περιπτώσεων β’ και γ’, κατά περίπτωση, του άρθρου 5. Για την ανάθεση
απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού, µπορεί να εφαρµόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω
περίπτωση β’, ολικά ή µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα
έργου ή οµάδα έργων, που εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς
του δηµόσιου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα.
4. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Η
ανάθεση καθηκόντων συµβούλου γίνεται µε σύµβαση στην οποία
οι παρεχόµενες από τον σύµβουλο υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής τους, η διάρκεια της σύµβασης και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της.
5. Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής ή
έργων στα οποία εφαρµόζονται µη διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι
µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου, µπορεί, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που λαµβάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης
του Τεχνικού Συµβουλίου του αρµόδιου Υπουργείου ή του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στο αρµόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, να ορίζεται
ως ειδικός εµπειρογνώµονας για την επίλυση συγκεκριµένου τεχνικού προβλήµατος και για ολιγοήµερη απασχόληση επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και φήµης και µεγάλης εµπειρίας
σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, χωρίς να απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών. Η επιλογή του εµπειρογνώµονα επιτρέπεται να γίνει έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι
των ορίων των περιπτώσεων β’ και γ’, κατά περίπτωση, του άρθρου 5. Η συνολική αµοιβή του εµπειρογνώµονα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ή της µελέτης και καθορίζεται µε την
απόφαση ορισµού του, επί τη βάσει ηµερήσιας αποζηµίωσης που
δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αµοιβής επιστήµονα
µε υπερεικοσαετή εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισµό
Προεκτιµώµενων Αµοιβών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
8 του άρθρου 53.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 129
Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται: α) οι
διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 130
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την
εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
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οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος
Α’. Ειδικά στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης, περιλαµβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως στ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’115),
όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παρ. 3 του
ίδιου άρθρου. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται
ήδη στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν και άλλους
ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης, υπό την
προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης,
κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 86, και επισηµαίνονται
στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στα έγγραφα της σύµβασης. Οι
εν λόγω όροι µπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραµέτρους ή παραµέτρους που αφορούν
την καινοτοµία και την απασχόληση.
3. Οι κοινωνικές παράµετροι αφορούν κυρίως:
α) την απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
1 του ν. 4019/2011 (Α’ 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης
ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,
γ) την καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονοµικών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παραγράφου 3.
Άρθρο 131
Υπεργολαβία
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 από
υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήµατος του υπεργολάβου
και εφόσον η φύση της σύµβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα
αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αµοιβή του
για την εκτέλεση προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα
έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οι
µηχανισµοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 58 δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου.
4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον αφορά τις
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό
την άµεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάθεση
της σύµβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής
της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συµµετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς
και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία
στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προµηθευτές.
Οι υποχρεώσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου επεκτείνονται:
α) στις συµβάσεις προµηθειών, στις συµβάσεις υπηρεσιών,
πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν
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στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία της αναθέτουσας
αρχής ή στους προµηθευτές που συµµετέχουν σε συµβάσεις
έργων ή υπηρεσιών,
β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο µεταξύ όσων περιλαµβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
5. Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, σύµφωνα µε τα
άρθρα 79 έως 81, να επαληθεύσουν τη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73
και 74. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή:
α) απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του και
β) µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του.
6. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο, αν το(
α) τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος
είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την
έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 4, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 132, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74
και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6, οι
απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύµφωνα µε το άρθρο 79.
Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση
της σύµβασης, προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά
δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
8. Ειδικά κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, εφαρµόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’115).
Άρθρο 132
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας
τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή
προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη
φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς
και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν.
Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να
µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίαςπλαίσιο·
β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον
αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους,
π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον
υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των
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τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα
τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν
στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως
221).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα
αρχή,
αα) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της
αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας
της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν
στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου,
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο
ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε
την περίπτωση α’,
ββ) ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς,
της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον
όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της
εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και
εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 131,
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν
είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν µία σύµβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β’ και γ’ δηµοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ένωσης. Η
γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο Μέρος Ζ’ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α’ και
δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρ. 4, οι συµβάσεις µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης
για τις συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών και του 15% της
αξίας της αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της
σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών
τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στην παρ. 2
και στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1, όταν η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, η αναπροσαρµοσµένη τιµή είναι η τιµή αναφοράς.
4. Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη
διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε’ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ή τη συµφωνίαπλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από
την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη
των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης
όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέ-
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σει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν
επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς
που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς
από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους
συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο
που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε
ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από
τις προβλεπόµενες στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε
το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων µίας δηµόσιας σύµβασης ή µίας συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους,
που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 133
Δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης,
τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν
οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά µια δηµόσια
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει
η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 (Α’115).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
Άρθρο 134
Τρόπος κατασκευής
Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική εγκεκριµένη µελέτη:
α) Είτε από ειδικευµένους οικονοµικούς φορείς κατά τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής δηµοπρασίας αποτελεί
και έγκριση της κατασκευής του έργου µε οικονοµικό φορέα.
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία
µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου.
Άρθρο 135
Υπογραφή σύµβασης
1. Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105. Η έκπτωση κατά την παρ. 5 του άρθρου 105 κηρύσ-
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σεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής
ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης
αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της
ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή.
2. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει
την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη
διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος,
επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.
3. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτηµένο
προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του
εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται
προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι
δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει
πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
4. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την
αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 136
Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων
ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η
οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν
είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και
έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς κατά προτίµηση υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη
ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές
ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι
επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις
επί µέρους διατάξεις του παρόντος τίτλου. Δεν αποκλείεται η
άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει οµάδα επίβλεψης, περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους
βοηθούς τους, µε σαφώς καθορισµένα καθήκοντα στην απόφαση ορισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής
εγγράφων και στοιχείων. Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης
τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε
λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισµός τριµελούς επιτροπής τεχνικών
υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή µπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο
υποχρεωτικά µέλη τεχνικούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.
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3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου,
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται
στον προορισµό του.
Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη διάθεσή
της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
4. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια
για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση.
5. Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο των
έργων, και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τµήµατα
του έργου.
6. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων, η
επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού. Το κλιµάκιο επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί
στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού στον τόπο των έργων.
7. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές θα µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
144 και στην παρ. 6 του άρθρου 188.
8. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής
του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, κάθε
τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία
του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την
κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της
προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων
που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών,
καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειµένου η
προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του
έργου ή τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση
της σύµβασης.
9. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες διατάξεις του παρόντος, το αρµόδιο όργανο ή η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να
προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό
υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται
να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.
Άρθρο 137
Υπερηµερία κυρίου του έργου
1. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως προς την
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση µόνο για τις θετικές του ζηµιές
που προκαλούνται µετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται µετά την έναρξη
της υπερηµερίας του κυρίου του έργου, άλλως είναι πρόωρη και
δεν επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της. Η ως άνω έγγραφη
όχληση πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την υπερηµερία του κυρίου του έργου,
το είδος των θετικών ζηµιών των οποίων θα ζητηθεί η αποζηµίωση και την ηµερήσια αποζηµίωση. Όχληση που δεν έχει το
περιεχόµενο αυτό δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες.
Ως θετικές ζηµιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης
έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόµενου από το
οργανόγραµµα προσωπικού, µηχανηµάτων, γενικών εξόδων,
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καθώς και ενδεχόµενων τόκων προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την
αποζηµίωση των γενικών εξόδων λαµβάνεται υπόψη ο µέσος
όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο
έργο, όπως προκύπτει από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς
των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρµόζεται επί της ηµερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση
και ΦΠΑ.
Σε περίπτωση υπερηµερίας από καθυστέρηση πληρωµής λογαριασµού, οι θετικές ζηµιές οφείλονται κατά το µέτρο που
υπερβαίνουν τον τόκο υπερηµερίας.
2. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λόγω των θετικών ζηµιών από σταλίες µηχανικού εξοπλισµού και προσωπικού του
αναδόχου λαµβάνεται υπόψη ο µισθωµένος και ο ιδιόκτητος µηχανικός εξοπλισµός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου και
χρησιµοποιείται στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
α) Ότι ο εξοπλισµός αυτός περιλαµβάνεται και συνοδεύει το
χρονοδιάγραµµα του έργου ή τον πίνακα εξοπλισµού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύει.
β) Ότι κατά την προσκόµισή του εξοπλισµού στο εργοτάξιο θα
κατατεθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία µε τα
οποία να αποδεικνύεται: αα) η ιδιοκτησία, ββ) το έτος κατασκευής κάθε µηχανήµατος, γγ) το έτος αγοράς, δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του µηχανήµατος από τα επίσηµα βιβλία της
εργοληπτικής επιχείρησης, εε) η προβλεπόµενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε µηχανήµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα
απασχοληθεί, στστ) τα µισθωτήρια συµβόλαια για τον µη ιδιόκτητο εξοπλισµό
γ) Ότι η σταλία κάθε µηχανήµατος θα επισυµβεί µέσα στην περίοδο που το µηχάνηµα επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί, σύµφωνα
µε το χρονοδιάγραµµα και στον οριζόµενο στην υποπερίπτωση
εε’ της περίπτωσης β’ χρόνο.
δ) Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης για την σταλία ιδιόκτητου µηχανήµατος θα λαµβάνονται υπόψη ως µέγιστες αποδεκτές
τιµές, αυτές που προκύπτουν από την οριζόµενη στην υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης β’ αναπόσβεστη λογιστική αξία του
µηχανήµατος και την πραγµατική εναποµένουσα λειτουργική
ζωή του µηχανήµατος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή.
Για τον καθορισµό της σταλίας µισθωµένου µηχανήµατος θα
λαµβάνονται υπόψη τα νόµιµα παραστατικά στοιχεία.
ε) Η αποζηµίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων µηχανηµάτων µη
περιλαµβανοµένων στον πίνακα µηχανηµάτων της προσφοράς
του αναδόχου, γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο ανάδοχος ενηµέρωσε και
έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόµιση του µηχανήµατος
από την Υπηρεσία, µε όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του µηχανήµατος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης µηχανήµατος που περιλαµβάνεται στον πίνακα της
προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.
Άρθρο 138
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο
κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και
το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη
διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών του έργου,
όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία
της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο
για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς
και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών,
είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται
να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα
που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση πο-

σοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
4. Κατ’ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα
υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται
εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις
εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους,
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι
φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο
και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του,
στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε
είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση
του έργου.
6. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες
νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν
κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν
άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο
στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το
οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών
για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη
λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη
λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά
µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
για κάθε ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων,
και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος
οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ),
όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/
2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β’ 686) και
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β’ 16), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης
και της κατασκευής του έργου.
8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει
όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά
ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ’
ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο
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αριθµός αυτός προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
έργου, µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση
του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την
ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του
προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιµοποιεί στο έργο, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει
τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό
του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι και
των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή
του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόµενη ή
όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό.
10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν
προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους,
πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί
να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα
έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα.
11. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου
ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον
κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και
αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας
υπηρεσίας και του αναδόχου.
12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων
βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για
την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία,
έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την
εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες
κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά
ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που
κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από
µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά
από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους
που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των
έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων.
15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να συντάσσει και να στέλνει
στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου,
αναλόγου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου
136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδό-
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χου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατά του και οι απαντήσεις
επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 174.
Άρθρο 139
Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους
τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα
υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και
ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου
έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε
έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ,
η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς
ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος
ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για
το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται
προσκόµιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος
ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του
άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό
φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους
υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί
τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση
του εκτελούµενου έργου.
Άρθρο 140
Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας
1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου εκδίδονται υπέρ όλων
των µελών της κοινοπραξίας.
2. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του
κυρίου του έργου εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το νόµο.
3. Όλα τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση
και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική
πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι
του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα µέλη της
κοινοπραξίας ή από τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιριών
που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του µπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας,
εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία µε την πράξη διορισµού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή
και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας µε τον κύριο του έργου. Μαζί µε την πράξη διορισµού
κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύµβασης και δηλώσεις
αποδοχής του διορισµού τους από τον εκπρόσωπο και από τον
αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση
ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την
εκτέλεση της σύµβασης, στα οποία περιλαµβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγµατος και ο διορισµός αντικλήτου.
4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή
και των δύο γίνεται µόνο από κοινού από όλα τα µέλη της κοινο-
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πραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. Μόνο µετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους διοριζόµενους παύει η εξουσία
εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν.
Άρθρο 141
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.
2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις:
α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση να
ενηµερώσει αµελλητί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τροποιητικές
προφορικές εντολές µε εγγραφή τους στο ηµερολόγιο του
έργου, η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκ µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την
κατασκευή ελαττωµατικών εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων
ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του
αναδόχου παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η
παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιµετρήσεων, λογαριασµών
και βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του έργου, η παράλειψη αµελλητί κοινοποίησης του εγκεκριµένου λογαριασµού
στον ανάδοχο και η πρόσκληση για την προσκόµιση των δικαιολογητικών πληρωµής και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή
εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως πως είναι
επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις.
γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊσταµένης
αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών
Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να υφίστανται
οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης
σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης,
εντός της δίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 7 του άρθρου
160.
3. Για τις παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά
τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι ποσού αντίστοιχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείµενες
διατάξεις προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 142
Συµβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
1. Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών έργων συγκροτείται
επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η επιτροπή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρµογή της µελέτης
ή την αιτιολογηµένη αποδοχή προτεινόµενων τροποποιήσεων
αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη διαµόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των µέτρων προστασίας
του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου.
2. Ο χαρακτηρισµός των έργων ως «σηµαντικών έργων» για
την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ο οποίος και συγκροτεί
την επιτροπή. Στις περιπτώσεις έργων του Δηµοσίου ο χαρακτηρισµός του έργου ως σηµαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και
συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για δηµοτικά έργα, από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για τα έργα περιφερειακού επιπέδου και από τον αρµόδιο Υπουργό για τα άλλα έργα. Για τα
έργα των άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ο χαρακτηρισµός
και η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από το αρµόδιο όργανο του κυρίου του έργου.

3. H επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριµένο έργο ή οµάδα έργων, ακόµη και από το στάδιο της µελέτης
για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων κατά το στάδιο αυτό.
4. H επιτροπή αποτελείται από όργανα της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και από εκπροσώπους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν τα έργα ή και άλλων κοινωνικών φορέων. Με την
απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής και
ο αναπληρωτής του, καθώς και τα µέλη που δεν µπορεί να είναι
περισσότερα από πέντε (5) όταν πρόκειται για έργα δηµοτικά ή
περιφερειακού επιπέδου και επτά (7) για τα άλλα έργα.
5. Με µέριµνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα µέλος της,
ως σύνδεσµο µε τον φορέα κατασκευής. Ο σύνδεσµος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του έργου, που του παρέχει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ενηµέρωση της επιτροπής στα
θέµατα αρµοδιότητάς της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόµου. Η επιτροπή µπορεί πάντα να προβαίνει
στην αντικατάσταση του συνδέσµου.
6. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτροπής δεν
ακολουθούν ορισµένο τύπο. Κάθε φορά που η επιτροπή ή ορισµένα µέλη της το θεωρούν σκόπιµο και τουλάχιστον στο τέλος
του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, συντάσσονται εκθέσεις που
περιλαµβάνουν τα συµπεράσµατα των συζητήσεων και τη γνώµη
της επιτροπής στα θέµατα της αρµοδιότητάς της. Σε περίπτωση
που διαµορφώνονται περισσότερες από µία γνώµες, καταχωρούνται όλες οι γνώµες στην έκθεση, µε αναφορά των µελών που
τάσσονται µε την κάθε γνώµη. Η καταχώρηση γίνεται µε πρώτη
τη γνώµη που συγκεντρώνει την υποστήριξη των περισσότερων
µελών και ακολουθούν στη σειρά µε την ίδια βάση οι υπόλοιπες
γνώµες. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και το σύνδεσµο, κοινοποιούνται στον κύριο του έργου και το φορέα κατασκευής (διευθύνουσα υπηρεσία - προϊσταµένη αρχή) και
ανακοινώνονται στη Γ.Γ.Υ.. Όταν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί
για οµάδα έργων, οι εκθέσεις µπορεί να συντάσσονται και χωριστά για καθένα έργο. Στον ανάδοχο µπορεί να κοινοποιούνται,
αν το ζητήσει, τα µέρη των εκθέσεων που περιλαµβάνουν κρίσεις
για αυτόν.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά στον
πρόεδρο της επιτροπής τη σύµβαση, τις σχετικές αποφάσεις
τροποποιήσεων της σύµβασης, εκπτώσεων ή διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου και τις
αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από το στάδιο εκπόνησης της µελέτης,
ανακοινώνονται επίσης οι αποφάσεις επιλογής µελετητών, έγκρισης σταδίων ή φάσεων µελέτης και τελικών εγκρίσεων της µελέτης.
Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
για τα συλλογικά όργανα και τα αναφερόµενα στην απόφαση
συγκρότησής της.
Άρθρο 143
Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση
1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε τον
ανάδοχο συντελείται είτε: α) µε τηλεοµοιοτυπία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2672/1998 είτε β) µε
όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο είτε
γ) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου
οργάνου είτε πληρεξουσίου νοµικού εκπροσώπου του είτε δ) µε
email ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τις κείµενες διατάξεις. Η
κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, της ειδικής διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις β’ και γ’.
Για την κοινοποίηση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’ και γ’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις Κκώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους.
2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των
επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών
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(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των Ανακεφαλαιωτικών ΠιΝνάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος
µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.
Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.
Άρθρο 144
Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
1. Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως
τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 2.
2. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µόνο για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που
υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς
την προϊσταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη µελέτη κατά
την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι
αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα
στο Τεχνικό Συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι
σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί
υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη
γνώµη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσµία.
Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο
αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους
και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική µελέτη,
οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα. Η προϊσταµένη αρχή
εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή των εργασιών της
τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του µελετητή,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραράφου 5 του άρθρου 188. Ο
µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν
αυτή αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. Η
άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης µελέτης.
Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή
παραλείψεις της µελέτης.
3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 188, για την παραγραφή των αξιώσεων
του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 5 του αυτού άρθρου 188. Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη
τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο µελετητής φέρει πλήρως
την ευθύνη της µελέτης του.
4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο
ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να
ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, πε-
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ριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία.
Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της
ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια
ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της
ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός
χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.»
Άρθρο 145
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής
1. Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για
την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν, κατά τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιµής, το υποβληθέν από τον οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε
ανάδοχος χρονοδιάγραµµα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» κατά τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική
αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η
έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην
προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία
διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες,
το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών
και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141.
3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό
πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει
ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που
προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται
µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο
πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη
τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης
στα έγγραφα της σύµβασης.
4. O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης
µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο
θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή
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ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 146
Ηµερολόγιο του έργου
1. Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το
ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη
διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά
κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά
και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό
εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις
συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Δηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό
στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλµένο όργανο της
επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός
επτά (7) ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία
για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή
άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να
ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών
στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή
άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε µεγάλα έργα,
για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει
να τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να
ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο
τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα
ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.
4. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα
που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500)
ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της
συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.

Άρθρο 147
Προθεσµίες
1. Κάθε σύµβαση, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση
του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία), περιλαµβάνει και
προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων
αυτού (τµηµατικές προθεσµίες). Σε περιπτώσεις µικρών έργων
ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό
τµηµάτων ή χαρακτηριστικών επί µέρους δραστηριοτήτων, µπορεί η σύµβαση να µην προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες.
2. Όλες οι προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχίζουν από
την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν στα συµβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά.
3. Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει
όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο ισχύει
αναλογικά και για τις τµηµατικές προθεσµίες.
4. Τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται από τη σύµβαση:
α. Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες για παράδοση τµηµάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή
τµηµάτων του έργου που µπορεί να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή
συνδυάζονται µε τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη σύµβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές
συνθήκες.
β. Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες, ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου.
5. Όλες οι καθοριζόµενες τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται
ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς ορίζονται από τη σύµβαση ως
αποκλειστικές.
6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και για την
περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά ένα (1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε
το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης.
Οι ως άνω ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται υποχρεωτικά για
το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας
του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες.
Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης κατά τα
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτ. δ’ της παρ. 2
του άρθρου 86, στο υποβαλλόµενο από τους συµµετέχοντες
χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά, ενδεικτικές
τµηµατικές προθεσµίες για το σύνολο του συµβατικού χρόνου,
ανά χρονικά διαστήµατα, τα οποία αντιστοιχούν σε διακριτά τµήµατα του έργου ή σε µέρος αυτών και καθορίζονται στα τεύχη
δηµοπράτησης.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι
µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η συνολική
προθεσµία υπολογίζεται µε βάσει την αρχική συµβατική προθεσµία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
8. Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται:
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου
των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει
από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιµη για το
συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου
ή µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των
υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθε-
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σµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα
από την έγκριση της παράτασης αυτής.
9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των
τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε
το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος,
για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της.
10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την
προϊσταµένη αρχή, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής
προθεσµίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του
αιτήµατος εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή όχι αργότερα
από την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος
του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης
µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών επιβάλλονται στα
υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την προϊσταµένη
αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο
προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση
µε τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών,
σε εκείνες που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία
µπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί
πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται
να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον
υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου
να συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156.
Άρθρο 148
Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου
1. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί,
µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν
µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.
Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών
προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση
των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική
προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα
οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε
ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου
και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό
(20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική
ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της
µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης,
µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες
οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του
αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά
ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς
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Φ.Π.Α..
Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά
ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση
των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης κατά τα
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση δ’ της παρ.
2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για την
υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών καθορίζονται συνολικά
σε ποσοστό επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο
ισούται µε το γινόµενο «α.εχ», αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου:
«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου
και
«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης,
που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου».
3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τον κύριο του έργου και εφόσον αυτό προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης, µπορεί µε τη σύµβαση να περιοριστούν οι χρόνοι της προηγούµενης παραγράφου για την επιβολή
των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του
ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης
ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ανωτέρω χρόνοι για
την επιβολή των ποινικών ρητρών µειώνονται στο µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της ηµερησίας ποινικής ρήτρας. Στην
περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού
ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Άρθρο 149
Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα
πρόσθετης καταβολής (πριµ)
1. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη
ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για
αυτές ο ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς
καµία επιπλέον αποζηµίωση.
2. Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία,
εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού, έχει ιδιαίτερη σηµασία
και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρητή σχετική πρόβλεψη
στη διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης, καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριµ). Αν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται
πρόσθετη καταβολή απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών.
Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής
συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά
τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν µπορεί να υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται η κατανοµή των σχετικών ποσών, κατά
χρονική µονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιµου τµήµατος, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση της
πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα, εγκρίνεται αναλόγως ως
τροποποίηση της σύµβασης βάσει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 και περιλαµβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για αυτή την
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έγκριση της τροποποίησης της σύµβασης απαιτείται η βεβαίωση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας µετά από αίτηµα του αναδόχου,
αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισµού του ποσού της πρόσθετης καταβολής.
3. Αν προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν πάντοτε κάθε θέµα που σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτή
καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται, µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος.
4. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης
ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, δεν επιτρέπεται η πρόβλεψη στη
σύµβαση ρήτρας περί πρόσθετης καταβολής.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 150
Προκαταβολές
1. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή µέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η
χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για
το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. Δεν οφείλονται
από τον ανάδοχο τόκοι για χορηγηθείσα προκαταβολή για το
αναπόσβεστο τµήµα της προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του
έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το µικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου δωδεκάµηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια
εξάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων .
2. Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη εγκρίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας µετά από αίτηση
του αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο µετά από υποβολή λογαριασµού και έγκριση αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τµηµατικά.
3. Η διακήρυξη µπορεί να προβλέπει προκαταβολές:
α) Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύµβασης χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή
µπορεί να οριστεί µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) στις περιπτώσεις
έργων µε σηµαντικές µελέτες ή σηµαντικές εγκαταστάσεις, προσκοµίσεις µηχανικού εξοπλισµού και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις µεγάλων αρχικών δαπανών.
β) Μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α, για δαπάνες προµηθειών υλικών ή µηχανηµάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωµατωθούν στο
έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισµα των προβλεπόµενων προκαταβολών δεν µπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
4. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο, µεταγενέστερη
του χρόνου λήψης της προκαταβολής εκατοστιαίου ποσοστού
(Π%), που εφαρµόζεται στο ποσό της πληρωµής και προκύπτει
από τη σχέση:
Π = ρ/Σ x 100 x 1,10
όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και Σ, πάλι
σε ευρώ, το µέρος του συµβατικού ποσού που δεν έχει ακόµα
πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής.
Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ. χορηγηθούν ως τµηµατική παροχή της προκαταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση:
Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)
όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα µε το Σ ποσά όταν

χορηγήθηκαν τµηµατικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ..
5. Μαζί µε την παρακράτηση για τµηµατική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευµένων τόκων
στο µέχρι τότε αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι
υπολογίζονται για το χρονικό διάστηµα µετρούµενο σε ηµέρες
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού λογαριασµού.
6. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το έργο. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει
στην υπηρεσία στο τέλος κάθε µήνα συνοπτική κατάσταση για
τις καταβολές που έχει πραγµατοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπό της µε ένδειξη του τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο είναι κατατεθειµένο.
7. Η προκαταβολή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό και
χρησιµοποιείται µόνο για την πληρωµή της προµήθειας των υλικών ή µηχανηµάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία
έχουν κατατεθεί πριν από τη χορήγησή της σχετικά προτιµολόγια. Οι πληρωµές από το δεσµευµένο αυτόν λογαριασµό γίνονται
µε επιταγές του αναδόχου, µετά από σχετική παροχή σύµφωνης
γνώµης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς την τράπεζα. Η σύµφωνη γνώµη παρέχεται µε βάση τα προσκοµιζόµενα οριστικά τιµολόγια ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών
(φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασµών κ.λπ.) ή για την επιστροφή
της προκαταβολής ή µέρους της που δεν χρησιµοποιήθηκε. Η
σύµβαση µπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής
αυτής και άλλους συµπληρωµατικούς όρους για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και µηχανηµάτων που αγοράστηκαν µε αυτή.
8. Ο ανάδοχος µπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση
της προκαταβολής, από αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο
5.
9. Εάν η σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα του αναδόχου, το
αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί,
το αργότερο σε τρεις (3) µήνες από τη διάλυση της σύµβασης.
Μετά την προθεσµία αυτή στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν η
σύµβαση διαλυθεί ή περιοριστεί µε υπαιτιότητα του κυρίου του
έργου, το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, που δεν συµψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά
του κυρίου του έργου επιστρέφεται, µέσα σε έξι (6) µήνες από
τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισµού του έργου. Κατά το εξάµηνο αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής,
µετά την παρέλευσή του όµως, οφείλεται και στην περίπτωση
αυτή ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας.
Άρθρο 151
Επιµετρήσεις
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται
επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά
στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου
136 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη
και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση
της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων.
2. Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
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Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για
έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από
αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες
από την υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την
υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει
το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις,
που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο
µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών
και τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση
συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα
υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά
την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η Διευθύνουσα
Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο
προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να
τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των
σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους,
αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν
στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν
να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ
νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη
αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε
επόµενο λογαριασµό.
3. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των
οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι
τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή
άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136, και τον επιβλέποντα,
προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση
και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση
τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη
λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Η µη ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην πρόσκληση µπορεί να αποτελεί λόγο υπερηµερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές
στους υπεύθυνους.
Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά
την επιµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοι-
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κητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο
από κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης.
4. Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται
το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισµός
της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η
οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο
έργο της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση,
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό,
ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.
5. Δύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση
του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και
την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν
ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται
όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις
του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην
τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από
τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιµέρους
επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία,
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η
τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη
«όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης,
µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει
στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή για την τελική
επιµέτρηση.
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική
επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση
προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης,
ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για
την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και
µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση
συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει
γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που
συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε δικαίωµά του
από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί
και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
173 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από
κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης,
ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.
8. Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε
κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως
προβλέπονται στη σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται επιµέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη
σύµβαση.
Άρθρο 152
Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
1. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος
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γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που
έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις
προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει
το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών,
ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν στη
σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο
για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
2. Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και
της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος,
καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από
την εργολαβική σύµβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς
και τις πιστοποιήσεις.
3. Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που
ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν,
τα οποία οφείλονται σ’ αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται
στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής
αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για
τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά
διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει
προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί
επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται
βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει
το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών
του τρέχοντος λογαριασµού.
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς
εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό µε έγκριση
της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, ενδεχόµενη διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του
λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη,
ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας
µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής.
5. Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά
που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή
σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των
υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται
για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό
πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα
περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος έχει
ακέραιη την ευθύνη, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα
των λογαριασµών, µε τιµές που δεν µπορεί να είναι ανώτερες
των τιµών πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιµών Δηµοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) ή άλλου αρµόδιου οργάνου το οποίο θα
οριστεί µε νόµο, του χρόνου της δηµοπρασίας ή του τελευταίου
διατιθέµενου πρακτικού και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς
την αντίστοιχη συµβατική τιµή, ώστε το υπόλοιπο µέρος της
τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα
ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους
της επόµενης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.
6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53, αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά
το ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες,
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περικοπές τιµών των άρθρων 159 και 170, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών,
παρακράτηση αξίας χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε
απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον
τρόπο.
7. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί
και συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα
των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν
από την αρχή του έργου, πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των
εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τµηµατικά και προσωρινά, τα
παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα
του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που
αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο
λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη
εγκεκριµένων λογαριασµών. Για την υποβολή τον έλεγχο και την
έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής.
8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα
(1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή
ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του,
η Διευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον
έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του.
Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον
έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει και από συνεργείο της
υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά
στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι
περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόµο και
την εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για τα αρµόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για την
πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»).
Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση
από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως
κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.
Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλασµατική έγκριση),
ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία τριών
(3) µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον
λογαριασµό και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού
είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου είτε και κατά τον τελικό λογαριασµό αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον
ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι
εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου
εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. Αν
ασκηθεί ένσταση ή αίτηση θεραπείας κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται
µέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
9. Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διµήνου από την υποβολή του
ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου Ζ του Ν. 4152/ 2013, τόκος υπερηµερίας. Ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη
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Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.
10. Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής, χωρίς να
εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική
διάταξη.
11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα (1) µήνα µετά την περαίωσή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των
υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου
από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση του
έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες
ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και β) η
κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων του έργου ή από τους εργάτες
και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που
αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο.
Επιτρέπεται επίσης ο συµψηφισµός εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου έργου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από µέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριµένη
πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής.
12. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή. Σε κάθε
πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι
οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης
και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες.
13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», µε βάση
τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση
του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό
λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση
του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 153
Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές
ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων
1. Οι βασικές τιµές των ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και
µηχανηµάτων του παρόντος αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη
χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος), µε
βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου
µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρηµένες τιµές παραµένουν σταθερές.
2. Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο
(αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα
της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε
όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.
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3. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόµενο από το άρθρο 145
χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον
υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις
εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το
χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. Για
τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής
συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση
τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική
περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του
έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 148 κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές και οι παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κατά την
έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών των συµβάσεων των δηµόσιων έργων εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου
συµβαλλόµενο µέρος για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή
κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
5. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης
κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το ηµερολογιακό τρίµηνο
µέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που
καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για
σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία, και υπό τον όρο
ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο.
Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες
που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο
που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαίρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν
πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού εκτιµώµενου προϋπολογισµού δηµοπράτησης ή ανάθεσης ύψους ενάµισι εκατοµυρίου (1.500.000 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ,
6. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική
περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:
όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης,
ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές
του χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή Τ άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 8,
Αν: τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές τιµές
της αναθεωρητικής περιόδου ν,
s ή σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µεταξύ
του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα
µε τον αριθµό των αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν
µεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριµένης κάθε φορά
αναθεωρητικής περιόδου.
7. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης
της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση:
σ=σ1 +0,01ν,
όπου σ1 είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις
κατηγορίες ή και χωριστά για καθεµία από τις κατηγορίες των
δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και
«ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την πρώτη
αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη
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συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται
κατά µία µονάδα για καθεµιά από τις επόµενες αναθεωρητικές
περιόδους της συγκεκριµένης εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει
όταν το «σ» γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Κατ' εξαίρεση, για τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης πριν το Γ’ τρίµηνο του 2012, η αναθεώρηση των τιµών υπολογίζεται από το Δ’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν µε τους
ισχύοντες για το Γ’ τρίµηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης
και µε ελάχιστη τιµή εφαρµογής αυτών ίση µε την µονάδα (1).
8. Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών
που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη. Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή
σε περιπτώσεις κατ’ αποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα συµβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την αναθεώρησή τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή
οµάδα τέτοιων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις µε εργολαβικό αντάλλαγµα άλλο εκτός από χρηµατική
καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες.
Στις περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων έργων κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
95 ή σε περιπτώσεις που το αντάλλαγµα συνοµολογείται σε ξένο
νόµισµα, καθορίζεται µε τα έγγραφα της σύµβασης η αναθεώρηση και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της, ο οποίος
µπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο
αναθεώρησης.
10. Τα περιλαµβανόµενα στις πιστοποιήσεις υλικά θεωρούνται
ως µερική εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες προορίζονται
και η αναθεώρηση της πιστοποιούµενης αξίας τους γίνεται, όταν
πιστοποιούνται, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία
προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η αναθεώρηση υπολογίζεται µόνο στο υπόλοιπο µέρος της
αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών που
είχαν πιστοποιηθεί σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο.
11. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανάλογα και
στις εργασίες που µένουν ηµιτελείς σε µια αναθεωρητική περίοδο.
12. Η αξία των υλικών που χορηγούνται από τον φορέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε καµιά αναθεώρηση. Για την
αναθεώρηση των τιµών των εργασιών που ορίζονται στη σύµβαση χωρίς την αξία των υλικών τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο
που περιέχονται στον τύπο του παρόντος άρθρου υπολογίζονται
αφού η σχετική ανάλυση συµπληρωθεί µε µηδενική την αξία του
υλικού. Αν οι τιµές περιλαµβάνουν την αξία των υλικών, τότε
εφαρµόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόµενη αξία του
υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση άλλος τρόπος υπολογισµού της αναθεώρησης στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού.
13. Στις περιπτώσεις που στη σύµβαση προβλέπεται η προµήθεια εξοπλισµού ή σηµαντικής αξίας µηχανηµάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το
αντάλλαγµα για την προµήθεια, µπορεί για το αντάλλαγµα αυτό
να οριστεί µε τη σύµβαση άλλος τρόπος αναθεώρησης.
14. Η αναθεώρηση δεν εφαρµόζεται στα ποσά αποζηµιώσεων
που αναγνωρίζονται διοικητικά ή δικαστικά, εκτός αν τα ποσά
αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις οποίες προβλέπεται στη συγκεκριµένη περίπτωση αναθεώρηση, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει
από τη σχετική δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη.
15. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη σύνταξη
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
16. Πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρθρου
αυτού αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµόσιων έργων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή
388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της αυξοµείωσης των τιµών.
17. Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και
µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την Επιτροπή Διαπίστωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τιµών Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ), που προβλέπεται από το
άρθρο 9 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων
Έργων αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 (Β’573).
18. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την επιτροπή είναι οι
µέσες τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά της περιοχής της
πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται σε όλη τη
χώρα, όχι µόνο για την αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε
άλλη συµπλήρωση αναλύσεων τιµών, όπου προβλέπουν τη
χρήση των αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οι τιµές των ηµεροµισθίων αναφέρονται στον µέσης απόδοσης εργαζόµενο της
αντίστοιχης ειδικότητας. Οι τιµές υλικών είναι οι τιµές που διαµορφώνονται για τη χονδρική πώληση των υλικών ως ελεύθερων
εµπορευµάτων και περιλαµβάνουν κάθε σχετική επιβάρυνση που
περιλαµβάνεται στις τιµές αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά ήθη (όπως πάγια συνυπολογιζόµενες
συσκευασίες ή µεταφορές, Φ.Π.Α. τιµολογίων). Οι τιµές µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνονται για µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όταν διατίθενται από
φορέα του δηµόσιου τοµέα τέτοια µηχανήµατα, λαµβάνονται
υπόψη και οι τιµές των µισθωµάτων αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µηχανηµάτων που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή
στοιχεία για τη διαµόρφωση της τιµής τους η Επιτροπή λαµβάνει
υπόψη της τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (όπως κόστος,
απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργειας), σε σύγκριση
µε άλλα ανάλογα µηχανήµατα για τα οποία διαµορφώνεται αγοραίο µίσθωµα. Για τη διαπίστωση των τιµών γενικά η επιτροπή
λαµβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο στοιχείο και ιδιαίτερα τα
στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, η οποία και παρέχει
γραµµατειακή και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι
τιµές που διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις
εργολαβίες.
19. Απόσπασµα των πρακτικών της επιτροπής, που περιλαµβάνει τις τιµές που διαπιστώνονται, κοινοποιείται στο Τ.Ε.Ε. και
στις πανελλήνιες επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δηµοσιότητα στις τιµές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες εργοληπτικές ενώσεις µπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά
των πρακτικών για ορισµένες τιµές, σε ανατρεπτική προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση των πρακτικών στο
Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται στη γραµµατεία της Επιτροπής και
σε αυτή αποφασίζει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από γνώµη της ίδιας επιτροπής της παραγράφου 17.
Η απόφαση κοινοποιείται όπως και το απόσπασµα του πρακτικού
της επιτροπής και ενεργεί έναντι πάντων.
20. Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. Στην περίπτωση της παραγράφου
12, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά οι συντελεστές µε µηδενική
την αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισµού του
συντελεστή. Το ίδιο εφαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο
σχετικός συντελεστής δεν δίνεται µηχανογραφικά. Στις περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων µε πληθώρα εξειδικευµένων παραµέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων ή
κυµαινόµενων µέσα στο αυτό άρθρο συντελεστών µεταφοράς,
η αναθεώρηση γίνεται µε το µηχανογραφικά κοινοποιούµενο
συντελεστή της αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης.
21. Στις πιστοποιήσεις εµφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως προκύπτουν από
το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών που έχουν εκτελεσθεί
ή έπρεπε να εκτελεσθούν µέσα σε κάθε αναθεωρητική περίοδο
προκύπτουν από σχετικούς πίνακες κατανοµής των εργασιών
που απαιτούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης. Με τους
πίνακες αυτούς γίνεται και η εφαρµογή της παραγράφου 3 βάσει
του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ως εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής και µε ανοχή εκτιµήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς τα πάνω ή προς τα κάτω
από τη συνολική αξία εκτελεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική
περίοδο όπως προκύπτει από το πρόγραµµα αυτό.
22. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η
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αναθεώρηση προσωρινά µε τους συντελεστές της τελευταίας
αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι
συντελεστές ανα-θεώρησης. Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση
η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο
για την αναθεώρηση και η πληρωµή γίνεται από τις εγκεκριµένες
για το έργο πιστώσεις.
23. Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο
σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s(ή σ) = 1.
Η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται
σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί
να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη
απόκλιση από τις τιµές του Γ’ τριµήνου του 2012.
24. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ένωσης (Ε.Ε.) η
αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα τύπο:

όπου ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή Διαπιστώσεως
Τιµών Δηµοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας
της χώρας που κατασκευάζεται το έργο. Ο συντελεστής σ ορίζεται κατόπιν Απόφασης του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του
χρόνου δηµοπράτησής τους.
25. Για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών
διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων
µηχανηµάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµοσίων
Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε..
Άρθρο 154
Απολογιστικές εργασίες
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων έργου, σύµφωνα µε το άρθρο
126, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθµό του
απαιτούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθµό και είδος
µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση των ακατάλληλων.
Μπορεί επίσης, εφόσον έχει προβλεφθεί στα έγγραφα της
σύµβασης, να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούµενων υλικών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια
αµοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα µε τη
δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους.
3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων που αγοράζονται µε δαπάνη του
κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται µε τη σύµβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά
την έκπτωση της σχετικής δηµοπρασίας.
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός
φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο
και αποδίδονται σε αυτόν, µε το εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο
κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας.
5. Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου µόνο για το διάστηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση
της σύµβασής του γίνεται µε τη βούληση του κυρίου του έργου
και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήµατα που
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συµβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου µόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των οργάνων του
φορέα κατασκευής του έργου.
7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων
170 και 172. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη σύµβαση.
8. Στις περιπτώσεις που η σύµβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών µε υπεργολαβίες,
ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον
υπεργολάβο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων
παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου µε τον ανάδοχο.
9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθηµερινά το
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα, µηχανήµατα ή άλλα
µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο
για την τεκµηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων,
των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Τα
φύλλα του ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς
των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθηµερινής εργασίας παραδίδεται
στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που
περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων.
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής
έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126, ο ανάδοχος όταν
του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες,
µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω
ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων
επειγουσών εργασιών του άρθρου 155. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση
η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα
αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της
παραγράφου 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση
διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή
έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως
6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρµόζονται
ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 155
Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή
η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της
αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της
παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών,
µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε
βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες
εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς
λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις
εκατό (20%).
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Άρθρο 156
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά
τους. Αυξοµειώσεις εργασιών
- Νέες εργασίες
1.α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη
και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου
έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν
έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την
εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την
προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση,
χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την
τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να
υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού
της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το
ΦΠΑ.
Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15%
της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να τροποποιούνται
άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον
πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η
παραγράφος 2 του άρθρου 132.
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 2 ή
σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.
Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική
για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού
συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της
συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής
σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6.
2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως
τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα
µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού
της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού
της προς κατάρτιση νέας σύµβασης.
Περιλαµβάνει ακόµη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς
και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη υποκείµενες σε Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται σε διακριτή
ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας
του έργου.
3. Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της
µπορούν να γίνουν:
α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου,
καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα
του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου,
δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία
της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση
του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε.
που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι
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οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό
εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς
το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για
έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου
εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β’941) και δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω
ορίου, σύµφωνα µε την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996
(409 Β’) και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της
σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο
135.
β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και η δαπάνη που
εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την
εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη
σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε
οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά
τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.
γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του
έργου.
δδ) Δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που
δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση
τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία
οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της
αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε
κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε
όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά
κατηγορία έργων.
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα
αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και
δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη
τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται
και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας
νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των
κατωτέρω περιπτ. α), β) και γ) ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για
παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθορίζονται ανάλογα
προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή
συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες
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περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3)
τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα
µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς
υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή
του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει
τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να
συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την
παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών
παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για
τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του
ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον
κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ) εφαρµόζεται µόνο για το µέρος
της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β). Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση γ) από τα
τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β).
Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά τα παραπάνω συντάσσονται µόνο
για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.
Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των
ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε
τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµοσίων Εργων
Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα
στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή.
Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περίπτωση α),
αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία,
καθώς και στο µέρος της τιµής της περίπτωσης γ) που κανονίζεται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β).
Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται
στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη
αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο.
Στις συµβάσεις έργων του άρθρου 50, ορίζεται υποχρεωτικά
στα έγγραφα της σύµβασης τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ των άλλων, η φύση του
έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε
άλλο στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο.
6. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση β) της παρ. 5 ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης
γ), που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) της παραγράφου 5, ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά στη συµβατική
οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα
εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:
σ = Α: Β όπου:
Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που
εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για
την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και
Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην
οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή
άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.
Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συµβατικές οµάδες οµοειδών εργασιών
καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή που υπολογίζεται
µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφο-
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ρούν στις εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον υπολογισµό
των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω
πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα
τιµολόγια δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει «κατ’
αποκοπήν τιµές» ή οι τιµές του τιµολογίου είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή είναι
κατ’ αποκοπήν τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο
το έργο, µε τα έγγραφα της σύµβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά
και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους
συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την «κατ’ αποκοπήν
τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών.
Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 50. Με τη διακήρυξη
ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός συντελεστής, που
καθορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές τιµολόγησης των εργασιών
στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής
των έργων και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90.
Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη
σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 δεν
περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη τιµή.
7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα
Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο
ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 143.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος
υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα
πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται µε ή χωρίς διορθώσεις από
την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των
τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και κάθε σχετική
πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η
γνώµη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές
εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της
διαφοράς.
Άρθρο 157
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις
1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο
του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.
Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την
παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον
κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση.
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από
ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης
ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών
συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη
από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσµία τα ελαττώµατα του
έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και
µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρ-
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θωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του
απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος.
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο
του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα
αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων
µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
4. Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των
βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το
µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για
αποκατάστασή τους.
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που
έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του
περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της
έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταµένη αρχή να ορίσει
επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια
εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο
χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες,
µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης
εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την
επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που
το χρησιµοποιεί ειδοποιεί αµελλητί τη Δευθύνουσα Υπηρεσία για
παρουσιαζόµενες βλάβες.
6. Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση
πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης
του αναδόχου, σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη
εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς
καµιά επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάµενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών
από την υπογραφή µε επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1, η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της
προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της ενστάσεως.
Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι
εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες
τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες
που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν από
τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται κίνδυνος
για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών
σε τρίτους ή περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει και
πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων,
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στο µέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή
γι’ αυτά µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής και κοινοποιείται στην προϊσταµένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναµικό
της οργάνωσής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την
κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες
για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις
πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν µε την απόφαση της
προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η
δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου
για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.
8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών
από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα.
9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται ανάλογα
και για τον καθορισµό της αποζηµίωσης του αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες
οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία
που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.
10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε
χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή
του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά από
έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση
της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και
του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8.
Άρθρο 158
Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
1. Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις
των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του
έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει
τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και
τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων
κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας.
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του
έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου,
συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας ‘Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του
οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό
1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β’ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/
24.7.2001 (Β’ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β’ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων. Την
ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β’ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/
12.5.2003 (Β’ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β’ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και δ)
ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β’ 125Β/ 27.01.2009).
Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας
Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιµών, καθώς και
η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί
να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για
συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ’ ελάχι-
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στο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια των αµοιβών για τις
πιο πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4.
3. Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατοδοτούνται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους
ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από
σχετικό διαγωνισµό. Με τις κοινές αποφάσεις αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ.
6195/2.10.2003 (Β’ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β’
260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο
διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύµβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους
χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών,
την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία
των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τον τρόπο αποκατάστασης
των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόµενα στη
σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου.
Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου.
4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του
έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων,
που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δηµοσίων ‘Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παραγράφου 2 και
από «αναγνωρισµένους οργανισµούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών
ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου
(Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παράγραφο 3. Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την
έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιµών,
τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών
που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κλιµακωτά το ποσοστό της
προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου, και ρυθµίζονται όλα τα θέµατα
αναφορικά µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που
καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσµατικότητά τους.
Άρθρο 159
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη συντήρησης
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται
σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός
της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία
µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο
της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προ-
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σωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον
προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα
προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τηΔιευθύνουσα Υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο
ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί
η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται
από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη
για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα
των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον
κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις
του έργου.
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα
που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε
αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν
είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη
προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση
µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το
ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί
δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να
περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.
4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε
ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή
της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση
εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα
ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση
του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για
την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί
στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την
εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες
που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταµένου
της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση
των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.
5. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιµών για την εξακρίβωση του
ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταµένης
αρχής, που προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.
6. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της µπορεί να διατάξει τη
διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση
θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του,
έχει το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και
τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν
ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους και το
γεγονός αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµ-
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µέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια
προθεσµία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί
να εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου
µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως
προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον
βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν
περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα
αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας.
10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των
έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 170
και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται
από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
ΕNOTHTA 3
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 160
Έκπτωση αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται
έκπτωτος από την εργολαβία.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή
του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.
β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του
µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον
µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών
καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που
αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου,
έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς
αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου 148.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά
που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για
να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να
έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών
του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής
των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή
παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας
των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή
3. Η περίπτωση γ’ της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται
αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών της παρούσας παραγράφου. Για την εφαρµογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα συµβατικά τεύχη και για την
περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά έναν (1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα
µε το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω
ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4)
της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό
αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες.
4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143,
ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει
συγκεκριµένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που
πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία, µε εκτίµηση του κόστους εφόσον αφορούν τιµολογούµενες
εργασίες. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν
µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, ούτε
και µεγαλύτερη από τριάντα (30) ηµέρες.
Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος
κινδύνου, η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών.
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άµεσα, ύστερα από προηγούµενη
ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ηµερών, µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγµένα, σε ένα από τα
αδικήµατα ή τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν τον
αποκλεισµό του, σύµφωνα µε την διακήρυξη του διαγωνισµού
στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13.
5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών
ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της
συµβάσεως υποχρεώσεις του, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των
έργων ή τµηµάτων του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από
την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
6. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό
της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας
υπηρεσίας η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε
και ενέργειες που δεν συµµορφώθηκε.
7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα
ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια προς
τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της
έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση
επί της ενστάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου, από την προϊσταµένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των
λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται και η καταφανής
βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Αν η ανωτέρω δίµηνη προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων
υπαλλήλων κατά το άρθρο 141, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αµέλειάς τους στα συµφέροντα του
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κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση της προϊσταµένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας
της διακοπής δικαιούται ισόποση παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση, εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η
διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της
σύµβασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της
κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και µέχρι την
έκδοση θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για
πληρωµή.
Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, µε την κοινοποίηση στον
ανάδοχο της απόφασης επί της ενστάσεως, η προϊσταµένη αρχή
υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
8. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να παραµελεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να επέµβει για την
αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις
απαιτούµενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και µέχρι
τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών, από την αρµόδια προϊσταµένη αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου αυτής γίνεται µε απευθείας εντολή
ανάθεσης σε άλλον εργολήπτη ή µε πρόχειρο διαγωνισµό ή µε
αυτεπιστασία η οποία εκδίδεται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται
και αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό.
Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να
συµπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η
επιµέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.
10. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να υλοποιήσει
η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από την οριστικοποίηση
της έκπτωσης:
α) Καθίσταται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής προσαυξηµένο µε τους νόµιµους τόκους και εισπράττεται από τον κύριο του έργου µε κατάπτωση ανάλογου
ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.
β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική
ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του
έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 και κατά µέγιστο µέχρι το
υπολειπόµενο προς κατασκευή ποσό της σύµβασης και εφόσον
ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασµός.
γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του
έργου και για τις τµηµατικές προθεσµίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαµβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας.
11. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος
ανάδοχος να υποβάλει µέσα σε έναν (1) µήνα την επιµέτρηση
των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αµελήσει την υποχρέωσή
του αυτή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη
της επιµέτρησης ή την αναθέτει σε ιδιώτη µηχανικό, καλώντας
τον έκπτωτο ανάδοχο να παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και
εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από της
υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος
µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Το
ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η επιµέτρηση συνταχθεί µε επιµέλεια
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η
προϊσταµένη αρχή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν
η επιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη µηχανικό, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και περιλαµβάνεται στον
εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει µόνο ολοκληρωµένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ηµιτελείς εργασίες και εισκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά

14051

περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι χρήσιµα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτικής συνέχισής του.
12. Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών της παρ. 10 και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασµός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των
απαιτήσεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την παραλαβή των
εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που διενεργείται ταυτόχρονα ως προσωρινή και οριστική, προκύψουν διαφορές στα
ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασµού, συντάσσεται νέος τελικός λογαριασµός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασµός ισχύει
ως τελικός.
13. Αν, µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταµένη
αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον
επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει
αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που
υπέβαλε στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταµένη αρχή έγγραφη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η
προϊσταµένη αρχή προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη,
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και
αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταµένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε
στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται µόνο
στην περίπτωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει αιτιολογηµένα
ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον
κύριο του έργου, ενώ µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε
περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη
διάλυση της σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 161
Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύµβασης
1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο
διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή
των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη
διαταγή εργασίες.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η
έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός
αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των
εργασιών.
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν
είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή
του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη
περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου
στη δεύτερη.
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία.
Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 απαιτείται η διακοπή να καταλαµβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και
εκείνες της µελέτης.
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλ-
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λει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται
στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β) Δίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίµηση
της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για
εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια
περίπτωση.
Δήλωση που δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον
κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα κατασκευής του έργου.
4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παρ. 3 η
Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει µέσα σε δέκα πέντε (15)
ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης.
5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από
την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή
των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) µηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης
πληρωµών, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα
του αναδόχου.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αµελλητί
στον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Μέχρι
τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α’ και
από το στοιχείο β’ της παρ. 2, ασκείται µόνο µετά πάροδο τριών
(3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών ή από
την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση
επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της
στην προϊσταµένη αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν
εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2) µήνες από την επίδοση της
αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε
δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης
για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της
σύµβασης, ο ανάδοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης,
αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή
τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου.
Άρθρο 162
Ματαίωση διάλυσης
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές
του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της
έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
2. Για τη µαταίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική αίτηση µε
στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσης που αξιώνει. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταµένη αρχή,
µε ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταµένη αρχή συγ-

κροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που προκλήθηκαν
από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και
συµπληρωµατικά στοιχεία.
3. Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από προηγούµενη
γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζηµίωσης από τον ανάδοχο.
Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει
εκτιµήσει η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου, εκτός αν
πρόκειται για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες του
έργου.
Άρθρο 163
Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης
της σύµβασης
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση από τον
φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας
µικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συµβατικού
ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον
ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται
στο στάδιο παραγωγής ή προµήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκοµισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµήθεια από το χρονοδιάγραµµα των
εργασιών σε συνδυασµό µε τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριµένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόµιση, την παραγωγή ή
προµήθεια υλικών.
β) Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων. Η
αξία αυτή καταβάλλεται µόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί
υπόψη η χρησιµοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή
η υπαίτια παράλειψη χρησιµοποίησής τους.
γ) Αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, µειωµένου κατά
το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωσή τους
αναγνωρίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσµευσης
του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία
κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του
Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς και η αποζηµίωση για το
τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται µε απόφαση της
προϊσταµένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.
Άρθρο 164
Υποκατάσταση
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή
µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή
αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται,
χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει
ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον
ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Δεν
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θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.
2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται
µαζί µε τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του
έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’
εξαίρεση µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή του
αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν
αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του έργου και ο ανάδοχος
βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο.
3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η
υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση
µετά την οποία όλες οι πληρωµές θα διενεργούνται απευθείας
στον νέο ανάδοχο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση
του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση
έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή καθορίζεται το
τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν
η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση µετά την οποία οι πληρωµές θα διενεργούνται στον νέο
ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και
αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου ή για τα
τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού
αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού
αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόµατι του αρχικού αναδόχου ή το µέρος τους που
ορίζεται µε την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουµένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο µετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του
αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.
4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί µέλος της, απαιτείται η συναίνεση όλων των µελών
της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι
προηγούµενες παράγραφοι.
5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο
Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση της εκχωρούσας
επιχείρησης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ
Άρθρο 165
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
1. Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του
αναδόχου δηµόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής επιχείρησης,
για την κατασκευή µέρους του έργου που έχει αναληφθεί από
τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µε τις συνέπειες του παρόντος, µετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι
εξής προϋποθέσεις:
α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της σύµβασης µίσθωσης έργου
και
β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου
στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον
φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολαβίας.
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της αξίας σύµβασής του, αρχικής και συµπληρωµατικών, µε τον κύριο του έργου
ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν µε απόφασή τους, που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην
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εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος
οφείλει να προσκοµίσει την υπεργολαβική σύµβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει προθεσµία στον ανάδοχο
και κατ’ αίτησή του, για την προσκόµιση της υπεργολαβικής σύµβασης µε τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής
προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του
αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύµβαση.
2. Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό
της εµπειρίας.
β) Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν
δικαιούται πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ
τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας,
το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης.
Άρθρο 166
Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας
έγκρισης υπολαβίας
1. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις
συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου
µαζί µε πρωτότυπο συµφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών,
σύµφωνα µε την παρ. 2. Στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του
έργου που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της
σύµβασης υπεργολαβίας.
2. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση
της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής:
α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τα στοιχεία
των συµβαλλοµένων και την εγκυρότητα των πράξεων, όπως τα
ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συµβουλίων,
εξουσιοδοτήσεις κ.λπ..
β) Σαφή αναφορά των στοιχείων του υπεργολάβου, από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από τις διατάξεις του άρθρου 165 και ειδικότερα:
αα) Εάν πρόκειται περί ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης
εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα
επαγγελµατική διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι γραµµένη
και τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο.
ββ) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης µε νοµική
προσωπικότητα εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την πλήρη επωνυµία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, την ισχύουσα διεύθυνση,
τον αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι εγγεγραµµένη, καθώς και το ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελµα και την
ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή του συµφωνητικού της υπεργολαβίας και
τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσµεύει την
εταιρία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του έργου σε
υπεργολαβία και τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό
αντίγραφο.
γγ) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα εκτός
Ελλάδος, µη εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία των περιπτώσεων αα) και ββ) και αντί των στοιχείων εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία µπορεί, σύµφωνα µε το δίκαιο της
έδρας της, να συµµετέχει σε δηµοπρασίες και να αναλαµβάνει
την εκτέλεση δηµόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του
συγκεκριµένου έργου το οποίο αναφέρεται στο συµφωνητικό
υπεργολαβίας.
γ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο υπεργολάβος δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
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διαχείριση ή προκειµένου για επιχείρηση µε έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της
έδρας της.
δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για αδικήµατα τα οποία στερούν το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασία, όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη
δηµοπράτησης του συγκεκριµένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά
πρέπει να έχουν εκδοθεί από την αρµόδια εισαγγελική αρχή ή την
αντίστοιχη δηµόσια αρχή (επί επιχειρήσεων µε έδρα εκτός Ελλάδας, µη εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα:
αα) επί ατοµικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει αυτή,
ββ) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές,
γγ) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές,
δδ) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και
στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υπεργολάβου ότι δεν του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή
η οποία του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασία.
στ) Βεβαιώσεις των αρµόδιων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας), από τις οποίες
να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.
ζ) Βεβαιώσεις των αρµόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις
φορολογικής ενηµερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται
ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία
ή µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος.
3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενηµερότητας πτυχίου»
σε ισχύ δεν προσκοµίζουν όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκοµίστηκαν για την έκδοση της ενηµερότητας πτυχίου.
4. Η απόφαση έγκρισης ή µη της σύναψης της σύµβασης της
προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των δεκαπέντε
(15) ηµερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165.
Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, µπορεί να προσκληθεί ο ανάδοχος για τη συµπλήρωσή τους. Στην
περίπτωση αυτή µπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω προθεσµία,
µέχρι τη συµπλήρωση των ελλείψεων και την υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν. Μέχρι την έγκριση ή µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύµπραξη του
υπεργολάβου στην κατασκευή του έργου.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία, µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί να
µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε τεκµηριωµένα στοιχεία
προερχόµενα κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία
των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που συµφωνήθηκε ως αντικείµενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, περί µη
έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται µόνο µέσα
στην αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου
165 και κοινοποιείται αµέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 143, καθώς και στην προϊσταµένη
αρχή, µαζί µε απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού
σύστασης της υπεργολαβίας.
Εάν η έγκριση του υπεργολάβου γίνει αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 165,
η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει, εντός δέκα (10) ηµερών από
τότε που θα το ζητήσει εγγράφως ο ανάδοχος, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από τον υπεργολάβο,
προς χρήση ενώπιον των αρµόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή
άλλων αρχών, χορηγώντας του και επικυρωµένο αντίγραφο του
υποβληθέντος συµφωνητικού µίσθωσης έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 167
Πτώχευση, θάνατος
1. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών από τα µέλη της
κοινοπραξίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα,
η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου
και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του
έργου από το άλλο µέλος µόνο, το οποίο αναλαµβάνει έναντι του
κυρίου του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
µέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική
σύµβαση. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από
δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του έργου από
τα λοιπά µέλη. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του µέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η
παράγραφος αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων µελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα µέλη της
κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης, ο κύριος του
έργου µπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύµβαση, αζηµίως γι’ αυτόν.
3. Αν ο ανάδοχος είναι ατοµική επιχείρηση και αποβιώσει
αυτός που την ασκεί, η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν
εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόµους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του
αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόµων που πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από το θάνατο του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που µετείχαν στην κοινοπραξία µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αν µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που µετείχαν σε αυτήν µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας,
η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου
και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο µέλος που αναλαµβάνει απέναντι στον κύριο του
έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε.
Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία µεταξύ των κληρονόµων του θανόντα και του άλλου µέλους της κοινοπραξίας
ρυθµίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα µέλη
της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών που αναλαµβάνουν απέναντι στον
κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύµβαση, ενώ κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων
εδαφίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 168
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα
δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα
έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς,
εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες
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του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί αµελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί
µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί
αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές
που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Την έκδοση της
βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη
των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων
της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων.
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα
του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που
έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων και
αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από
τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160.
Άρθρο 169
Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το
έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατωθεί µπορεί να
δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του
προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος,
εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση
σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συµπράττει
στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και
δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου,
αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για
χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή
για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του
έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα
συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών
παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη
χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις
αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου
µετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
Άρθρο 170
Προσωρινή παραλαβή του έργου
1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται
οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών
συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής
σύµβασης.
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2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες
από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου δηλαδή από την ηµεροµηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ηµεροµηνία που αυτό
περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από
την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των
εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, µέσα σε δύο (2)
µήνες από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες, η τελική επιµέτρηση και το
µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του
έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο µεταγενέστερα, η
πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από
την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν
δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον
ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει
από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που
συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή
το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30)
ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «µε επιφύλαξη» το σχετικό
πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής όχλησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα
τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα
και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των
στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής του µητρώου, η
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταµένη
αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουµένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Η
επιτροπή είναι τριµελής, όταν όµως πρόκειται για σηµαντικά έργα
µπορεί να ορισθούν µέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να
περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα
µε τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να
χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταµένη αρχή µπορεί να περιλάβει στην επιτροπή µέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα
χρησιµοποιήσει το έργο. Τα µέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί
υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εµπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της παραγράφου 6 του άρθρου 118. Η επιτροπή
παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται
πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής,
από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά
της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή µέλος της επιτροπής ή τον
επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους
µε σχετική µνεία των λόγων της αδυναµίας υπογραφής.
4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και
ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, µε γενικές ή
σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από τους
ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο
του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί
να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν
εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά
τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων . Η επιτροπή επίσης
ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργα-
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σίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, ουσιώδεις ή
επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές µεν
αλλά µε µείωση της τιµής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται
αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν
όρους αδειοδοτήσεων του έργου.
5. Στην παραλαβή καλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’ και
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 να παραστεί ο ανάδοχος.
Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1του άρθρου 143.
Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται µέσα στην προθεσµία της
παραγράφου 1 του άρθρου 174, υπολογιζόµενη από την υπογραφή του µε επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο.
Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταµένη αρχή. Αυτή µπορεί να αναβάλει
την έγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι να αποκατασταθούν από
τον ανάδοχο τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν.
Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση.
Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη
απορριπτέων ή ελαττωµατικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει
το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύµφωνα µε την παρ.
4 και προτείνει την αναβολή της παραλαβής µέχρι την αποκατάσταση των αναφεροµένων εργασιών. Το εν λόγω πρωτόκολλο
υπογράφεται από την επιτροπή και τον ανάδοχο και διαβιβάζεται
µε τις απόψεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας επί της ένστασης
του αναδόχου στην προϊσταµένη αρχή η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την ένσταση και εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αµελλητί στον ανάδοχο, µαζί µε ειδική
διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποκατάσταση και
είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή ελαττωµατικές εργασίες εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής
στον ανάδοχο αναστέλλεται η προθεσµία αυτοδίκαιης έγκρισης
της προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευση του χρόνου
αυτού ή αν ο ανάδοχος ειδοποιήσει ότι αποκατέστησε αυτές τις
εργασίες, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενηµερώνει αµελλητί τον
πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής, ο οποίος προσκαλεί άµεσα
την επιτροπή παραλαβής η οποία συντάσσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε
ηµερών και υπογράφει από κοινού µε τον ανάδοχο συµπληρωµατικό πρωτόκολλο. Το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του αρχικού πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται
µε ένσταση του αναδόχου για έγκριση από την Προϊσταµένη
αρχή η οποία το εγκρίνει εντός µηνός από την υποβολή του.
Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωµατικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και παραλαµβάνει το έργο µε παραδεκτές τις ελαττωµατικές εργασίες αλλά µε µείωση της τιµής τους.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων έργων που
περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό
προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.
7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),
σύµφωνα µε την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β’1176)
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων
Έργων.
8. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της
δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που
αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 171
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον
κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου
172 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη
των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην περίπτωση που
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου
εγγύησης κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση στ’ της παρ. 2 του
άρθρου 86.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη
να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε
ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος από τρία (3) έτη. Για
έργα προϋπολογισµού δηµοπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που
δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά
τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε
(15) µηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί
από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία
που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να
τα διατηρεί σε ικανοποιητική κα-τάσταση και να αποκαθιστά κάθε
βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή
βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται
από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή
όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και
ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα
συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία.
Άρθρο 172
Οριστική παραλαβή
1. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την
προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου
170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο
της οριστικής παραλαβής.
2. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης.
Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει
ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται
ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά
της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής
του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3
του άρθρου 141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί
µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
3. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών
έργων, µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της παρ. 3
του άρθρου 178 εφαρµόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα µε
τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.
7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ
των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
8. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
Άρθρο 173
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη
σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του προς τη
διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών
από την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 174
Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών
1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του αναδόχου, χωρεί
ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών,
από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης,
εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο Ι.
2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταµένη αρχή, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η αρµόδια
αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε δύο (2)
µήνες από την κατάθεση της ένστασης.
3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της
απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διµήνου. Η έκδοση ή
κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο του
διµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της τρίµηνης προθεσµίας για
την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης
και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταµένης αρχής ή του
κυρίου του έργου, εφόσον µε τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη
προθεσµία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την
κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση πράξης η οποία υπόκειται σε
ένσταση και η Προϊσταµένη αρχή κατά την έκδοση των πράξεων
ή αποφάσεών της, οφείλουν να µνηµονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης ή αίτησης θεραπείας, την ανατρεπτική προθεσµία
για την άσκησή τους και το αποφαινόµενο όργανο.
4. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί
µε ορισµένο τύπο, πρέπει όµως να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει
τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και ορισµένα αιτήµατα, ταοποία πρέπει να είναι ταυτόσηµα µε τα αιτήµατα της
ένστασης που τυχόν προηγήθηκε.
5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων ή στο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο και η επίδοσή
της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή, κοινοποιείται δε και
στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη. Αν η
αίτηση στρέφεται κατά παράλειψης έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.

14057

6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης,
από την οποία προήλθε η διαφωνία, της ένστασης που υποβλήθηκε κατ’ αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας
στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η αρµόδια για την ένσταση προϊσταµένη αρχή, αν η ίδια δεν είναι αρµόδια για την εισήγηση, υποχρεούνται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση της
αίτησης να διαβιβάσουν στην αρµόδια για την αίτηση θεραπείας
υπηρεσία τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης,
ο οποίος περιλαµβάνει πάντοτε τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά
τους. Η παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο
141. Τα συµβατικά τεύχη µπορεί να τα προσκοµίσει και αυτός που
υποβάλλει την αίτηση.
8. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου,
εφόσον δεν είναι το Δηµόσιο και η προϊσταµένη αρχή δεν ανήκει
στον κύριο του έργου. Αν η αρµοδιότητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκείται από όργανο του κυρίου του έργου,
επί αιτήσεων θεραπείας του προηγούµενου εδαφίου αποφασίζει
πάντοτε ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
9. Αν δεν είναι το Δηµόσιο κύριος του έργου, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την επίδοσή της στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν να µην έχει
ασκηθεί. Ο αντισυµβαλλόµενος µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
ενός (1) µηνός µπορεί να υποβάλει στο αποφαινόµενο επί της αιτήσεως θεραπείας όργανο τις αντιρρήσεις του επί αιτήσεως θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δηµιουργεί
τεκµήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται µε την ένσταση
ή την αίτηση θεραπείας,τους οποίους µπορεί ο ενδιαφερόµενος
να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.
10. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, αυτός
που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας υποχρεούται να υποβάλει στο
αποφαινόµενο επί της αίτησης θεραπείας όργανο επικυρωµένο
αντίγραφο του αποδεικτικού εµπρόθεσµης επίδοσης της αίτησής
του αυτής στον αντισυµβαλλόµενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γίνεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
επίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην περίπτωση αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση
στο αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο πριν περάσει η προθεσµία της
προηγούµενης παραγράφου για υποβολή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις συζητούνται µαζί µε την αίτηση θεραπείας, µε τις οποίες
συζητούνται και εξετάζονται και οι τυχόν αντίθετες για το ίδιο θέµα
αιτήσεις θεραπείας. Αν υποβληθούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας,
όταν αρµόδιος να αποφασίσει επί αίτησης θεραπείας του κυρίου
του έργου είναι ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8, η αρµοδιότητα του Υπουργού επεκτείνεται και στη συνεξεταζόµενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του
αναδόχου, έστω και αν αρµόδιο να αποφασίσει για την τελευταία
αυτή αίτηση θεραπείας είναι όργανο του κυρίου του έργου.
11. Προκειµένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο τεχνικό
συµβούλιο η αρµόδια για την εισήγηση υπηρεσία, σε συνεννόηση
µε τη Γραµµατεία του Συµβουλίου καλεί µε έγγραφη πρόσκλησή
της τον ανάδοχο να παραστεί, σε ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου, για να υποστηρίξει τις
απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση
που θα ζητηθεί από τα µέλη του συµβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 143. Κατά τη συζήτηση
καλείται και ο κύριος του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας
ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής.
12. Αν ο ανάδοχος, µολονότι κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή µε
αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική µνεία στα πρακτικά του συµβουλίου και το συµβούλιο προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν
κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις.
13. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την προφορική
ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας
προς το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο
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της αίτησης θεραπείας, της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, της
επίδοσης της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και των αντιρρήσεων του αντισυµβαλλοµένου, αν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις.
Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα µε τους περιεχόµενους σε αυτή λόγους και τα
προβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα. Αν η αίτηση έχει οικονοµικό αντικείµενο, η εισήγηση περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη
ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας και αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του
συµβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδε-χόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συµβούλιο, το οποίο µετά το τέλος της
συζήτησης γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για την υπόθεση.
14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει το κατά περίπτωση
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την επίδοση
της αίτησης θεραπείας.
15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση του κατά
περίπτωση αποφαινόµενου οργάνου ή αν αυτό δεν εκδώσει και
κοινοποιήσει την απόφασή του µέσα στην τρίµηνη προθεσµία της
παραγράφου 14, αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο
175. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω τρίµηνη προθεσµία. Αν τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο του τρίτου µήνα το σχέδιο
απόφασης επί της αίτησης θεραπείας στο κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141.
16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη, το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο µπορεί να εκδώσει την απόφασή
του και µετά την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 14,
αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής ή έχει
ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόµα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινοµένου οργάνου που
εκδίδεται, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο αν την αποδέχεται
αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το
δικαίωµα άσκησης προσφυγής και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία
ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του εφετείου.
17. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο Υπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, νοούνται και οι άλλες αρχές, οι οποίες
αποφασίζουν επί αιτήσεων θεραπείας, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8.
Άρθρο 175
Δικαστική επίλυση διαφορών
1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου έργου επιλύεται µε
την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρµόδιο δικαστήριο κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.
Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας διάκριση µεταξύ των
ενδίκων βοηθηµάτων της προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63
και 71) ισχύει και στις διαφορές του παρόντος τίτλου Ι.
2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών
είναι το διοικητικό ή το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων
εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων.
3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση
θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 174, διαφορετικά η προσφυγή

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε επί της αίτησης θεραπείας ή
από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 14 του
άρθρου 174. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας
αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της
οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν
κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά µέσα. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους
όρους του νόµου. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο
διοικητικό εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε
νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα
στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται
σε µια δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η
υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη
ηµέρα και ώρα ενώπιον των ίδιων δικαστών, µε προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, των µαρτύρων και εκείνων που δεν
παρίστανται.
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου
ή προξένου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από
κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες
πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή,
οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται
το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 559 αριθµούς 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι
εύκολη, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και
χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την
παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση
αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική
κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της
Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, το οποίο συγκροτείται από τρία
µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της
υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο
να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά
την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
7. Αν ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής ασκήσει αναίρεση, µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί µέχρι την εκδίκασή της να
γίνει συµβιβασµός. Για το συµβιβασµό εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή του αρµόδιου
οργάνου των φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα, ύστερα από
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Μετά την αποδοχή
αυτής από τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής παραιτείται από την αναίρεση.
8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή
ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που µεταξύ
τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.
Άρθρο 176
Διαιτητική επίλυση διαφορών
1. Στα έγγραφα της σύµβασης, έπειτα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί
ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει
σχετικά µε την εφαρµογή, την ερµηνεία ή το κύρος της Σύµβασης.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν
για τις διαιτησίες του Δηµοσίου και έπειτα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, µε τη Σύµβαση καθορίζονται κανόνες
που διέπουν τον ορισµό των διαιτητών, οι εφαρµοστέοι κανόνες
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διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), οι
αµοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρµοστέους κανόνες διαιτησίας), η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί
η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, είναι οριστική και αµετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο, πλην της αγωγής
ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 897
έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αποτελεί τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα µέρη δεσµεύονται να συµµορφωθούν
αµέσως µε τους όρους της.
4. Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισµό Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών–Κρατών»
(Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό
Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των
εφαρµοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται, σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του Κανονισµού της παρ. 4,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζεται η αποθετήρια αρχή για τη δηµοσίευση των
πληροφοριών που προβλέπονται στους εν λόγω κανόνες και
κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε την τήρηση των πληροφοριών
αυτών και την πρόσβαση σ’ αυτές.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΑΥΤΟΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 177
Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία
1. Η εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία, όταν συντρέχουν οι
σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ του άρθρου 134, αποφασίζεται από την προϊσταµένη αρχή µετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαµβάνονται
υπόψη ιδίως η επιστηµονική ή καλλιτεχνική φύση των εργασιών,
και η εξαιρετική λεπτότητά τους, όσον αφορά στα αρχαιολογικά
έργα, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το υπάρχον εργατοτεχνικό
προσωπικό, ο διαθέσιµος µηχανικός εξοπλισµός και γενικά η οικονοµία της κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ή υπάλληλο µε ειδικότητα συναφή µε το φυσικό
αντικείµενο του έργου, ως επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους
ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με µέριµνα της υπηρεσίας
συντάσσεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα, προϋπολογισµός και
αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης ενδεικτική προµέτρηση των απαιτούµενων υλικών(στο βαθµό που
είναι εφικτό ανάλογα µε την ειδική φύση του αρχαιολογικού
έργου), προγραµµατίζεται ο αριθµός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του επιστηµονικού ή εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και ο αριθµός, το είδος και η διάρκεια
απασχόλησης του µηχανικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητα
για την εκτέλεση του έργου.
2. Ο απαιτούµενος αριθµός του προσωπικού και των µηχανηµάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο τρόπος και ο ρυθµός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, µίσθωσης και
χρήσης µηχανηµάτων και όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση
του έργου στοιχεία εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Ο αριθµός των µηχανηµάτων έργων των οποίων η αγορά είναι
αναγκαία για την κατασκευή του έργου εγκρίνεται από την προϊσταµένη αρχή από την οποία επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος εκµετάλλευσης των µηχανηµάτων µετά τη χρήση τους στο έργο.
Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων το απαιτούµενο προσωπικό, εγκρίνεται από την προϊσταµένη αρχή.
3. Το απαιτούµενο προσωπικό προσλαµβάνεται, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες για το φορέα κατασκευής σχετικές διατάξεις.
Απαιτούµενο προσωπικό µπορεί και ο κύριος του έργου να διαθέσει ή να προσλάβει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι’ αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται
υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικό-

14059

τητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονοµική διοίκηση του έργου.
4. Από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται,
µε βάση νόµιµα δικαιολογητικά, όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για το έργο όπως είναι οι µισθοί, τα ηµεροµίσθια και
οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, οι δαπάνες προµήθειας µηχανηµάτων
και εξοπλισµού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, αποθήκευσης, µεταφοράς και χρήσης τους, τα µισθώµατα µηχανηµάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι
αµοιβές για παροχή υπηρεσιών, οι δαπάνες µίσθωσης οικηµάτων
και το αντάλλαγµα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών µε
υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα).
5. Για την αγορά των υλικών και µηχανηµάτων, τη µίσθωση µηχανικού εξοπλισµού ή την εκτέλεση µεταφορών, εφαρµόζονται
οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το φορέα κατασκευής. Για την ανάδειξη εργολάβων επί µέρους εργασιών που
περιλαµβάνονται στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος Βιβλίου. Για την ανάδειξη αναδόχων παροχής επιµέρους υπηρεσιών σε τρίτους εφαρµόζονται οι διατάξεις που διέπουν το φορέα κατασκευής.
6. Κατά την εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία τηρείται µε ευθύνη της υπηρεσίας ηµερολόγιο ανάλογο µε το επιβαλλόµενο
για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών της παρ. 9
του άρθρου 154.
7. Για τις εργασίες που εκτελούνται µε αυτεπιστασία συντάσσεται επιµέτρησή τους και απολογισµός της δαπάνης. Για την
παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων
170 και 172.
8. Στην περίπτωση αρχαιολογικού έργου, ο προϊστάµενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας, µπορεί να προβαίνει σε απ’ ευθείας
ανάθεση συµβάσεων ερευνών, µελετών, υπηρεσιών επίβλεψης
έργου ή εν γένει παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού,
εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύµβασης δεν υπερβαίνει, ανά
κατηγορία µελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
του νοµίµου ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή
οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 178
Προδιαγραφές και Κανονισµοί Έργων
1. Για την τήρηση και εφαρµογή των προδιαγραφών και κανονισµών της παρ. 8 του άρθρου 54 τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται να
διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα µέσα µεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά
συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα
των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε
και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς
τα σχετικά µε την αρµοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.
2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των
κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του
διώκεται και τιµωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 458
του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων
ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδοµήντα τριών χιλιάδων
και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισµών
ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύµφωνα και µε τις
οικείες συµβάσεις και τις εγκεκριµένες µελέτες ή στην ποιότητα,
στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη µεταφορά, στη
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χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε
περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή µπορεί, αιτιολογηµένα,
να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούν τα δοµικά υλικά και έργα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 334/1994 (Α’ 176), ιδιαίτερα τη µηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον
ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεµία από τις
παραβάσεις αυτές, ανερχόµενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου µέχρι το προαναφερόµενο όριο. Το ύψος του προστίµου κλιµακώνεται ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστούµενης
παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίµου αυξάνονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για
το σκυρόδεµα, στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που έχει εγκριθεί
µε την απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/2016 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1561), όπως κάθε φορά ισχύει,
πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιµο κατά το τρίτο εδάφιο
της προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη
κρίση και πρόστιµα για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε µε τον περιορισµό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά
έλεγχο προστίµου.
4. Η έκθεση ελέγχου, µε µνεία και των απόψεων του ελεγχόµενου, υποβάλλεται στον Προϊστάµενο της αρµόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάµενος
θεωρεί την έκθεση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και µέσα στην ίδια προθεσµία την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, ο οποίος µπορεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία
αυτή αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι αντιρρήσεις, οι επ’
αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αµέσως στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
5. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις,
την επιβολή και το ποσό του προστίµου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιµο είναι δηµόσιο έσοδο και
εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μητρώων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων .
6. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίµου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για την τελευταία
αυτή περίπτωση ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας του
φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, µαζί µε τις αντιρρήσεις του ελεγχόµενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της
υπηρεσίας στον αρµόδιο Εισαγγελέα, αµέσως µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων.
Άρθρο 179
Επιθεώρηση των δηµοσίων έργων
1. Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των έργων
που εκτελούνται από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως
κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώµα Επιθεωρητών Δηµόσιων
Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) υπαγόµενο στη Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων ορίζονται, µε ανάθεση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων ή άλλων Υπουργείων ή Περιφερειών ή κάθε βαθµίδας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.
ή άλλων νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή
αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων και συνταξιούχοι του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που:
α) Ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ, αν πρόκειται για µόνιµους υπαλ-

λήλους δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωµατούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος, αν πρόκειται για υπαλλήλους µε άλλη σχέση ή για
υπαλλήλους άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή για συνταξιούχους του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον
διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία λόγω της προϋπηρεσίας τους
σε συγκεκριµένους τοµείς ή είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί
Ε.Μ.Π. ή άλλων ισότιµων σχολών, αν πρόκειται για αξιωµατικούς
των Ενόπλων Δυνάµεων.
β) Έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δηµόσιο ή σε
άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα ή στις Ένοπλες Δυνάµεις και
το πολύ πενταετή αποµάκρυνση από την ενεργό υπηρεσία για
τους συνταξιούχους.
γ) Έχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωµένη εµπειρία σε θέµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή των έργων και
δ) Έχουν ουσιαστικά προσόντα (όπως κατάρτιση ή θος) για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβληµάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην
αντικειµενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήµατα
αυτά. Οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου δεν θα πρέπει να καλύπτουν
ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επιθεωρητών µεγαλύτερο
του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
τους Αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων ορίζεται σε έξι τοις
εκατό (6%).
3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική απασχόληση µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του αρµόδιου Υπουργού ή του
αρµόδιου οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον για την ανάθεση
καθηκόντων σε υπαλλήλους απαιτείται µετάθεσή τους, αυτή
προηγείται της απόφασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται για συνταξιούχο, προηγείται πρόσκληση πρόσληψης µέσω
του τύπου και του ενηµερωτικού δελτίου του Τ.Ε.Ε.. Η ανάθεση
καθηκόντων Επιθεωρητή Δηµόσιων Έργων σε δηµόσιους υπαλλήλους Υπουργείων γίνεται για πενταετή θητεία που µπορεί να
ανανεώνεται. Η ανάθεση καθηκόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση
της ανάθεσης καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται
µόνο για σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου του αρµόδιου για τους υπαλλήλους
της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή ύστερα από αίτηση του Επιθεωρητή και αποδοχή
της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων .
4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων
κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού µπορεί να γίνει σε πενήντα
(50) κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή αξιωµατικούς των Ενόπλων
Δυνάµεων χωρίς αύξηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή
συνταξιούχους του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Το πιο πάνω ανώτατο όριο του αριθµού των Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων µπορεί να αυξηθεί µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων διατηρούν τη θέση από
την οποία προέρχονται, σταδιοδροµούν, εξελίσσονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται και
γενικά η υπηρεσία τους ως Επιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία στη θέση και την κατάσταση από την οποία
προέρχονται, στην οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια µετά τη
λήξη ή ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων τους. Για τη δυνατότητα εξέλιξης του υπαλλήλου, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή Δηµόσιων Έργων, ο χρόνος της θητείας στη
θέση αυτή λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση Προϊστάµενου Διεύθυνσης, προκειµένου να µπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση
Προϊστάµενου Γενικής Διεύθυνσης εφόσον έχει συνολική υπηρεσία άνω των είκοσι (20) ετών.
Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και
για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώµατος Επιθεωρητών-
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Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων που δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου έχουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες και υπόκεινται
στους περιορισµούς που προβλέπονται για τους δηµοσίους
υπαλλήλους.
7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακολουθείται,
ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο που
απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας
για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως πρόεδρο και
τρία µέλη Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων, που ορίζονται από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα µε το έργο της
επιθεώρησης, το οποίο αναλαµβάνουν ως Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων. Το Εποπτικό Συµβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εξαµηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και αποτελεσµατικότητα της επιθεώρησης και προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου. Ο πρόεδρος
του Εποπτικού Συµβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόµενα από τις
ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα προϊσταµένου των Επιθεωρητών
Δηµόσιων Έργων. Για τα καθήκοντα αυτά µπορεί να εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.
8. Ο τρόπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υποχρεώσεις
και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων κατά τη
διενέργεια επιθεωρήσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων κατασκευής των έργων, τα θέµατα που σχετίζονται µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της
επιθεώρησης, οι απαραίτητοι όροι εχεµύθειας και χαρακτηρισµού του απορρήτου και γενικά κάθε θέµα, που σχετίζεται µε τις
βασικές και γενικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, ρυθµίζεται µε την αριθµ.
ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν. 294/1986 (Β’ 374) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων. Οι Επιθεωρητές
Δηµόσιων Έργων βοηθούνται στο έργο τους από την αρµόδια
για την επιθεώρηση των έργων οργανική µονάδα της Γενικής
Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, που τους
παρέχει την απαραίτητη διοικητική µέριµνα.
9. Οι αρχές ή τα όργανα των φορέων του δηµόσιου τοµέα, που
είναι αποδέκτες των εκθέσεων ή πορισµάτων επιθεώρησης δηµόσιων έργων της ευθύνης τους, υποχρεούνται να πληροφορούν
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και το Σ.Ε.Δ.Ε. για τα µέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να
λάβουν, αν και εφόσον από την επιθεώρηση προκύπτει η ανάγκη
λήψης µέτρων, για την περαιτέρω εύρυθµη πορεία παραγωγής
του έργου ή για τους υπεύθυνους της παραγωγής του.
10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται Γραφεία του Σώµατος
Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων στις έδρες των Περιφερειών.
11. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων δεν εξετάζονται και δεν
διώκονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου
και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων
που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρητές
διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα
θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..

τάξεις του κάθε φορέα.
2. Καθήκοντα προϊσταµένης αρχής για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων επικουρούµενος από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου. Με
απόφαση του Υπουργού µπορούν να µεταβιβάζονται οι σχετικές
αρµοδιότητες σε υποκείµενα όργανα και να ορίζεται ο χρόνος
έναρξης της άσκησης των αρµοδιοτήτων της Προϊσταµένης
Αρχής από τα νέα όργανα και οι συµβάσεις στις οποίες ασκούνται οι αρµοδιότητες αυτές από Όργανα που έχουν καθοριστεί µε
προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τις αρµοδιότητές τους
µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική µονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δηµόσιων Έργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων .
3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από
τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί µε διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού,
να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και
να γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των
σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε
τον παρόντα νόµο για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγµα αυτό µπορεί να ενοποιούνται ή
να συντέµνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθµοί των διαδικασιών αυτών. Επίσης µπορεί να µεταβιβάζονται και
οι αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισµών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων για τη µελέτη
και κατασκευή έργων.
Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές
τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φορείς για την
τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του ασκείται από την Γενική
Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 92-110 του ν. 3669/2008 όπως
ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για την
εφαρµογή τους συνεχίζουν να ισχύουν. Οι βεβαιώσεις εγγραφής
στα µητρώα (πτυχία) που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του ν.
3669/2008 ισχύουν για κάθε συνέπεια.
6. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να
εγκρίνει την εκτέλεση δηµοσίου έργου ή τµήµατος του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε δαπάνη του και χωρίς
καµία επιβάρυνση του Δηµοσίου, ορίζοντας τους όρους µε τους
οποίους θα εκτελεστεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρµοδιότητας άλλων
φορέων η έγκριση γίνεται από το αρµόδιο όργανο του φορέα.

Άρθρο 180
Ειδικές ρυθµίσεις, έργα άλλων φορέων

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν.δ. 2386/1953 (Α’ 111). Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις των άρθρων 135, 137, 138, του άρθρου 152 παράγραφοι 1, 7, 8 και 9, και των άρθρων 153, 154, 155, 156, 157, 170,
167, 172, 174 και 175.

1. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από
τον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα αρµόδια όργανα ή συµβούλια του
φορέα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τις οργανωτικές δια-

Άρθρο 181
Παρεκκλίσεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΙΤΛΟΣ 2
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 182
Υπογραφή της Σύµβασης
1. Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης,
µε την υπογραφή του συµφωνητικού αρχίζουν οι προθεσµίες της
σύµβασης.
3. Αν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα ο ανάδοχος για την υπογραφή του συµφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε
το άρθρο 105 µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί
και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί
ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί
της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση
της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της
διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση και η εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
4. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει
την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου
σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του.
Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούµενη έδρα.
5. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται
το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται στο κείµενο της
σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν
αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον
κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι όµως την υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νοµίµως
γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να
απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου,
αν ο τελευταίος δεν παραλαµβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 183
Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής
τεχνικών υπηρεσιών
1. Η διοίκηση της σύµβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός
της ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη
(Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση
των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση
της µελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήµης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει, ούτε µειώνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες
του αναδόχου.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του πανεπιστηµιακού τοµέα, που

έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει
δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να
ασκήσει και ο Προϊστάµενος της Δ.Υ.. Αν ορισθεί οµάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης µελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρµοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύµβασης, η χορήγηση
οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η µέριµνα για τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύµβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασµών, η σύνταξη και ο
έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύµβασης και η εισήγηση στα αιτήµατα
του αναδόχου για την αλλαγή συµβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζηµίωσης είτε λόγω υπερηµερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, στον οποίο
εµπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραµµα, οι παρατάσεις προθεσµιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασµοί, η αλληλογραφία µε
τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάµεσου σταδίου της µελέτης,
η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύµβασης.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των µελετών και
των έργων.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της σύµβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των
ασκούντων την επίβλεψη. Ο συντονιστής ή άλλος εκπρόσωπος
του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της µελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενηµερώνει την Προϊσταµένη
Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της µελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβληµάτων.
6. Τα ανωτέρω οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν
αναλόγως και για τον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συµβούλου
της υπηρεσίας, εφόσον του ανατεθούν καθήκοντα επίβλεψης. Ο
ανάδοχος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση
που αυτός είναι νοµικό πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί
του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.
7. Πειθαρχικά αδικήµατα αποτελούν:
α) η παράλειψη ενηµέρωσης από τον επιβλέποντα τις συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, καθώς και η υπαίτια εκ µέρους
του, πέραν του εύλογου χρόνου καθυστέρηση, στην ενηµέρωση
του προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της
σύµβασης ή την πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
β) η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας
έκπτωσης του αναδόχου από τον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασµών της
σύµβασης από αυτόν και η χορήγηση από αυτόν εντολών για
εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική
ή εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση,
γ) η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των Συγκριτικών Πινάκων και παραλαβής των µελετών ή υπηρεσιών από τον
Προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης Αρχής, η χορήγηση από αυτούς παράτασης προθεσµίας χωρίς να συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας της παρ. 6 του άρθρου 191.
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8. Τα πειθαρχικά αδικήµατα της προηγούµενης παραγράφου
αποτελούν παραλείψεις οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας για τα
οποία ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη
βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι
ποσού αντιστοίχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των, κατά
τις κείµενες διατάξεις, προβλεπόµενων κατά περίπτωση πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 184
Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα
1. Στα έγγραφα της σύµβασης για την ανάθεση µελέτης και
στη σύµβαση που συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσµία για
την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων ή και σταδίων µελετών της
σύµβασης. Ως συνολική προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα
από την υπογραφή της σύµβασης, ή από µεταγενέστερο χρονικό
διάστηµα εφόσον τούτο ορίζεται στη σύµβαση, µέχρι την έκδοση
της απόφασης έγκρισης του συνόλου των µελετών και συνίσταται στα εξής επί µέρους χρονικά διαστήµατα:
α) Τον καθαρό χρόνο µέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αµιγώς µελετητικού αντικειµένου της σύµβασης, στο
οποίο περιλαµβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές µελέτες.
Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για
τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως
τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο µελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τµηµάτων ή του συνόλου της µελέτης, µαζί
µε τις υποστηρικτικές µελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις
και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
2. Η αναθέτουσα Αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύµβασης για
την ανάθεση µελέτης ιδιαιτέρως τη συνολική προθεσµία και τον
καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δέκα πέντε
(15) ηµερών από την υπογραφή της, χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης, γραµµικό κατ` ελάχιστον, αναλόγως µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραµµα αποτυπώνει
την πρόταση του αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί µέρους µελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του,
χρονικό επιµερισµό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαµόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιµης διαδροµής και εγκρίνεται
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Με το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσµεύεται όσον αφορά:
α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των µελετών για κάθε
στάδιο και κατηγορία µελέτης και
β) τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι
ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία.
Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής
δράσης σταδίου ή κατηγορίας µελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας,
ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιηµένου
χρονοδιαγράµµατος. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία µελέτης γίνεται µε εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση µελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται
συµπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω
αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουµένως ζητηθεί,
τότε µε το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσµία για την
επανυποβολή της µελέτης ή σταδίου αυτής. Στην περίπτωση
αυτή η αρχική προθεσµία παρατείνεται για χρόνο ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, δικαιούται να υπο-
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βάλει ένσταση κατά της εντολής της υπηρεσίας.
3. Οι προθεσµίες µπορούν να παρατείνονται µε απόφαση της
Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που
υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από τη
λήξη τους ή και µε πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύµβασης δεν
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης και µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου, όπως
αυτός έχει διαµορφωθεί από τις εν τω µεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση
του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσµία της σύµβασης. Ως
οριακή προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα που ανέρχεται σε
ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσµίας και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον
υπολογισµό της οριακής προθεσµίας, στη συνολική προθεσµία,
υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν µετά από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και
σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 186.
5. Στις συµβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προθεσµίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήµατα ρυθµίζονται µε τα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 185
Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσµίες της σύµβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του
κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν
στερεί από τον εργοδότη το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
2. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύµβασης και για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%)
αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόµενη σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης.
Για τις επόµενες ηµέρες και µέχρι ακόµα δέκα τοις εκατό (10%)
του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης.
Αν η εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν
του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η
διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η µέση ηµερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον αριθµό των ηµερών του
καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1του άρθρου
184.
4. Αν συναφθεί συµπληρωµατική/τροποποιητική σύµβαση η
µέση ηµερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής που προβλέπεται σε αυτήν µε τον αριθµό ηµερών
του καθαρού χρόνου της συµπληρωµατικής σύµβασης. Για τον
υπολογισµό των ποινικών ρητρών της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζεται η παράγραφος 2. Η συµπληρωµατική σύµβαση
ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσµίες της αρχικής σύµβασης και
αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή µερικά, οι ποινικές ρήτρες που
επιβλήθηκαν προηγουµένως.
5. Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύµβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες
αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαιτιότητά του. Με τη σύµβαση
ορίζεται το ποσό των τµηµατικών ρητρών για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τµηµατικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο
τοις εκατό (2%) του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες
για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της
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σύµβασης και ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες
παρατάσεις του.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ενώ αν
κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση,
µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε
ρητή απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.
Άρθρο 186
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
1. Οι συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µπορούν να τροποποιούνται
κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 132. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύµβασης αφορά το φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο
αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιµο τρόπο οι καταβλητέες αµοιβές
πριν και µετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείµενο και υπογράφεται συµπληρωµατική/τροποποιητική
σύµβαση µε τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συµπληρωµατικών µελετών
ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συµπράξει µε άλλον ή άλλους µελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συµπληρωµατική / τροποποιητική σύµβαση
υπογράφεται µε τη σύµπραξη στη νέα της µορφή. Δεν απαιτείται
η υπογραφή συµπληρωµατικής / τροποποιητικής σύµβασης στις
περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5.
2. Για τον υπολογισµό της αµοιβής των µελετών και υπηρεσιών,
που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση κατά το είδος
τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο
Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι
τιµές των νέων εργασιών κανονίζονται µε βάση τις αντίστοιχες
τιµές µονάδας του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 πολλαπλασιαζόµενες µε το λόγο της µέσης τιµής της οικονοµικής προσφοράς
της αρχικής σύµβασης για οµοειδείς εργασίες, προς τη µέση τιµή
του Κανονισµού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισµό δεν περιέχονται τιµές µονάδας,η αµοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συµφωνίας, «µε βάση συγκριτικά
στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών». Για τις µελέτες και υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση κατά το
µέγεθος, η αµοιβή τους στο Σ.Π. υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη τιµή µονάδας της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.
3. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132 και εφόσον αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης, επιτρέπεται η µείωση της συνολικής συµβατικής αµοιβής ή αυξοµείωση των
επιµέρους συµβατικών αµοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που
δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής
συµβατικής αµοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιµών), µε
τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση
ότι: i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε
οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα
της σύµβασης ούτε καταργείται κατηγορία µελετών της αρχικής
σύµβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία κατηγορία
µελετών σε άλλη.
4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαµβάνεται στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτ. α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 53
γίνεται µε σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρµογή νέων κανονισµών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως
υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση της µελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούµενες αρχαιολογικές
έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιµότητα του µελετούµενου έργου. Το
ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την

υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση.
5. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται
κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται µετά από γνώµη του
αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου
6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας
Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει
σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσµία εκτέλεσης των συµπληρωµατικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα
στοιχεία αυτά µε εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα µε
αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκµηριώνεται η κατά το νόµο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νοµίµως στον ανάδοχο, που υπογράφει µε ή χωρίς
επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει µε επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 198.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα
µαζί µε το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την ένσταση
και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, µετά από
γνώµη του τεχνικού συµβουλίου. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή
του, η Προϊσταµένη Αρχή τον επιστρέφει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την
έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα.
8. Ο εγκεκριµένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, όταν απαιτείται από το νόµο, να υπογράψει συµπληρωµατική / τροποποιητική σύµβαση, σε προθεσµία που δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις συµπληρωµατικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόµιµη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί να
υπογράψει τη συµπληρωµατική / τροποποιητική σύµβαση, η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να διαλύσει αζηµίως για τον κύριο του
έργου τη σύµβαση εφόσον µε αιτιολογηµένη απόφασή της κρίνει
ότι η αρχική σύµβαση δεν µπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών της συµπληρωµατικής /τροποποιητικής σύµβασης.
9. Η προθεσµία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της
απόφασης έγκρισης του Σ.Π. αρχίζει µε την κοινοποίησή της στον
ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη µεταγενέστερη υπογραφή
της συµπληρωµατικής / τροποποιητικής σύµβασης.
Άρθρο 187
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου
1. Η κατ’ αποκοπήν αµοιβή µελέτης που έχει ανατεθεί κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 51 καταβάλλεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα έγγραφα της σύµβασης µετά την υποβολή της µελέτης και
την παραλαβή της.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων µελέτης η
αµοιβή καταβάλλεται τµηµατικά, επί τη βάσει της γενοµένης µε
την οικονοµική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αµοιβής
του και κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές µετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της µελέτης. Ειδικότερα:
α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µε την
υπογραφή της σύµβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε
επόµενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή
που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συµβατικής αµοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72.
β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού µεγαλύτερου του
πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) της αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.
γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής,
επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούµενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) της αµοιβής του σταδίου.
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δ) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάµεσου
σταδίου ανά κατηγορία µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής του σταδίου.
στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής
του τελικού σταδίου µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).
ζ) Μετά την τελική παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής πέντε τοιw εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούµενης περίπτωσης.
3. Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της περίπτωση
(γ) της παρ. 8 του άρθρου 53 επιµετρούνται κατά την εκτέλεση
της σύµβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωµή των εργασιών αυτών γίνεται µε βάση τη προσφερθείσα έκπτωση της κατηγορίας µελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα µονάδων φυσικού
αντικειµένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιµέτρησης από τον
ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και πάντα µέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής για όλες τις κατηγορίες.
4. Η αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται
κατά τη σύµβαση βάσει τιµής ανά ηµέρα ή µήνα απασχόλησης για
κάθε κατηγορία επιστήµονα, καταβάλλεται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασµούς. Οι λογαριασµοί βασίζονται στον πραγµατικό χρόνο
απασχόλησης των επιστηµόνων και στις προσφερόµενες τιµές µονάδας (ανθρωποηµέρα ή ανθρωποµήνα) για κάθε κατηγορία. Αν
ο χρόνος απασχόλησης είναι µικρότερος του µηνός, η αµοιβή είναι
ανάλογη µε το χρόνο αυτόν. Για τον υπολογισµό της αµοιβής θεωρείται ότι ο µήνας περιλαµβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες, ασχέτως του πραγµατικού αριθµού εργάσιµων ηµερών. Όταν
η αµοιβή των συµβάσεων αυτών ορίζεται κατ’ αποκοπή, ο τρόπος
καταβολής των ενδιάµεσων πληρωµών ορίζεται µε τη σύµβαση.
5. Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασµούς, στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές για το επιµετρούµενο τµήµα
της σύµβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες,
που εκτελέσθηκαν και επιµετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Η έγκριση της επιµέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσµία δύο
(2) µηνών από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον
επιβλέποντα. Οι λογαριασµοί διακρίνουν επίσης τις αµοιβές που
αντιστοιχούν στην αρχική και στις συµπληρωµατικές συµβάσεις
και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαµβάνουν την
αµοιβή που συνολικά οφείλεται µέχρι τη σύνταξη και υποβολή
τους, αφαιρουµένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουµένως. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται ποσά µόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση (αρχική και
συµπληρωµατικές) ή σε εγκεκριµένους Συγκριτικούς Πίνακες και
αποζηµιώσεις λόγω υπερηµερίας του εργοδότη.
6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία
αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής και
της πρώτης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασµού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο
και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, οι λογαριασµοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε έναν
µήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για
την πληρωµή του αναδόχου. Αν οι λογαριασµοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα, σε βαθµό που η διόρθωσή τους να καθίσταται
ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη µέσα
στην προθεσµία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλµατα
αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασµών, εγκρίνονται κατά
το µη αµφισβητούµενο µέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται
για επανασύνταξη. Η µηνιαία προς έγκριση προθεσµία αρχίζει από
την υποβολή του επανασυνταγµένου λογαριασµού.
7. Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιό-
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τητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά τη ρητή έγκριση,
του οφείλεται τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α’107). Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµου είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών
πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασµού. Ο ανάδοχος
δικαιούται ακόµα να διακόψει τις εργασίες της σύµβασης µέχρι
την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής
έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη µη πληρωµή
λογαριασµού υπάρχει µόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκοµίσει τα
αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωµή του.
8. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αµοιβής του αναδόχου,
πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης, δεν επιτρέπεται.
9. Ο πίνακας κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών της
ένωσης που έχει υποβληθεί µε την προσφορά, κατά το άρθρο 19,
µπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µετά
από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 188
Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραµµα Ποιότητας
1. Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους
της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήµης
και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του
αντικειµένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά
του αναδόχου λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του
παραγράφονται ή έξι (6) έτη µετά την παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης ή τη λύση της µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία που
του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη σύµβαση. Αν τα
στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και
εφόσον ο ανάδοχος µπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία
του διαγωνισµού και να δηλώσει αµέσως την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας από την εκτέλεση της σύµβασης, για
οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή
του µε αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο.
Η αποχώρηση µέλους από την οµάδα χωρίς σπουδαίο λόγο συνιστά σοβαρή πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης δηµόσιας σύµβασης, κατά την έννοια του άρθρου 72 παρ. 4
περίπτωση στ’ και επιφέρει τον αποκλεισµό του µέλους που αποχώρησε από διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από
την έκδοση της απόφασης της Δ.Υ. περί της αναπλήρωσής του.
Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, µπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος.
4. Ο ανάδοχος, εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύµβασης, είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει και να εφαρµόσει Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.), σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Το Π.Π.Μ. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των
συµβατικών τευχών, περιγράφει τα στάδια εκπόνησης της µελέτης
και την αντίστοιχη µεθοδολογία εργασιών, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης, περιγράφει το οργανόγραµµα και καθορίζει τον τρόπο
οργάνωσης και συντονισµού των µελών της οµάδας εργασίας,
ορίζει τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων και γενικά παρέχει
όλα τα εργαλεία παρακολούθησης της εκπόνησης της µελέτης,
συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το Π.Π.Μ. πρέπει να
υποβάλλεται εντός του πρώτου µήνα από την υπογραφή της σύµ-
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βασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της σύµβασης ή των προδιαγραφών εκπόνησης της µελέτης.
5. Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης που
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και µετά την
οριστική παραλαβή της και µέχρι την παραγραφή των αξιώσεων
του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώµατα ή ελλείψεις µέχρι την έναρξη
της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον
ανάδοχο της µελέτης να διορθώσει τα ελαττώµατα ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συµµορφωθεί εκδίδει
και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται
µνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
β) περιγράφονται τα ελαττώµατα και οι ελλείψεις της µελέτης ή
της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση, δ) επισηµαίνεται ότι η πρόσκληση µπορεί να προσβληθεί
µε ένσταση ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη
προθεσµία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συµµόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή
ελαττωµάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την
έλλειψη µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ελάττωµα ή η έλλειψη
αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό
του, µε απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε µελετητή
που έχει τα νόµιµα προσόντα.
6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι - Μελετητές
στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέµατα που ρυθµίζουν
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές των βασικών µελετητών κατά
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόµενο της σύµβασης που υπογράφεται µε την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές µε τα ανωτέρω
θέµα.
Άρθρο 189
Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης
1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί µέρους κατηγορίες
µελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης της µελέτης,
µε την εγκριτική απόφαση της µελέτης, που εκδίδεται από το αρµόδιο κατά νόµο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισµών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά
το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική
της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόµο απαιτείται πριν
την έγκριση της µελέτης η γνώµη άλλων υπηρεσιών και φορέων,
υποχρεούνται να την υποβάλουν µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) µηνών από την αποστολή της µελέτης προς αυτούς, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετική προθεσµία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσµίας θεωρείται ως θετική γνωµοδότηση.
2. Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από
την εµπρόθεσµη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσµία αναστέλλεται αν το αρµόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογηµένα ζητήσει
συµπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συµπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριµένο στάδιο
ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων µελετών.
3. Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων µελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µετά την έγκριση του
τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση
βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των
εργασιών της σύµβασης.
4. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι
τρεις (3) µήνες από την έγκριση πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση. Οι µελέτες της αρχικής και των συµπληρωµατικών / τροποποιητικών συµβάσεων παραλαµβάνονται

ενιαία.
5. Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα δύο (2) µηνών
από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου µετά την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 4.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην
Σύµβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς
τµήµατος έργου που εκπονήθηκε ή επί µέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.
7. Η παραλαβή του αντικειµένου των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται όπως ορίζεται στις συµβάσεις αυτές.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 190
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του εργοδότη
χωρίς λύση της σύµβασης
1. Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή νόµιµων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος
δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για τις θετικές ζηµίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστηµα µετά την υποβολή έγγραφης
όχλησης, έως την άρση της υπερηµερίας. Η όχληση υποβάλλεται
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την αιτία
της υπερηµερίας και την αιτία της ζηµίας και στο µέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίµηση της ζηµίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.
2. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της
όχλησης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συγκροτεί τριµελή επιτροπή
τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συµµετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι δυνατή η συµµετοχή του, για σοβαρή αιτία,
η οποία αναφέρεται στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερηµερία, τα αίτιά της και το ύψος των
ζηµιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται µέσα σε έναν µήνα
από τη συγκρότησή της στον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριµένο πρωτόκολλο κοινοποιείται
στον ανάδοχο µε απόδειξη και µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση.
3. Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος
υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζηµίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, µετά από
εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή, η
οποία δεν είναι υποχρεωµένη να δεχθεί τα πορίσµατα του πρωτοκόλλου.
Άρθρο 191
Έκπτωση του αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας,
που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική
προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 184, λαµβανοµένων
υπόψη των παρατάσεων.
β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου µελέτης, για χρόνο
περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης τµηµατικής προθεσµίας.
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώµατα
ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο
αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά η εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188, για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να
µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο
µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
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στην οποία απαραιτήτως γίνεται µνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή
των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος
µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει
να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά
την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών.
4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και
τις προθεσµίες που αυτή τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων
εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί
τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόµιµες
συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της,
κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι
εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συµµόρφωση
προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις
οποίες δεν συµµορφώθηκε.
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα
ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια προς τούτο
Προϊσταµένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εµπρόθεσµα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης
µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης. Η απόφαση επί της ένστασης
εκδίδεται, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου,
από την Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται και η
καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και
µετά την πάροδο της προθεσµίας, ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσµίας
εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις
εργασίες της σύµβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει
τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή µετά την πάροδο των δύο (2) µηνών, δικαιούται παράταση µε αναθεώρηση, ισόχρονη µε το διάστηµα της
διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύµβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των
εργασιών και µέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να
ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών για την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.
7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και µέχρι
να καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούµενου σταδίου της µελέτης
ή της σύµβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεµβαίνει
προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες
ενέργειες σε βάρος και για λογαριασµό του έκπτωτου αναδόχου.
8. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και δεν δικαιούται
αµοιβή για το εκπονούµενο στάδιο. Κατ` εξαίρεση µπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισµένα στοιχεία του µελετητικού έργου του
υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιµα, να ζητήσει να παραδοθούν
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε ορισµένη προθεσµία, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αµοιβή του
αναδόχου για τις εργασίες του ηµιτελούς σταδίου κανονίζεται µε
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών.
9. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της
έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροι-

14067

στικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της
συνολικής προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
10. Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε στην αρµόδια για
την έγκριση της µελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης
του Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή
των παρεπόµενων κυρώσεων, µαζί µε σύντοµο ιστορικό και µνεία
των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος
είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη µελετητών ή εταιρειών µελετών, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση µελετητές ή εταιρείες της σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
Άρθρο 192
Διάλυση της σύµβασης
1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση µιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133.
Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταµένη αρχή δεν υποχρεούται
να προβεί σε αποζηµίωση του αναδόχου.
2. Πέραν των αναφεροµένων στην παράγραφο 1, σε περίπτωση
σύµβασης µελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύµβαση χωρίς αποζηµίωση του
αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύµβαση. Δικαιούται επίσης
ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου µελέτης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194. Ο εργοδότης σύµβασης παροχής υπηρεσιών
δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύµβαση, να διακόψει την παροχή
των υπηρεσιών είτε αζηµίως για τον ίδιο είτε και µε καταβολή αποζηµίωσης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 194.
3. Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσµίας της σύµβασης, χωρίς υπαιτιότητά του.
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών µε εντολή του εργοδότη, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της εντολής.
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερηµερία του εργοδότη αναγκαστεί είτε να µην αρχίσει την εκπόνηση µελέτης ή την
παροχή της υπηρεσίας του, κατά τον ορισµένο στη σύµβαση
χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του µετά την
έναρξή τους, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών. Για την έναρξη της προθεσµίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4.
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον µηνών από την υποβολή Ειδικής Δήλωσης εκ µέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας για την πληρωµή
πιστοποίησης.
4. Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ’
της παραγράφου 2 περιλαµβάνει: α) µνεία των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για περαιωµένα τµήµατα της µελέτης και εκτίµηση
της αξίας τους, γ) περιγραφή των τµηµάτων της µελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί καταβολής της νόµιµης αποζηµίωσης
συγκεκριµένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζηµίωσης. Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία εκδίδει απόφαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες περί
αποδοχής ή απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών από την επίδοσή της, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύµβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία ενός µηνός, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώµη του επιβλέποντα.
Η σύµβαση λύεται µε την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας. Αν η αίτηση απορριφθεί εµπρόθεσµα, ο
ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών
του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων του
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και η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της σύµβασης.
5. Για τη διάλυση της σύµβασης κατά τις περιπτώσεις α’ και β’
της παραγράφου 3, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία της Ειδικής
Δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον αίτηµα για λύση
της σύµβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραφράφου 4
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτήν.
6. Σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης η οφειλόµενη αποζηµίωση κανονίζεται µε πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας
νέων εργασιών.
7. Οι συµβάσεις εκπόνησης µελέτης λύονται µε την παραλαβή
του συµβατικού αντικειµένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου.
Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσµίας και των εγκεκριµένων παρατάσεών της και µέχρι τη λύση της σύµβασης µε οποιονδήποτε
νόµιµο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση.
Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως αν παρέλθει η συµβατική προθεσµία και οι παρατάσεις της, εκτός αν
συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της
σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου.
Στη σύµβαση µπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα έχει ουσιώδη σηµασία για τα συµφέροντα του κυρίου του έργου.
Άρθρο 193
Ματαίωση της διάλυσης
1. Αν ο ανάδοχος άσκησε µεν το δικαίωµα διάλυσης της σύµβασης αλλά συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης, η σύµβαση νοµίµως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς
αποκατάσταση των θετικών ζηµιών του. Προς το σκοπό αυτόν ο
ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσής του, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση των ζηµιών η Προϊσταµένη Αρχή
συγκροτεί, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιµότητα των απαιτήσεων του
αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών του, δυνάµενη
να ζητήσει από τον ανάδοχο πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.
2. Η Προϊσταµένη Αρχή, µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή της
αίτησης εγκρίνει τη µαταίωση της διάλυσης και την αποζηµίωση
του αναδόχου, επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της µελέτης. Αν ο ανάδοχος δεν συµφωνεί στον καθορισµό της αποζηµίωσης, µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας.
Άρθρο 194
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση
διάλυσης της σύµβασης
1. Αν η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη, για τους λόγους που προβλέπονται την παράγραφο 2 του
άρθρου 192 και δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο
ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις
εκατό (10%) επί της συµβατικής αµοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της.
2. Αν η σύµβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση
σταδίου µελέτης, η αποζηµίωση του αναδόχου ανέρχεται σε
τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόµενου χρηµατικού αντικειµένου του υπό εκπόνηση σταδίου. Ως προς τα επόµενα στάδια
εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος.
Για την αµοιβή των ήδη εκπονηθέντων τµηµάτων του σταδίου
της µελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
3. Για την πληρωµή της αποζηµίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει,
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός µηνός από την κοινοποίηση
της απόφασης διάλυσης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, µε
ανάλυση της αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται µε

πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας νέων εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και εγκρίνεται µέσα σε δύο (2)
µήνες από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι αποζηµιώσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν θίγουν
την οφειλόµενη αµοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.
Άρθρο 195
Υποκατάσταση του αναδόχου
1. Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο
σύνολο ή µέρος της σύµβασης της µελέτης ή της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύµβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1
του άρθρου 132.
2. α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο µοναδικός µελετητής
ή πάροχος υπηρεσιών, εταιρείας µελετών ή παρόχων υπηρεσιών
αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα µητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, µπορεί µε απόφαση της
Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του από
άλλο µελετητή ή σύµβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία µελετών ή συµβούλων, που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα για την εκτέλεση της
σύµβασης, αλλιώς η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου δεν µπορεί να συνεπάγεται άλλες
ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης. Για την υποκατάσταση
υποβάλλεται αίτηση των κληρονόµων σε περίπτωση θανάτου ή
του ίδιου του µελετητή ή συµβούλου στις λοιπές περιπτώσεις,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την επέλευση
του γεγονότος που αποτελεί την αιτία της υποκατάστασης. Ο αρχικός ανάδοχος ή οι κληρονόµοι του σε περίπτωση θανάτου του
ευθύνονται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις εκ της συµβάσεως
µε τον υποκατάστατο.
β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο Μελετητών ή αποβιώσει ή καταστεί κατ` άλλο τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας
εκ των µελετητών αναδόχου εταιρείας Μελετών, η εκπόνηση του
σταδίου της µελέτης, που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται από
την εταιρεία, ακόµα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να
έχει τις απαιτούµενες από τη Σύµβαση τάξεις και κατηγορίες πτυχίων. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαιτούµενες κατά τη σύµβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων υποχρεούται, σε διάστηµα
δύο (2) µηνών από τη στιγµή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να
αντικαταστήσει τον εταίρο µελετητή ή να ζητήσει υποκατάσταση
ή σύµπραξη µε µελετητή που διαθέτει τα τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, µετά από
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να αποφασίσει την εκπόνηση και των επόµενων σταδίων της ανατεθείσας µελέτης από
την εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι µέλος αναδόχου σύµπραξης
ή κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο προηγούµενα εδάφια.
γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεία µέλος
αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας ή αν πτωχεύσει, διαγραφεί,
αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της µελέτης λόγω
σοβαρής ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας µελετητής φυσικό πρόσωπο, µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα
υπόλοιπα µέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση του σταδίου της µελέτης που ήδη άρχισε να εκπονείται. Εφόσον ο εν λόγω µελετητής
θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπό εκπόνηση σταδίου της µελέτης αντικαθίσταται µε άλλο, αντίστοιχων προσόντων.
Η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου,
εγκρίνει την εκπόνηση του υπόψη σταδίου και των επόµενων σταδίων της ανατεθείσας µελέτης από τον ανάδοχο, αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
3. Οι ρυθµίσεις των περιπτ. β) και γ) της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.
4. Η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής υπηρεσίας διαλύεται αυτοδικαίως αν πτωχεύσει ο ανάδοχος.
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θεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο της δίµηνης προθεσµίας. Αίτηση θεραπείας ασκείται και κατά των βλαπτικών εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της Προϊσταµένης Αρχής ή του κυρίου
του έργου, αν δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν συµπληρωµατική εφαρµογή
στην αίτηση θεραπείας.
4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων ή στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό ή στο
αρµόδιο κατά το νόµο όργανο του εργοδότη και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο του οργάνου που είναι αρµόδιο για την
εκδίκασή της. Μέσα στην ίδια προθεσµία αντίγραφο της αίτησης
κατατίθεται στην Προϊσταµένη Αρχή, µε τους τρόπους που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο.
5. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου,
αν δεν είναι το Δηµόσιο. Αν αρµόδιος να αποφανθεί σε αιτήσεις
θεραπείας του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή όργανό του,
στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται από αυτόν αποφασίζει ο
Υπουργός που εποπτεύει τον κύριο του έργου και αν δεν υφίσταται εποπτεία, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δηµόσιο, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου, µέσα στην
προθεσµία της παραγράφου 4, στον αντισυµβαλλόµενο του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυτές µε την απόφαση επί της ένστασης γνωστοποιείται στον ανάδοχο η διαδικαστική προϋπόθεση
του προηγούµενου εδαφίου. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας καλείται ο αιτών να προσκοµίσει το αποδεικτικό κατάθεσής
της στον αντισυµβαλλόµενό του, ο οποίος µπορεί να υποβάλει τις
αντιρρήσεις του, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός. Η µη υποβολή
αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως αποδοχή των ισχυρισµών του αιτούντος.
7. Η αίτηση θεραπείας προσδιορίζει την προσβαλλόµενη πράξη
ή παράλειψη, περιλαµβάνει σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και
της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήµατα του αιτούντος και εφόσον είναι δυνατό, το οικονοµικό αντικείµενο της διαφοράς. Η αίτηση συνοδεύεται µε
αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία, της ένστασης
και της απόφασης που εκδόθηκε επ` αυτής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταµένη Αρχή διαβιβάζουν στο αρµόδιο για την
έκδοση απόφασης όργανο, το φάκελο της υπόθεσης µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, τα οποία δικαιούται να προσκοµίσει και
ο αιτών.
8. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Για τη συζήτηση στο
τεχνικό συµβούλιο, καλείται από την υπηρεσία που εισηγείται ή τη
γραµµατεία του συµβουλίου ο ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισµένη ηµέρα και ώρα που δεν απέχει λιγότερο από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση επιδίδεται
µε απόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, µε δηµόσιο όργανο ή µε τηλεοµοιοτυπία (FAX). Στη συζήτηση καλείται µε τον
ίδιο τρόπο ο κύριος του έργου που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας
ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής. Στη συνεδρίαση ο αιτών παρίσταται είτε
αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο.
9. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δηµόσιο και ασκηθούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας από τον ανάδοχο και τον αντισυµβαλλόµενό του / κύριο του έργου, εξετάζονται ταυτόχρονα από τον
εποπτεύοντα Υπουργό ή, αν δεν υπάρχει, τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, ακόµα και αν έχει την κατά νόµο αρµοδιότητα για την εξέταση της αίτησης θεραπείας όργανο του κυρίου του έργου.
10. Η συζήτηση της αίτησης θεραπείας στο τεχνικό συµβούλιο
αρχίζει µε προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της
υπηρεσίας είτε µε παρουσία του αιτούντος και του υποβάλλοντος
αντιρρήσεις είτε και χωρίς την παρουσία τους, αν δεν προσήλθαν
παρά τη νόµιµη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ’ αρχήν το εµπρόθεσµο της αίτησης και της ένστασης που προηγήθηκε, η επίδοση
της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο όταν απαιτείται
και οι αντιρρήσεις του αντισυµβαλλοµένου αν έχουν υποβληθεί
και στη συνέχεια εξετάζεται η νοµιµότητα και ουσιαστική βασιµότητα των λόγων που προβάλλονται. Η εισήγηση περιλαµβάνει επίσης εκτίµηση περί του οικονοµικού αντικειµένου της υπόθεσης,

Άρθρο 196
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Η εκπόνηση µελέτης και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών γίνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύµβασης, λαµβανοµένων
υπόψη των δεσµεύσεων του άρθρου 54.
Σε περίπτωση µεταγενέστερων µεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρµόζεται αναλόγως η συµβατική σχέση, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων
ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέτης της περίπτωσης 15 της παραγράφου 3 του άρθρου 2, και συγκεκριµένα: α) τα τεύχη (Τεχνική
Έκθεση, Υπολογισµοί, Προµέτρηση, Προϋπολογισµός κ.λπ.) και
β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η µορφή αυτών (έντυπη
ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο µελετητής να εκπονήσει, κατά το
άρθρο 189, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν µελέτης.
3. Ο προϋπολογισµός του έργου κατά τη µελέτη συντάσσεται
µε εφαρµογή των τιµολογίων τα οποία ισχύουν για τη σύνταξη των
προϋπολογισµών των δηµοσίων έργων.
Άρθρο 197
Μελέτες εργολαβικών συµβάσεων
Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συµβάσεων δηµόσιων έργων,
στις οποίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αναλαµβάνεται η
υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης µελέτης από την εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δηµόσιο
έργο, η µελέτη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, µόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και
υπογραφεί νόµιµα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του µελετητή για την εκπόνηση των µελετών δηµόσιων έργων, τα οποία
έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος µελετητή επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους του
άρθρου 132 και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 198
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο νόµο αυτόν, καθώς
και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή παράλειψης
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που βλάπτει για πρώτη φορά,
άµεσα, δικαίωµα του αναδόχου, ασκείται ένσταση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης.
Εφόσον δεν υφίσταται δέσµια αρµοδιότητα της υπηρεσίας για την
έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή
η ένσταση κατά παραλείψεως είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή
εγγράφου αιτήµατος του αναδόχου µε συγκεκριµένο περιεχόµενο
και να παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον µήνας από της υποβολής
του. Η προθεσµία της ένστασης στην περίπτωση αυτή διαρκεί
µέχρι την έγκριση του σταδίου της µελέτης ή την παραλαβή της
υπηρεσίας, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να εκδώσει ρητή πράξη επί του αιτήµατός του. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να τον ενηµερώνει κατά το δεύτερο εδάφιο της επόµενης
παραγράφου.
2. Η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή και ασκείται
µε κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή µε ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
3. Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει µέσα σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από την υποβολή της ένστασης. Αν η ένσταση απορριφθεί
εν µέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε προ-
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αν τούτο είναι εφικτό. Ακολουθεί προφορική συζήτηση υπό τη διεύθυνση του προέδρου του τεχνικού συµβουλίου για την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών. Η γνώµη του συµβουλίου
διαµορφώνεται µετά την αποχώρηση των ενδιαφεροµένων, διατυπώνεται στο πρακτικό και υποβάλλεται στο αρµόδιο για την απόφαση όργανο.
11. Η απόφαση επί της αίτησης θεραπείας εκδίδεται µέσα σε
προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την άσκησή της. Αν απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία,
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 14. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η διαφορά θεωρείται λυµένη
κατά το µέρος αυτό και η απόφαση είναι εκτελεστή.
12. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται κατά το µήνα Αύγουστο.
13. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 175. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό
ή το πολιτικό Εφετείο της περιφέρειας στην οποία έχει υπογραφεί
η σύµβαση.
Άρθρο 199
Ειδικές ρυθµίσεις
Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από το
νόµο αυτόν ασκούνται από τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας
αρχής και του εργοδότη, σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις
τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα των επί µέρους αναθετουσών αρχών, για τις ανάγκες εφαρµογής του νόµου
αυτού. Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές
τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 200
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου
1. Ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο µπορεί να γίνει µε ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού
50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης
και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας
µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση.
4. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµι-

σης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
5. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά
η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα
µε το άρθρο 219.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
7. Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53,
για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την
αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης.
8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση
ανάθεσης.
Άρθρο 201
Προηγούµενη γνώµη για την τροποποίηση σύµβασης
Η τροποποίηση της σύµβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 202
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως
ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται
του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το
αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για
την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι
υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Άρθρο 203
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
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γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί
µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη
συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων
υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου
από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και
ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι
της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και
αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν
σε αυτήν.
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί
τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται
να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων
γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή
και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο
για τόκο υπερηµερίας.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του
αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 204
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Άρθρο 205
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία
εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206,
207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση,
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Άρθρο 206
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα
χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο
από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό
χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που
εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής
αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Άρθρο 207
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα
υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών,
µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδι-
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κασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από
το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε
βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου,
µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.
5. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και
οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
Άρθρο 208
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον
το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι
ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω τρόπους:
α) Με µακροσκοπική εξέταση.
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε οποιονδήποτε
άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται
από τη σύµβαση.
3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού
ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου
και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν,
λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του
ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή
χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον
προµηθευτή.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει
αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από
την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το
υλικό µπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο,
η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και
αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
5. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου
5 του άρθρου 120 µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση
περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα
µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση του ελέγχους που
διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή
κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.
Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας
επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα
είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του
προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν
από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του
δηµοσίου ταµείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί
να παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δηµόσιο
και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από
την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο
της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του
άρθρου 214. Ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθµια είτε από
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο
από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γενικού Χηµείου του
Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτηµα του
προµηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης.
κατ’ έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση
του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του
φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί
ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης
υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα (όπως εφαρµοζόµενη µέθοδος εξέτασης
χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για γνωµάτευση.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
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τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το αποτέλεσµα της κατ’
έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
9. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή
εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον
φορέα.
Άρθρο 209
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο
από την σύµβαση χρόνο.
2. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή
και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Αν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή του προµηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή
και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία
δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 210
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Αν η προµήθεια πραγµατοποιείται µε τον όρο παράδοσης
FOB - FOT, η επιλογή του µεταφορικού µέσου γίνεται µε µέριµνα
και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονοµικός φορέας µετά
την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να ζητήσει από την
αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά του
υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του µεταφορικού µέσου
γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή µε τους εξής περιορισµούς:
α) Δεν επιτρέπεται η µεταφόρτωση σε ενδιάµεσους σταθµούς
ή λιµάνια χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή.
β) Εφόσον το µεταφορικό µέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται
στους όρους και συµφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης, η φόρτωση γίνεται µέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωµα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία,
βαρύνουν τον προµηθευτή, όταν η προµήθεια γίνεται µε τον όρο
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παράδοσης CIF.
2. Στην περίπτωση που η προµήθεια πραγµατοποιείται µε όρο
κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του
προµηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα µε τη φύση του
εµπορεύµατος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική
σύµβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και
κίνδυνοι όπως πολέµου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών,
όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των
ασφαλιζοµένων κινδύνων µεταφοράς γίνεται, σύµφωνα µε την
ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) περιλαµβανοµένης και της παραµονής των εµπορευµάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT
του τόπου προορισµού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ηµέρες
από την άφιξη τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εµπορεύµατος πλέον
5%.
Άρθρο 211
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προµηθευτής αµέσως µετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, µε τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα
οποία να περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
α) Ο αριθµός της σύµβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Αν η µεταφορά γίνεται µε πλοίο, το όνοµα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σηµαία του.
γ) Ο αριθµός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σηµεία και αριθµοί,
καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (µικτό - καθαρό).
δ) Η πιθανή ηµεροµηνία άφιξης του µεταφορικού µέσου στον
τόπο προορισµού.
2. Αν ο προµηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει
το ανωτέρω τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία, βαρύνεται µε έξοδα υπερηµεριών και παραµονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των συµβατικών υλικών, από την
εποµένη της άφιξης του µεταφορικού µέσου µέχρι την παραλαβή
τους.
Άρθρο 212
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί
δηµοσίων συµβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση και τις
κείµενες διατάξεις.
2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονοµικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και εργατοτεχνικό
προσωπικό, ιδίως για µετακίνηση, µετατόπιση, στοιβασία του προς
έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για
τον έλεγχο.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς
έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στην διάθεση του.
γ) Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία,
άλλως, βαρύνεται µε τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ) Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς γραφείου
ελέγχου, σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται µε τα έξοδα που
θα προκύψουν από τον απαιτούµενο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για
τον έλεγχο του υλικού, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να
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απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια,
για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων του υλικού, όπου
τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον οικονοµικό φορέα.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί
κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της σύµβασης, να µην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να
ενηµερώσει αµέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να λάβει
οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές
γραφείο ελέγχου, µπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευµένους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα, για τη διενέργεια του
ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα έναντι
της επιτροπής είναι ίδιες µε εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
Άρθρο 213
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο
δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει
ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την
προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που
υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί
της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει
η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής
να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 214
Δείγµατα – Δειγµατοληψία –
Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται κατά την διενέργεια των
προµηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Δείγµατα φορέων.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που αποστέλλουν
οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προµήθεια
υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια.
β) Δείγµατα οικονοµικών φορέων
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγµατα που καταθέτουν
οι οικονοµικοί φορείς όταν απαιτείται από τα έγγραφα της σύµ-

βασης.
γ) Δείγµατα προµηθευτών από τα προς παραλαβή συµβατικά
υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµβάνονται
από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγµατισµό των υλικών που
παραδίδουν οι προµηθευτές σε εκτέλεση της σύµβασης
2. Κάθε δείγµα, ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή µέγεθος απόλυτα επαρκές για
την σχετική µηχανική, χηµική ή µακροσκοπική εξέταση ή πρακτική
δοκιµασία.
Η ποσότητα ή το µέγεθος των δειγµάτων µπορεί να ορίζονται:
α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία ανάθεσης,
προκειµένου για δείγµατα των φορέων (κατηγορία α’.
β) Στα έγγραφα της σύµβασης, προκειµένου για δείγµατα οικονοµικών φορέων (κατηγορία β’).
γ) Από τη σύµβαση, προκειµένου για δείγµατα των προς παραλαβή συµβατικών υλικών (κατηγορία γ’).
Εφόσον στη σχετική σύµβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και
το µέγεθος των δειγµάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγµατοληψίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόµενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια
δειγµατοληψίας.
3. Τα δείγµατα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρµόδια
υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης,
εις διπλούν (δείγµα - αντίδειγµα) µε εξαίρεση:
α) Τα δείγµατα των φορέων, εκτός αν η υπηρεσία έχει ορίσει
διαφορετικά.
β) Τα δείγµατα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας
τους, δεν µπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.
γ) Τα δείγµατα που λαµβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά
την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συµβατικών υλικών,
τα οποία λαµβάνονται µεν εις διπλούν, πλην όµως, το ένα απ’ αυτά
αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή χρησιµοποιείται για πρακτική δοκιµασία.
4. Εφόσον από από τα έγγραφα της σύµβασης δεν προβλέπεται
κατάθεση δειγµάτων, προσκοµιζόµενα από τους προµηθευτές
δείγµατα δεν γίνονται δεκτά.
5. Τα εγκριθέντα από την αναθέτουσα αρχή δείγµατα (επίσηµα)
της κατηγορίας α’, ισχύουν για την εκάστοτε διακήρυξη και καθορίζονται σαφώς τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία έχουν εγκριθεί. Τα δείγµατα της κατηγορίας β’ πρέπει να είναι, σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν από τη διακήρυξη προβλέπεται
επίσηµο δείγµα, τότε τα δείγµατα της κατηγορίας β’ θα πρέπει να
είναι, σύµφωνα και µε το επίσηµο δείγµα. Τα δείγµατα της κατηγορίας β’ αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς µε τρόπο που καθορίζεται σαφώς στα έγγραφα της
σύµβασης (µακροσκοπικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος,
πρακτική δοκιµασία ή συνδυασµός αυτών).
6. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά
ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί
του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας, συγχρόνως,
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγµατατης κατηγορίας α’, καθώς και δείγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά
υλικά, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος
της επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προµήθεια του υλικού γίνεται µε βάση δείγµατα
της κατηγορίας α’, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν
γνώση των δειγµάτων αυτών κατά το διάστηµα της προθεσµίας
που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε µε απλή
µακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφεροµένους είτε µε
λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριµνα και
ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρµόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγµατα. Εφόσον για τη
διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη
η αποσφράγιση του δείγµατος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου
της υπηρεσίας τήρησης των δειγµάτων, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγµατος. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγµάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη
µέρους του δείγµατος.
9. Η έγκριση των δειγµάτων και αντιδειγµάτων γίνεται από το
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αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως
εξής:
- Των δειγµάτων που αποστέλλονται από τους φορείς για τους
οποίους προορίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Αν κατά την διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επίσηµο δείγµα δεν θα
ισχύει κατά το µέρος στο οποίο αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
- Των δειγµάτων που καταθέτουν οι οικονοµικοί φορείς κατά τη
διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, µετά την κατακύρωση της
προµήθειας.
- Τα επίσηµα δείγµατα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και
επιστρέφονται µετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον,
λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία
των ελέγχων.
10. Εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, στον προµηθευτή
παραδίδεται, ύστερα από αίτηµά του, το επίσηµο δείγµα του
φορέα ή µέρος αυτού ανάλογα µε τη φύση του υλικού, για να του
χρησιµεύσει κατά την κατασκευή του υλικού. Ο προµηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο µε την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται ως εξής:
α) Στους οικονοµικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων και µετά
από σχετικό αίτηµά τους.
β) Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή
ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει
συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων
και µετά από σχετικό αίτηµά τους.
12. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται
από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν
καταβάλλεται.
13. Εφόσον από τη σύµβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί
έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια της
αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα µε τη φύση του προς
προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου. Αν δεν µπορούν να
εφαρµοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των
εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης.
14. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης βαρύνει τον προµηθευτή.
Άρθρο 215
Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί όταν κρίνει σκόπιµο για σύµβαση
συγκεκριµένης προµήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόµενο της εγγυηµένης λειτουργίας
περιγράφεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας
να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης
του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις
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συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
4. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό
όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 71. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 216
Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής
υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην
αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται
µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή
παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις
πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την
σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση
της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο
έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της
σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές
προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται
από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα
συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της
σύµβασης . Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις
για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας,
εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή
παραλαβής.
Άρθρο 217
Διάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσίας
1. Στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό ορίζεται
η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιαµέσες προθεσµίες για τα επιµέρους στάδια παροχής των
υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό,
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το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε
σε δήλη ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα
από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική
διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50%
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 218
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας
της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα
2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες
που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν
µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις
αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται
από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα
αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή
και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία
δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από
την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την
σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 220
Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των
παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, µε απόφασητου αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της
συνολικης διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.

Άρθρο 219
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών
υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 221..
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος
έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφασητου αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις

Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα
(«γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγµάτευση,
ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κα-
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τακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας,
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη
διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που
ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρχής.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά
εκδίδουν γνώµη (συµπεριλαµβανοµένης της βαθµολόγησης) µετά
από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθµολόγησης). Η γνώµη (π.χ επί της βαθµολόγησης) του οργάνου είναι
η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν
επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το
µέσο όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε
ετήσια βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.
Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση
οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του
έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην
περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα
αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφασή
τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται
κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για
την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες
σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους
οποίους αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των
οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
σχετικα µε τα ανωτέρω.
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες
στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει
αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου.
7. Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν
και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς µόνο βάσει τιµής και η
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του έργου δεν υπερβαίνει το
1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ,
η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η’ της παρούσας παραγράφου και που
ορίζονται από το αρµόδιο όργανο µετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα
ψήφου,εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται µαζί µε
τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τιµής – ποιότητας ή η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του έργου
υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α’, η επιτροπή διαγωνισµού
αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου τοµέα, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τεχνική εξειδίκευση και µε
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ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης η’ της παρούσας παραγράφου.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον
αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση Δήµων της έδρας
της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ’.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα
αρµόδια όργανα του TEE εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ’.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ’, που υποδεικνύεται
µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο
εφαρµογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 ή και
οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.
γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περίπτωσης β’, συγκροτείται
από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου.
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως µέλη της επιτροπής
διαγωνισµού και συνεπώς δεν συµµετέχουν στη δηµόσια κλήρωση.
ε) Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνισµού, η αρµόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη
των µελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή
άλλου Επιµελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόµενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί
εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την
άσκηση των καθηκόντων τους.
στ) Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα Επιµελητήρια, οι
Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων και οι εργοληπτικές οργανώσεις
διενεργούν µε ευθύνη τους δηµόσια κλήρωση κατά τις κείµενες
διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δηµοσιοποίηση της ηµέρας και
ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (µητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται µε ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η προϊσταµένη αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη,
αφού λάβει υπόψη της αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης
σύγκρουσης συµφερόντων στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Στην
περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών, κατά τη διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης ε’.
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το µέλος που εκπροσωπεί τον
φορέα χρήσης του έργου, µπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε αντίστοιχο προσδιορισµό και
του µέλους αντί του οποίου συµµετέχει στη επιτροπή.
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται
τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του
Μητρώου, τα καθήκοντων των εγγεγραµµένων, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε άλλο σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο
θέµα.
9. Ειδικά στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
πέραν των ανωτέρω στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του παρόντος Βιβλίου η
αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, µετά από δηµόσια κλήρωση, µε απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισµού, που αποτελείται από τρία µέλη.
Δύο από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές
τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που έχουν εµπειρία και προσόντα
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σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας εξ
αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισµού µπορεί να συγκροτείται από πέντε µέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής
η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία. Τέσσερα από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε
τους αναπληρωτές τους εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η’ της προηγούµενης παραγράφου και µε εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης, εκ
των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα από τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µετά από σχετικό αίτηµα της αναθέτουσας
Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δηµόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. µε βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας
µελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο µέλος του
Τ.Ε.Ε..
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα σύνθετο,
πολύπλοκο και εξειδικευµένο αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύωννα καθορίζονται
πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α’ και β’.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση η’
της παραγράφου 2.
10. Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 προηγείται η δηµοσιοποίηση των στοιχείων της σύµβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά µε βάση το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, µεταξύ των προσώπων που έχουν την
κατοικία τους στην Περιφέρεια όπου εδρεύει ο φορέας κατασκευής του έργου και διαθέτουν τα προσόντα της περίπτωσης βα’
της περίπτωσης β’ της παρ. 2. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις
οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
11. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 1, ισχύουν
και τα ακόλουθα:
α) Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή πενταµελές
(Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία
ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης
προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα
παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθµιων, µόνιµων ή µη, και των δευτεροβάθµιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των µελών τους και
κάθε άλλο θέµα σχετικά µε το παραπάνω.
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δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού
σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή
παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου.
Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση
αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή
υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.
ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
ΒΙΒΛΙΟ II
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
(ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 222
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) θεσπίζει κανόνες για
τις διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης που πραγµατοποιούνται από αναθέτοντες φορείς για συµβάσεις και διαγωνισµούς
µελετών, ανεξαρτήτως της εκτιµώµενης αξίας αυτών, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στα επιµέρους άρθρα του παρόντος Βιβλίου.
2. Διαδικασία σύναψης σύµβασης κατά την έννοια του παρόντος Βιβλίου, είναι η διαδικασία για την απόκτηση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών από οικονοµικούς φορείς που επιλέγονται από
έναν ή περισσότερους αναθέτοντες φορείς, εφόσον τα εν λόγω
έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες προορίζονται για την εκτέλεση µιας
εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234.
3. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωµα ορισµού µε διάταξη
νόµου ή διοικητική πράξη, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης,
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, οργάνωσης και
χρηµατοδότησης αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων, καθώς και των ειδικών υποχρεώσεων, στις οποίες θα
πρέπει να υπόκεινται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στην παρ. Β’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
Οµοίως, δεν θίγει την απόφαση των δηµόσιων αρχών αν, πώς και
σε ποιο βαθµό επιθυµούν να ασκούν δηµόσιες λειτουργίες, οι
ίδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο
αριθµ. 26.
4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει τον τρόπο οργάνωσης των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.
5. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου δεν περιλαµβάνει
τις µη οικονοµικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος αναθέτοντος φορέα, είναι δυνατή η παρέκκλιση από
διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως 333,
καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1. Στο αίτηµα του αναθέτοντος φορέα περιλαµβάνονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αιτούµενη παρέκκλιση, λόγω της νοµικής φύσης του
φορέα ή /και του αντικειµένου των συµβάσεων, καθώς και οι προτεινόµενοι προς εφαρµογή κανόνες.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως
333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1 δεν εφαρµόζονται
από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 228, 229 και 234.
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Άρθρο 223
Αναθέτουσες αρχές
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
και οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή
περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
2. Ως «αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες οι
αρχές των διοικητικών µονάδων που απαριθµούνται ενδεικτικώς
στα επίπεδα NUTS 1, και 2 και οι µικρότερες διοικητικές µονάδες,
όπως αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
3. Ως αρχές «τοπικής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες οι αρχές
των διοικητικών µονάδων που εµπίπτουν στο επίπεδο NUTS 3,
καθώς και µικρότερες διοικητικές µονάδες, όπως αναφέρονται
στον Κανονισµό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου.
4. Ως οργανισµοί δηµοσίου δικαίου νοούνται οργανισµοί που
έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης
αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα·
β) έχουν νοµική προσωπικότητα· και
γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέρος, από το κράτος, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή τους οργανισµούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συµβούλιο, του οποίου περισσότερα
από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος, τις αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 224
Αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι:
α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες
ασκούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα
228 έως 234·
β) αν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις,
ασκούν, µεταξύ των δραστηριοτήτων τους, κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 ή συνδυασµό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών
ή αποκλειστικών δικαιωµάτων τα οποία εκχωρεί αρµόδια αρχή της
Ελλάδας.
2. Ως «δηµόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ασκούν, άµεσα ή έµµεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η δεσπόζουσα επιρροή εκ
µέρους των αναθετουσών αρχών τεκµαίρεται σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω αρχές, άµεσα
ή έµµεσα:
α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραµµένου κεφαλαίου της
επιχείρησης ή
β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τις
µετοχές που εκδίδει η επιχείρηση ή
γ) µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα» νοούνται τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από
αρµόδια αρχή της Ελλάδας µέσω οιασδήποτε διάταξης νόµου ή
διοικητικής πράξης που έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζει την
άσκηση των δραστηριοτήτων οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 228
έως 234 σε έναν ή περισσότερους φορείς, και η οποία επηρεάζει
ουσιωδώς την ικανότητα άλλων φορέων να ασκούν τέτοιου είδους
δραστηριότητα.
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Τα δικαιώµατα που έχουν εκχωρηθεί µέσω διαδικασίας στην
οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δηµοσιότητα και στην περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωµάτων βασίστηκε σε
αντικειµενικά κριτήρια δεν συνιστούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου.
Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν:
α) διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε προηγούµενη
προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Βιβλίο Ι (άρθρα 3 έως
221), το ν. 3978/2011, τις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η
νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ ή το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222
έως 338)·
β) διαδικασίες, σύµφωνα µε άλλες νοµοθετικές πράξεις της
Ένωσης, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Β’, οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων
διαφάνεια για τη χορήγηση αδειών µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.
Άρθρο 225
Μεικτές συµβάσεις που καλύπτουν
την ίδια δραστηριότητα
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε µεικτές συµβάσεις οι
οποίες έχουν ως αντικείµενο διαφορετικά είδη συµβάσεων, το σύνολο των οποίων εµπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338).
Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρµόζονται σε µεικτές συµβάσεις οι
οποίες έχουν ως αντικείµενο συµβάσεις που εµπίπτουν στο παρόν
Βιβλίο και συµβάσεις που διέπονται από άλλο νοµικό καθεστώς.
2. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο δύο ή περισσότερα
είδη (έργα, υπηρεσίες ή προµήθειες) ανατίθενται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που εφαρµόζονται στο είδος της σύµβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείµενο της σχετικής σύµβασης.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει
από υπηρεσίες κατά την έννοια της ενότητας 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
IV του παρόντος Βιβλίου και εν µέρει από άλλες υπηρεσίες ή µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υπηρεσίες και
εν µέρει από αγαθά, το κύριο αντικείµενο καθορίζεται, σύµφωνα
µε το ποια από τις εκτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών
ή αγαθών είναι η υψηλότερη.
3. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης
είναι αντικειµενικά διαιρετά, εφαρµόζεται η παράγραφος 4. Όταν
τα διάφορα µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν είναι αντικειµενικά διαιρετά, εφαρµόζεται η παράγραφος 5.
4. Σε περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που εµπίπτουν στον
παρόν Βιβλίο και µε αντικείµενα που δεν εµπίπτουν σε αυτό, οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη είτε ενιαίας σύµβασης.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών
συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµίας από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου µέρους.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας
σύµβασης, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 244, στην προκύπτουσα
µεικτή σύµβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των µερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως
του νοµικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω µέρη.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που περιέχουν στοιχεία
συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και συµβάσεων
παραχώρησης, η µεικτή σύµβαση ανατίθεται υπό τον όρο ότι,
υπολογιζόµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 236, η εκτιµώµενη αξία
του µέρους της σύµβασης που αποτελεί σύµβαση που εµπίπτει
στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) είναι ίση ή ανώτερη από
το αντίστοιχο όριο που ορίζεται στο άρθρο 235.
5. Όταν τα διαφορετικά µέρη συγκεκριµένης σύµβασης δεν
είναι αντικειµενικά διαιρετά, το νοµικό καθεστώς που διέπει τη
σύµβαση καθορίζεται µε βάση το κύριο αντικείµενο της εν λόγω
σύµβασης.
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Άρθρο 226
Συµβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές
δραστηριότητες
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν
πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για κάθε δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτοντες
φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων, η απόφαση
για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών
κάθε επιµέρους δραστηριότητας.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 225, όταν οι αναθέτοντες φορείς
αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3. Ωστόσο, όταν µία από τις σχετικές δραστηριότητες
εµπίπτει στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή στο ν. 3978/2011 (Α’ 137), ισχύει
το άρθρο 245.
Η επιλογή ανάµεσα στην ανάθεση ενιαίας σύµβασης ή στην
ανάθεση πολλών χωριστών συµβάσεων δεν µπορεί, ωστόσο, να
αποφασισθεί µε σκοπό την εξαίρεση της σύµβασης ή των συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής είτε του παρόντος Βιβλίου (άρθρα
222 έως 338) είτε, κατά περίπτωση, του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως
221).
2. Μια σύµβαση που προορίζεται να καλύψει πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για την κύρια
δραστηριότητα για την οποία προορίζεται.
3. Στην περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες είναι αντικειµενικά
αδύνατον να προσδιοριστεί η κύρια δραστηριότητα για την οποία
προορίζεται, οι ισχύοντες κανόνες καθορίζονται, σύµφωνα µε τα
σηµεία α’, β’ και γ’:
α) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου
Ι αν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η άλλη στο Βιβλίο Ι·
β) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου αν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η άλλη στις διατάξεις µε τις
οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23·
γ) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου αν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η άλλη δεν υπάγεται ούτε στο
παρόν Βιβλίο, ούτε στο Βιβλίο Ι, ούτε στις διατάξεις µε τις οποίες
εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23.
ΤΜΗΜΑ II
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 227
Κοινές διατάξεις
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Για τους σκοπούς των άρθρων 228, 229 και 230, ο όρος «τροφοδότηση» περιλαµβάνει την παραγωγή, τη χονδρική, καθώς και
τη λιανική πώληση. Ωστόσο η παραγωγή φυσικού αερίου µε τη
µορφή εξόρυξης υπόκειται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
234.
Άρθρο 228
Φυσικό αέριο και θερµότητα
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στο φυσικό αέριο και στη θερµότητα, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται
στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως
στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής φυσικού αερίου ή θερµότητας·
β) την τροφοδότηση των δικτύων αυτών µε φυσικό αέριο ή
θερµότητα.
2. Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι ανα-

θέτουσα αρχή µε φυσικό αέριο ή θερµότητα σταθερών δικτύων
που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή φυσικού αερίου ή θερµότητας από τον εν λόγω
αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσµα της
άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στην παράγραφο
1 ή στα άρθρα 229 έως 231·
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου αποβλέπει µόνο στην
οικονοµική εκµετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί
το πολύ στο 20 % του κύκλου εργασιών του αναθέτοντος φορέα,
µε βάση το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.
Άρθρο 229
Ηλεκτρισµός
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)
1. Όσον αφορά στον ηλεκτρισµό, οι διατάξεις του παρόντος
Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως
στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής ηλεκτρισµού,
β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε ηλεκτρισµό.
2. Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή µε ηλεκτρισµό σταθερών δικτύων που παρέχουν
υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά
την έννοια της παραγράφου 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή ηλεκτρισµού από τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή στα
άρθρα 228, 230 και 231·
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από
την ιδία κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει
το 30% της συνολικής παραγωγής ενέργειας του εν λόγω αναθέτοντος φορέα, µε βάση το µέσο όρο των τριών τελευταίων
ετών συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.
Άρθρο 230
Ύδωρ
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στο νερό, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως
στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής πόσιµου ύδατος·
β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε πόσιµο ύδωρ.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται επίσης
στις συµβάσεις που ανατίθενται ή στους διαγωνισµούς µελετών
που διοργανώνονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν
δραστηριότητα οριζόµενη στην παράγραφο 1, και που συνδέονται µε ένα από τα ακόλουθα:
α) έργα υδραυλικής µηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης,
εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για την τροφοδότηση µε πόσιµο ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου
ύδατος που παράγεται από τέτοια έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης·
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυµάτων.
3. Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή µε πόσιµο ύδωρ σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική
δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή πόσιµου ύδατος από τον αναθέτοντα φορέα
γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση
δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 228 έως 231·
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από
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την ίδια κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει
το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιµου ύδατος του εν λόγω
φορέα, µε βάση το µέσο όρο των τριών προηγουµένων ετών συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.

νοµένων των υπηρεσιών mailroom management services),
ββ) υπηρεσίες συνδεόµενες µε ταχυδροµικά αντικείµενα που
δεν περιλαµβάνονται στο στοιχείο α’, όπως το ταχυδροµείο χωρίς
συγκεκριµένο παραλήπτη.

Άρθρο 231
Υπηρεσίες µεταφορών
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 234
Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα
και άλλων στερεών καυσίµων
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
εφαρµόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο
κοινό στους τοµείς των µεταφορών µε σιδηρόδροµο, αυτόµατα
συστήµατα, τραµ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες µεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται µε όρους που ορίζονται
από την αρµόδια εποπτική αρχή, όπως όροι που αφορούν τα
δροµολόγια, τη διαθέσιµη µεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα
παροχής της υπηρεσίας.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις υπηρεσιών για την παροχή δηµόσιων επιβατικών µεταφορικών υπηρεσιών µε σιδηρόδροµο ή µετρό, η ανάθεση των οποίων διέπεται
από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Άρθρο 232
Λιµένες και αερολιµένες
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται στις δραστηριότητες που αφορούν την εκµετάλλευση
µιας γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό τη διάθεση αερολιµένων,
θαλάσσιων λιµένων ή λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων
τερµατικών σταθµών σε φορείς που πραγµατοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές µεταφορές.
Άρθρο 233
Ταχυδροµικές υπηρεσίες
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
εφαρµόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή:
α) ταχυδροµικών υπηρεσιών·
β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδροµικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδροµικές υπηρεσίες κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2 και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφος 1του άρθρου 251 όσον αφορά
στις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και µε την επιφύλαξη της Οδηγίας 97/67 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, όπως ενσωµατώθηκε µε το ν. 2668/1998 (Α’ 282), ως
ισχύει, νοούνται ως:
α) «ταχυδροµικό αντικείµενο»: αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη, αποστελλόµενο υπό την τελική του µορφή, ανεξάρτητα
από το βάρος του· πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας τα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν π.χ. βιβλία, καταλόγους, εφηµερίδες, περιοδικά και ταχυδροµικά δέµατα που περιέχουν αντικείµενα
µε ή χωρίς εµπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους·
β) «ταχυδροµικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνίστανται στη
συλλογή, διαλογή, µεταφορά και παράδοση ταχυδροµικών αντικειµένων. Σε αυτές περιλαµβάνονται τόσο οι υπηρεσίες που εµπίπτουν όσο και αυτές που δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο της
καθολικής υπηρεσίες που ορίζεται, σύµφωνα µε την Οδηγία
97/67/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε µε το ν. 2668/2998, ως ισχύει·
γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδροµικών»: υπηρεσίες παρεχόµενες στους εξής τοµείς:
αα) υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερης όσο και µεταγενέστερης της αποστολής, συµπεριλαµβα-

Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται στις δραστηριότητες εκµετάλλευσης µιας γεωγραφικής
περιοχής µε σκοπό:
α) την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου,
β) την αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίµων.
ΤΜΗΜΑ III
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 235
Κατώτατα όρια
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 418.000 ευρώ για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών,
καθώς και για τους διαγωνισµούς µελετών,
β) 5.225.000 ευρώ για τις συµβάσεις έργων,
γ) 1.000.000 ευρώ για συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος XVII του Προσαρτήµατος Β’.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις
α’ και β’ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ.
Άρθρο 236
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας των συµβάσεων
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιµάται
από τον αναθέτοντα φορέα, συµπεριλαµβανοµένου κάθε τυχόν δικαιώµατος προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της σύµβασης, όπως
αυτά προβλέπονται ρητά στα έγγραφα της σύµβασης.
Αν ο αναθέτων φορέας προβλέπει απονοµή βραβείων ή καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες,
λαµβάνει υπόψη του τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Όταν ο αναθέτων φορέας αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές µονάδες, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία
για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές µονάδες.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, αν µία χωριστή επιχειρησιακή µονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες
ανάθεσης των συµβάσεων της ίδιας ή ορισµένων κατηγοριών
αυτών, η αξία των συµβάσεων µπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο
της συγκεκριµένης µονάδας.
3. Η επιλογή της χρησιµοποιούµενης µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης δεν γίνεται µε σκοπό
την αποφυγή της εφαρµογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου. Η σύµβαση δεν κατατέµνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος
νόµου, εκτός αν δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
4. Η εκτιµωµένη αξία ισχύει τη στιγµή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται
τέτοια προκήρυξη, τη στιγµή που ο αναθέτων φορέας εκκινεί τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, για παράδειγµα, ερχόµενος
σε επαφή µε οικονοµικούς φορείς για τους σκοπούς σύναψης
σύµβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα
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στο άρθρο 290.
5. Όσον αφορά στις συµφωνίες-πλαίσιο και τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συµβάσεων
που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
6. Στην περίπτωση συµπράξεων καινοτοµίας, η αξία που πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ,
των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα
σε όλα τα στάδια της προβλεπόµενης σύµπραξης, καθώς και των
αγαθών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα
παρασχεθούν µετά τη λήξη της προβλεπόµενης σύµπραξης.
7. Για τους σκοπούς του άρθρου 235, οι αναθέτοντες φορείς
περιλαµβάνουν στην εκτιµώµενη αξία µιας σύµβασης έργων το
κόστος των έργων, καθώς και τη συνολική εκτιµώµενη αξία τυχόν
αγαθών ή υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του αναδόχου από
τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση
των έργων.
8. Όταν προτεινόµενο έργο ή προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών
µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία
όλων αυτών των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο
άρθρο 235, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζεται
στην ανάθεση κάθε τµήµατος.
9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογενών αγαθών µπορεί να οδηγήσει στην ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή
χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπ' όψιν, για την εφαρµογή των
σηµείων β’ και γ’ του άρθρου 235, η συνολική εκτιµώµενη αξία
όλων των τµηµάτων.
Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται µε ή υπερβαίνει
την αξία που προβλέπεται στο άρθρο 235, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε επιµέρους τµήµατος.
10. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 8 και 9, οι αναθέτοντες
φορείς µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονωµένα τµήµατα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υπ’
όψιν την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς
ΦΠΑ είναι µικρότερη από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000) για προµήθειες ή υπηρεσίες ή από ένα εκατοµµύριο Ευρώ (1.000.000) για
έργα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τµηµάτων που
ανατίθενται µε αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στα οποία έχει διαιρεθεί το προτεινόµενο έργο, η προτεινόµενη αγορά παρεµφερών αγαθών ή η
προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών.
11. Όταν πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών που
έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή που προβλέπεται να ανανεωθούν
µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, λαµβάνεται ως βάση για
τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης:
α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων
ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη, ει δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες
µεταβολές ως προς την ποσότητα ή την αξία τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης·
β) είτε η συνολική εκτιµώµενη αξία των διαδοχικών συµβάσεων
που συνήφθησαν κατά το δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον αυτό
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.
12. Όσον αφορά τις συµβάσεις προµηθειών που αφορούν χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-αγορά προϊόντων, ως
βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
λαµβάνεται:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η
διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα µήνες, η συνολική
εκτιµώµενη αξία για τη διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης
υπολειπόµενης αξίας·
β) για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συµβάσεις των
οποίων η διάρκεια δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η µηνιαία αξία
πολλαπλασιαζόµενη επί 48.
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13. Όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών, ο υπολογισµός της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης βασίζεται, κατά περίπτωση, στα
εξής:
α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και
άλλοι τρόποι αµοιβής·
β) τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: οι
αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες, οι τόκοι και άλλοι τρόποι
αµοιβής·
γ) συµβάσεις µελετών: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες
και άλλοι τρόποι αµοιβής.
14. Όσον αφορά στις συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν
αναφέρεται συνολική τιµή, ως βάση υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας των συµβάσεων λαµβάνεται:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον
η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες: η συνολική
αξία για όλη τη διάρκειά τους·
β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας
µεγαλύτερης των 48 µηνών: η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη
επί 48.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 237
Συµβάσεις που ανατίθενται µε σκοπό
τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) δεν
εφαρµόζονται στις συµβάσεις που ανατίθενται µε σκοπό τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν
απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώµατος πώλησης
ή µίσθωσης του αντικειµένου αυτών των συµβάσεων και όταν
άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω
πώληση ή µίσθωση µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.
2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον
τους ζητηθεί όλες τις κατηγορίες προϊόντων ή δραστηριοτήτων
που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάµει της παραγράφου 1.
Άρθρο 238
Συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται µε σκοπούς άλλους από την άσκηση µιας από τις
οριζόµενες στα άρθρα 228 - 234
δραστηριότητες ή για την άσκηση
µιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) δεν
εφαρµόζονται στις συµβάσεις που αναθέτουν και στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς µε άλλους σκοπούς από την άσκηση των δραστηριοτήτων που
ορίζονται στα άρθρα 228 έως 234 ή για την άσκηση αυτών των
δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκµετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής
στο εσωτερικό της Ένωσης, ούτε εφαρµόζεται σε διαγωνισµούς
µελετών που διοργανώνονται για τέτοιου είδους σκοπούς.
2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον
τους ζητηθεί, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται
δυνάµει της παραγράφου 1.
Άρθρο 239
Συµβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισµοί µελετών που
διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις
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συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύµφωνα µε
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από εκείνες του
παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί µε έναν από τους ακολουθους τρόπους:
α) νοµικό µέσο που δηµιουργεί διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις,
όπως διεθνή συµφωνία που συνάπτεται, σύµφωνα µε τις Συνθήκες
µεταξύ κράτους - µέλους και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών
ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που
προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός
σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη της,
β) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην
Αρχή όλα τα νοµικά µέσα που προβλέπονται στην περίπτ. (α) του
πρώτου εδαφίου. Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούται να
παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο
Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις και τους
διαγωνισµούς µελετών που αναθέτει ή διοργανώνει ο αναθέτων
φορέας, σύµφωνα µε τους κανόνες διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, όταν οι σχετικές συµβάσεις ή οι σχετικοί
διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω
οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση συµβάσεων και διαγωνισµών
µελετών που συγχρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή
οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι
συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης.
3. Το άρθρο 246 εφαρµόζεται στις συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που αφορούν θέµατα άµυνας ή ασφάλειας και
ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες. Οι
παράγραφος 1και 2 δεν εφαρµόζονται επί των ανωτέρω συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών.

µέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας·
δ) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την
πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α’ 195), καθώς
και συναλλαγές που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας·
ε) δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση, την πώληση,
την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών
µέσων,
στ) συµβάσεις εργασίας·
ζ) δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές ή µεταφορές µε το µετρό·
η) υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εµπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του
CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 752220008, 98113100-9 και 85143000-3
πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη µεταφορά ασθενών·
θ) συµβάσεις που αφορούν τον χρόνο µετάδοσης ή την παροχή
προγράµµατος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων.
Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, ο όρος «πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχει την ίδια έννοια µε
εκείνη των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του π.δ. 109/2010.
Το «πρόγραµµα» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη της περίπτωση
β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαµβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα και υλικό ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας
διάταξης, το «υλικό προγραµµάτων» έχει την ίδια έννοια µε το
«πρόγραµµα».

Άρθρο 240
Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 241
Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται
βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις
συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες:
α) έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης, υφισταµένων κτισµάτων ή
άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα επ’ αυτών·
β) έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,
γ) αφορούν οποιεσδήποτε από τις κατωτέρω νοµικές υπηρεσίες,
αα) νοµική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια
του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 σε:
— διαιτησία ή συµβιβασµό που διεξάγεται σε κράτος - µέλος,
τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συµβιβασµού· ή
— δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών
οργάνων ή δηµοσίων αρχών κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας ή
ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσµικών οργάνων·
ββ) νοµικές συµβουλές που παρέχονται για την προετοιµασία
οιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σηµείο i του
παρόντος σηµείου ή αν υπάρχει απτή ένδειξη και σηµαντική πιθανότητα το ζήτηµα που αφορούν οι συµβουλές να αποτελέσει αντικείµενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι
συµβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987.
γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας
εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµβολαιογράφους·
δδ) νοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από διαχειριστές περιουσίας τρίτου ή διορισµένους επιτρόπους ή άλλες νοµικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή
δικαιοδοτικό όργανο στο οικείο κράτος - µέλος ή διορίζονται εκ
του νόµου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία
τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων·
εε) λοιπές νοµικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος -

Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) δεν
εφαρµόζονται σε συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε έναν
φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή ή σε µια οµάδα
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που τους
παρέχεται δυνάµει διατάξεων νόµου ή δηµοσιευµένων διοικητικών
πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συµβιβάζονται µε τη ΣΛΕΕ.
Ενότητα 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Άρθρο 242
Συµβάσεις που συνάπτονται από ορισµένους
αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται:
α) στις συµβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον ανατίθενται
από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν µία ή και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται µε το πόσιµο ύδωρ και ορίζονται
στην παράγραφος 1του άρθρου 230 ·
β) στις συµβάσεις οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τοµέα της ενέργειας
µέσω της άσκησης µιας δραστηριότητας που αναφέρεται στην
παράγραφος 1του άρθρου 228, στην παράγραφο 1 του άρθρου
229 ή στο άρθρο 234 και αφορούν στην τροφοδότηση:
αα) µε ενέργεια,
ββ) µε καύσιµα που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.
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ΤΜΗΜΑ V
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 243
Άµυνα και ασφάλεια
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
εφαρµόζονται στην ανάθεση συµβάσεων και σε διαγωνισµούς
µελετών που διοργανώνονται στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας, εξαιρουµένων των κάτωθι συµβάσεων:
α) συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011·
β) συµβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται το µέρος δεύτερο
του ν. 3978/2011, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω
νόµου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις και τους
διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάµει της παραγράφου 1, στο µέτρο που η προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν µπορεί να
διασφαλιστεί µε λιγότερο δραστικά µέτρα, όπως, µε την επιβολή
απαιτήσεων για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα
των πληροφοριών που ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιµες
σε µία διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, κατά τα προβλεπόµενα
στο παρόν Βιβλίο.
Επιπλέον και, σύµφωνα µε την περίπτ. (α) της παραγράφου 1
του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις
συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται
για άλλο λόγο δυνάµει της παραγράφου 1, στο µέτρο που η
εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας του.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύµβασης
ή του διαγωνισµού µελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να
συνοδεύεται από ειδικά µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νοµοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) και
της απόφασης µε αρ. 838/39/461322/14.08.2008 του Υπουργού
Εσωτερικών (Β’ 1632), το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συµφέροντα δεν µπορούν να διασφαλιστούν µε λιγότερο
παρεµβατικά µέτρα, όπως εκείνα που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 2.
Άρθρο 244
Μεικτές συµβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα
και αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις που
έχουν αντικείµενο σύµβαση η οποία εµπίπτει στο παρόν Βιβλίο
(άρθρα 222 έως 338), καθώς και σύµβαση η οποία εµπίπτει στο
άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή το ν. 3978/ 2011.
2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης
µπορούν να διαχωρισθούν αντικειµενικά, οι αναθέτοντες φορείς
µπορούν να αναθέσουν είτε χωριστές συµβάσεις για τα χωριστά
µέρη είτε µία ενιαία σύµβαση.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συµβάσεις για χωριστά µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµιάς από τις χωριστές αυτές
συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου τµήµατος. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν µία
ενιαία σύµβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισµό του εφαρµοστέου νοµικού καθεστώτος:
α) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται από το
άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς
εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανά-

θεση ενιαίας σύµβασης δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους,
β) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται από το
ν. 3978/2011, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε το
ν. 3978/2011, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης βασίζεται σε αντικειµενικούς λόγους. Το παρόν εδάφιο
δεν επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες
προβλέπει ο ν. 3978/2011. Η απόφαση για την ανάθεση µίας ενιαίας σύµβασης, ωστόσο, δε λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση
των συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου ή του
ν. 3978/2011.
3. Η περίπτ. (α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις για τις οποίες θα µπορούσαν
άλλως να ισχύουν οι περιπτ. (α) και (β) του προαναφερθέντος
εδαφίου.
4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης
είναι αντικειµενικά αδύνατον να διαχωριστούν, η σύµβαση µπορεί
να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται το παρόν Βιβλίο, όταν περιλαµβάνει στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 346 της
ΣΛΕΕ· διαφορετικά, µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3978/ 2011.
Άρθρο 245
Συµβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές
δραστηριότητες και αφορούν την άµυνα και την
ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν
πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για κάθε επιµέρους δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύµβασης. Όταν οι
αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά από τις χωριστές αυτές
συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριµένης δραστηριότητας.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύει η παράγραφος 2. Η επιλογή ανάµεσα στην
ανάθεση ενιαίας σύµβασης και στην ανάθεση πολλών χωριστών
συµβάσεων δεν πρέπει να γίνεται µε σκοπό την εξαίρεση της
σύµβασης ή των συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) ή του ν. 3978/2011.
2. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν
δραστηριότητα η οποία υπόκειται στο παρόν Βιβλίο και άλλη
δραστηριότητα η οποία:
α) υπόκειται στο ν. 3978/2011 ή
β) καλύπτεται από το άρθρο 346 ΣΛΕΕ,
η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3978/2011(Α’ 137) στις περιπτώσεις που υπάγονται στην περίπτωση α’ και µπορεί να ανατεθεί χωρίς την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου στις περιπτώσεις που υπάγονται στην περίπτωση
β’. Το παρόν εδάφιο δεν επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες προβλέπει ο ν. 3978/2011.
Οι συµβάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση α’ του πρώτου
εδαφίου και οι οποίες περιλαµβάνουν επιπλέον συµβάσεις ή
άλλα στοιχεία που διέπονται από το άρθρο 346 ΣΛΕΕ µπορούν
να ανατίθενται χωρίς την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου.
Ωστόσο, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται µε
την προϋπόθεση η ανάθεση της ενιαίας σύµβασης να δικαιολογείται για αντικειµενικούς λόγους και η απόφαση για την ανάθεση ενιαίας σύµβασης να µην λαµβάνεται µε σκοπό την
εξαίρεση συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου.
Άρθρο 246
Συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που αφορούν την άµυνα
ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή
διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις
συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την
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άµυνα ή την ασφάλεια, τις οποίες ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης διαφορετικές από αυτές του παρόντος Βιβλίου και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:
α) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που έχει συναφθεί, σύµφωνα µε τις Συνθήκες µεταξύ της Ελλάδας και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα,
αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τους συµβαλλοµένους·
β) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που συνδέεται µε την
στάθµευση στρατευµάτων και αφορά επιχειρήσεις της Ελλάδας
ή τρίτης χώρας·
γ) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην
Αρχή όλες τις συµφωνίες ή τους διακανονισµούς που αναφέρονται στο σηµείο α’ της παρούσης παραγράφου. Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούται να παρέχουν οποιαδήποτε
πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι
αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις και διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και
που ο αναθέτων φορέας αναθέτει, σύµφωνα µε τους κανόνες
περί διαδικασίας σύναψης συµβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, εφόσον οι συγκεκριµένες συµβάσεις ή οι σχετικοί διαγωνισµοί µελετών
χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισµό ή
ίδρυµα. Στην περίπτωση συµβάσεων ή διαγωνισµών µελετών που
συγχρηµατοδοτούνται κατά το µεγαλύτερο µέρος από διεθνή
οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι
συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης συµβάσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 247
Συµβάσεις µεταξύ αναθετουσών αρχών
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Μια σύµβαση που ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338),
αν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νοµικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχοµένου νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα
αρχή ή από άλλες νοµικές οντότητες που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή,
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόµου
και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό
πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νοµικού
προσώπου ανάλογο µε τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της
κατά την έννοια της περίπτωση α’ της παραγράφου 1, όταν ασκεί
αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους όσο
και στις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου. Ο εν λόγω έλεγχος µπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο
νοµικό πρόσωπο το οποίο µε τη σειρά του ελέγχεται κατά τον
ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης αν ένα ελεγχόµενο
νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νοµικό
πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας
αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
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εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων
χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που
απαιτούνται από εθνικές νοµοθετικές διατάξεις. Σύµφωνες µε τις
Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο
νοµικό πρόσωπο.
3. Αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο, κατά την έννοια
της παραγράφου 1, επί νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου
δικαίου µπορεί εντούτοις να αναθέσει σύµβαση στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρµόσει τις διατάξεις του παρόντος
Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού µε άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νοµικού προσώπου ανάλογο
εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών·
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω
νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων
που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές
ή από άλλα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές
νοµοθετικές διατάξεις, σύµφωνες µε τις Συνθήκες και δεν
ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς της περίπτωση α’ της παραγράφου 1, θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί
νοµικού προσώπου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου νοµικού
προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συµµετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο µπορεί
να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συµµετέχουσες αναθέτουσες
αρχές·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από
κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και
τις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου·
και
γ) το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµφέροντα
αντίθετα από τα συµφέροντα των ελεγχουσών αναθετουσών
αρχών.
4. Μια σύµβαση η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο
ή περισσότερων αναθετουσών αρχών δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται όλες οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των
συµµετεχουσών αναθετουσών αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν
οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους
στόχων·
β) η υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και
γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20 % των δραστηριοτήτων που
αφορά η συνεργασία.
5. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων
που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 και στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόψην ο µέσος συνολικός κύκλος
εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων του
νοµικού προσώπου, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα αγαθά και
τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω της ηµεροµηνίας σύστασης του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου ή της έναρξης των
δραστηριοτήτων του ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο µέτρο που βασίζεται στις
δραστηριότητες, όπως το κόστος είτε δεν είναι διαθέσιµο για την
τελευταία τριετία είτε δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η µέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως
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µέσω προβολών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Πάσης φύσεως συµβάσεις ή συµφωνίες (π.χ. προγραµµατικές, συνεργασίας) οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάµει
ειδικών διατάξεων, µπορεί να µην εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, υπό τους όρους που περιλαµβάνονται
στα άρθρα 222 έως 252 και ιδίως του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 248
Συµβάσεις που ανατίθενται
σε συνδεδεµένη επιχείρηση
(άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συνδεδεµένη
επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασµοί έχουν ενοποιηθεί µε τους λογαριασµούς του αναθέτοντος φορέα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251).
2. Στην περίπτωση φορέων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις
του ν. 4308/2014, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση η οποία:
α) µπορεί να υπόκειται, άµεσα ή έµµεσα, σε δεσπόζουσα επιρροή του αναθέτοντος φορέα·
β) µπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή επί του αναθέτοντος
φορέα· ή
γ) υπόκειται, από κοινού µε τον αναθέτοντα φορέα, στη δεσπόζουσα επιρροή άλλης επιχείρησης λόγω κυριότητας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «δεσπόζουσας επιρροής» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 224.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 247 και υπό τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το
παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που ανατίθενται:
α) από αναθέτοντα φορέα σε συνδεδεµένη επιχείρηση· ή
β) από κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από
διάφορους αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων 228 έως 234, σε επιχείρηση συνδεδεµένη µε έναν από αυτούς τους αναθέτοντες
φορείς.
4. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται σε:
α) συµβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του
µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, κατά την τελευταία τριετία, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
υπηρεσίες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση, προέρχεται από
την παροχή υπηρεσιών στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται·
β) συµβάσεις προµηθειών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του
µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προµήθειες που παρείχε η εν
λόγω επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την
παροχή αγαθών στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις
µε τις οποίες συνδέεται·
γ) στις συµβάσεις έργων, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του
µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα έργα που παρείχε η εν λόγω
επιχείρηση, κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή έργων στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε
τις οποίες συνδέεται.
5. Όταν, λόγω της ηµεροµηνίας σύστασης της συνδεδεµένης
επιχείρησης ή της ηµεροµηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων
της, δεν είναι διαθέσιµος ο κύκλος εργασιών της για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στις περιπτώσεις α’, β’ ή γ’ της
παραγράφου 4 είναι αξιόπιστος, ιδίως µε προβολές επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Όταν περισσότερες από µία επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε
τον αναθέτοντα φορέα, µε τον οποίο συγκροτούν ένωση οικονοµικών φορέων, παρέχουν τις ίδιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες ή
προµήθειες ή τα ίδια ή παρεµφερή έργα, για τον υπολογισµό των
ποσοστών λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που
προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, αγαθών ή

έργων εκ µέρους των εν λόγω συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
7. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν
αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3:
α) τις επωνυµίες των επιχειρήσεων για τις οποίες πρόκειται,
β) τη φύση και την αξία των σχετικών συµβάσεων,
γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ της επιχείρησης στην οποία ανατίθενται οι συµβάσεις και του αναθέτοντος φορέα,
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 249
Συµβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε
αναθέτοντα φορέα που συµµετέχει σε κοινοπραξία
(άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 247 και µε την προϋπόθεση
ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί µε σκοπό την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας επί περίοδο τουλάχιστον τριών (3)
ετών και ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι
αναθέτοντες φορείς που τη συγκροτούν συµµετέχουν σε αυτήν
τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο, το παρόν Βιβλίο (άρθρα
222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις:
α) τις οποίες αναθέτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από ορισµένους αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την
άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 228 έως
234, σε έναν από τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς ή β) τις
οποίες αναθέτει αναθέτων φορέας σε τέτοιου είδους κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει.
2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν
αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου:
α) τις επωνυµίες των κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται,
β) τη φύση και την αξία των σχετικών συµβάσεων,
γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται
οι συµβάσεις και του αναθέτοντος φορέα, ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 250
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται αποκλειστικά σε συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και
ανάπτυξης που εµπίπτουν στους κωδικούς CPV 73000000-2 έως
73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον
πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αποτελέσµατα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα
φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του,
και
β) η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ ολοκλήρου από τον
αναθέτοντα φορέα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 251
Δραστηριότητες άµεσα εκτεθειµένες
στον ανταγωνισµό
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση
δραστηριότητας οριζοµένης στα άρθρα 228 έως 234 δεν υπάγονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338), αν καταδεικνύεται, δυνάµει του αιτήµατος που προβλέπεται στο άρθρο 252
κατωτέρω, ότι η ασκουµένη στην Ελλάδα δραστηριότητα είναι
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άµεσα εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό σε αγορές στις οποίες η
πρόσβαση δεν είναι περιορισµένη. Οµοίως, οι διαγωνισµοί µελετών που διοργανώνονται για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιου
είδους δραστηριότητας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή δεν
υπάγονται στο παρόν Βιβλίο.
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να αποτελεί µέρος ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ή να ασκείται µόνον σε ορισµένες περιοχές. Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου αξιολόγηση περί ύπαρξης ανταγωνισµού, η οποία
πραγµατοποιείται µε βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες
στην Επιτροπή και για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου, δε
θίγει την εφαρµογή της περί ανταγωνισµού νοµοθεσίας. Η ως
άνω αξιολόγηση πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπ' όψιν την
αγορά για τις εν λόγω δραστηριότητες και τη γεωγραφική αγορά
αναφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 2.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το κατά πόσον µια
δραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό καθορίζεται µε βάση κριτήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανταγωνισµού της ΣΛΕΕ. Σε αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται τα
χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, η
ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται
ότι µπορούν να τα υποκαταστήσουν τόσο από την πλευρά της
ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, οι τιµές και η
πραγµατική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός παρόχων των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ως γεωγραφική αγορά αναφοράς, µε βάση την οποία αξιολογείται η έκθεση στον ανταγωνισµό, νοείται η περιοχή όπου οι
σχετικές επιχειρήσεις συµµετέχουν στην προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου οι συνθήκες ανταγωνισµού
είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία µπορεί να διακριθεί από
τις γειτονικές περιοχές επειδή, ιδίως, οι συνθήκες ανταγωνισµού
είναι αισθητά διαφορετικές. Η εν λόγω αξιολόγηση λαµβάνει
ιδίως υπόψην τη φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, την ύπαρξη εµποδίων για την είσοδο στην
αγορά ή ενδεχόµενων προτιµήσεων των καταναλωτών, τις αισθητές διαφορές στα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων µεταξύ της
εν λόγω περιοχής και των γειτονικών περιοχών ή τις αισθητές
διαφορές στις τιµές.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε µια
αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται, εφόσον η σχετική νοµοθεσία της Ένωσης, η οποία παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
Προσαρτήµατος Β’, έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο.
Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριµένη αγορά δεν τεκµαίρεται βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να καταδεικνύεται
ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη εκ του νόµου και εκ των
πραγµάτων.
Άρθρο 252
Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας
εφαρµογής του άρθρου 251
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο κρίνει ότι, µε
βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 251, µια
δεδοµένη δραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισµένη,
µπορεί να υποβάλει αίτηµα στην Επιτροπή, προκειµένου να βεβαιώσει ότι το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων ή στη διοργάνωση διαγωνισµών
µελετών για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, συνοδευόµενο, ενδεχοµένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη
εθνική αρχή η οποία είναι αρµόδια για τη σχετική δραστηριότητα.
Τέτοια αιτήµατα µπορούν να αφορούν σε δραστηριότητες που
αποτελούν µέρος ευρύτερου τοµέα ή που ασκούνται µόνον σε
ορισµένα τµήµατα του συγκεκριµένου κράτους - µέλους.
Διά του ως άνω αιτήµατος γνωστοποιούνται στην Επιτροπή
όλα τα συναφή στοιχεία, και ιδίως κάθε διάταξη νόµου ή διοικητική πράξη ή συµφωνία που αφορά τη συµµόρφωση προς τους
όρους που αναφέρονται στην παράγραφος 1του άρθρου 251.
2. Αν το αίτηµα που υποβάλλεται, σύµφωνα µε την παράγραφος 1 συνοδεύεται από αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη θέση
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που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή αρµόδια για τη σχετική δραστηριότητα, η εν λόγω θέση πρέπει να αναλύει λεπτοµερώς τις
προϋποθέσεις για τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου
1 του άρθρου 251 στη σχετική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις
παρ. 2 και 3 του εν λόγω άρθρου. Αν το αίτηµα δε συνοδεύεται
από θέση αρµόδιας ανεξάρτητης αρχής, το αρµόδιο Υπουργείο
ενηµερώνει την Επιτροπή για όλα τα συναφή στοιχεία, και, ιδίως,
για κάθε διάταξη νόµου ή διοικητική πράξη ή συµφωνία που
αφορά τη συµµόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 251.
3. Οι συµβάσεις που προορίζονται να καταστήσουν δυνατή την
άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας και οι διαγωνισµοί
µελετών που διοργανώνονται για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιου είδους δραστηριότητας παύουν να υπόκεινται στο παρόν
βιβλίο, εάν εκδώσει η Επιτροπή εκτελεστική πράξη σχετικά µε τη
δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 251
εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο Παράρτηµα IV του
Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος βιβλίου ή παρέλθει η εν λόγω
προθεσµία χωρίς να εκδοθεί η εκτελεστική πράξη.
4. Μετά την υποβολή του αιτήµατος, το αρµόδιο Υπουργείο
µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, να τροποποιήσει
ουσιωδώς το αίτηµά του, ιδίως σε ό,τι αφορά τις σχετικές δραστηριότητες ή γεωγραφικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτή
ισχύει νέα προθεσµία για την έκδοση της εκτελεστικής πράξης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος βιβλίου, εκτός αν συµφωνηθεί µικρότερη προθεσµία.
5. Όταν µια δραστηριότητα αποτελεί ήδη αντικείµενο διαδικασίας για την Ελλάδα δυνάµει των παραγράφων 1, 2 και 4, η παραλαβή µεταγενέστερων αιτήσεων για την ίδια δραστηριότητα
στην Ελλάδα πριν από το πέρας της προθεσµίας που έχει αρχίσει
για την πρώτη αίτηση δεν θεωρείται ως έναρξη νέων διαδικασιών
και οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 253
Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς
φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια,
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της προστασίας του ανταγωνισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος
και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα
των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων.
Ο σχεδιασµός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) ή τον τεχνητό περιορισµό
του ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός θεωρείται ότι περιορίζεται
τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση
ορισµένων οικονοµικών φορέων.
2. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας,που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος
Β’ του παρόντος βιβλίου.
3. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των συµβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 339, καθώς και τις
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
ευθύνης και αρµοδιότητάς τους.
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4. Οι ανάδοχοι συµβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα
στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε το π.δ. 113/2014 (Α’
180) και του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων, σύµφωνα µε το π.δ. 100/2014 (Α’
167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
5. Η υποχρέωση της παρ. 2 επισηµαίνεται στα έγγραφα της
σύµβασης και αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης κατά το άρθρο
335.
Άρθρο 254
Οικονοµικοί φορείς
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του
κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία, δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της
νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται
η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε
νοµικά πρόσωπα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των συµβάσεων προµηθειών που καλύπτουν επιπλέον υπηρεσίες ή εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
είναι δυνατόν να απαιτείται από τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις αιτήσεις συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα των µελών του
προσωπικού που επιφορτίζεται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής.
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον τρόπο µε τον
οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, που αναφέρονται στα άρθρα 303 έως 309,
εφόσον αυτό αιτιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι
σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας. Όροι που αφορούν
την εκτέλεση της σύµβασης από τέτοιου είδους ενώσεις οικονοµικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε
µεµονωµένους συµµετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειµενικούς λόγους και να είναι σύµφωνοι µε την
αρχή της αναλογικότητας.
4. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η σχετική µεταβολή είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικά στην περίπτωση συµβάσεων έργου, η νοµική µορφή της αναδόχου – ένωσης, πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού
αριθµού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία
συσταθείσα δια συµβολαιογραφικού εγγράφου).
5. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 255
Δικαιούµενοι συµµετοχής - Προϋποθέσεις
που σχετίζονται µε τη ΣΔΣ και άλλες
διεθνείς συµφωνίες
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκα-

τεστηµένα σε:
α) ένα κράτος – µέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την
Ένωση.
2. Στο βαθµό που καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 3, 4 και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση Προσαρτήµατος I’ της ΣΔΣ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 224 επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
Άρθρο 256
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παρ. 4, το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σε:
α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17
του ν. 2646/1998 (Α’ 236).
β) Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης του
άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96).
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης του σηµείου α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και
δ) κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον
περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων του
φορέα είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι ή εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία
ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30%
των εργαζοµένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε
αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των ως άνω κατηγοριών
οικονοµικών φορέων πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών των φορέων. Η
προκήρυξη του διαγωνισµού ή η πρόσκληση αναφέρει το παρόν
άρθρο.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδιδεται κατόπιν πρότασης
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονοµικών
καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συµβάσεων τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάµει του παρόντος
άρθρου και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος
άρθρου,
δ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζοµένων που ανήκουν
σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, εφόσον ορίζεται ανώτερο
του 30% και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
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Άρθρο 257
Εχεµύθεια
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222
έως 338) ή στην κείµενη νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων
συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 294 και 300, ο αναθέτων
φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει
οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των
προσφορών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις
στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι
αναθέτοντες φορείς καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που καθίστανται
διαθέσιµες σε σχέση µε τη λειτουργία ενός συστήµατος προεπιλογής, ανεξαρτήτως του αν αυτό έχει αποτελέσει ή όχι αντικείµενο γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής
που χρησιµοποιείται ως µέσο για την προκήρυξη διαγωνισµού.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους
οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους
και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.
3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Άρθρο 258
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάµει του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή των προσφορών, εκτελούνται µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς
διαθέσιµα και διαλειτουργικά µε τις γενικά χρησιµοποιούµενες
ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν
υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη
διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύµβασης, η χρήση
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριµένα
εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται
γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιµες εφαρµογές,
β) όταν οι εφαρµογές που υποστηρίζουν µορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιµοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν µπορούν να υποστούν
επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιµη
εφαρµογή ή υπόκεινται σε σχήµα αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης και δεν µπορούν να διατεθούν για µεταφόρτωση ή εξ
αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα,
γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισµό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στους αναθέτοντες
φορείς,

14089

δ) όταν τα έγγραφα της σύµβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίµακα προπλασµάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να
διαβιβασθούν µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε άλλο
κατάλληλο µέσο ή µε συνδυασµό ταχυδροµικών ή άλλων καταλλήλων µέσων και ηλεκτρονικών µέσων.
Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν
υποχρεούνται να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς τη
χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο
που απαιτείται η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε
α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
είτε
β) αν για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας
το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονοµικούς φορείς ή µπορούν να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα
µέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς που απαιτούν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, άλλα
µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν, στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο
άρθρο 341 του Βιβλίου ΙΙΙ τους λόγους για αυτή την απαίτηση.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται
απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών µέσων κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, µπορεί να χρησιµοποιείται
προφορική επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοινώσεις πλην
των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, υπό
τον όρο ότι το περιεχόµενο της προφορικής επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης περιλαµβάνουν τα έγγραφα της
σύµβασης, τις αιτήσεις συµµετοχής και τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες µε τους προσφέροντες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο και την αξιολόγηση των
προσφορών τεκµηριώνονται επαρκώς και µε ενδεδειγµένα µέσα,
όπως µε γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν για τη διαφύλαξη της
ακεραιότητας των δεδοµένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το περιεχόµενο
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
4. Όσον αφορά στις συµβάσεις έργων και τους διαγωνισµούς
µελετών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν τη χρήση
συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων µοντελοποίησης κτιριοδοµικών πληροφοριών ή παρόµοιων
µέσων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύµφωνα µε την παρ. 5, έως
ότου τα εν λόγω εργαλεία να διατεθούν γενικά, κατά την έννοια
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, όπου κριθεί απαραίτητο,
να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν άλλα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν
πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος
Β’ ή από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαί-
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ωσης ενδιαφέροντος ή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από το
χρονικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 290. Το κείµενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές
αυτές
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσµιών,
µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
χρησιµοποιώντας προσωρινά διακριτικά (πρόσβασης) διαθέσιµα
δωρεάν στο διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι για την αδυναµία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων ή
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συµµορφώνεται µε: α) Τις απαιτήσεις Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος
νόµου και
β) Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 259.
Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόµενα: α) στο ν. 3979/2011 και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νοµοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την
µε αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
β) στο π.δ. 25/2014.
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου
κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων έργων, µελετών
και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως
της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της
χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο
και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια
γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση
των συµβάσεων σχετικά µε τη διαλειτουργική σύνδεση του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα,
όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.),
του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α’112), όσον
αφορά στοιχεία και έγγραφα των δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε κάθε
άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την πα-
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ρακολούθηση των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών
ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και µε
τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και άλλων κρατώνµελών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του
παρόντος άρθρου για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) σχετικά µε:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3979/
2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα
αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και
µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας
του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας
για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως
της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της
χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των συµβάσεων που
συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τον
τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την
απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό
επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
11. Κατ’εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν
δικά τους ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 1έως 6 και 8 και το άρθρο 259 αναλογικά
εφαρµοζόµενο, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την υποχρέωση
εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών δυνάµει του παρόντος βιβλίου, µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και του αρµόδιου κατά περίπτωση εποπτεύοντος
Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος
αναθέτοντος φορέα, παρέχεται η σχετική εξαίρεση.
12. Στις συµβάσεις της παρ. 7 εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 6
του άρθρου 36.
Άρθρο 259
Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ
(άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι ανάλογο προς
τους κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση
και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήµανσης
είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους,
β) απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001. Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τις
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προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται από
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης
ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα
από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την απόφαση 2011/130/ΕΕ της
Επιτροπής, και να θέτουν σε εφαρµογή τα αναγκαία µέτρα ώστε
να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφοτύπους· όταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του
ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε
τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στον αναθέτοντα
φορέα να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά
τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα, την
ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον πάροχο των
υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) Σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε την υποστήριξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται
στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει
να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εµποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας
σύναψης σύµβασης και υπογράφονται από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρµόδια αρχή ή φορέας
έκδοσης µπορεί να καθορίζει τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 της απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης θέτει σε εφαρµογή
τα µέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφοτύπους αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας στο
σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν στην
ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαµβανόµενης
ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά
τρόπο κατανοητό για τα άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της µε αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς,
πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό
χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται
µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών
των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη
µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., µε κρυπτογραφηµένο τρόπο και επέχει
θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης,
όπως ανωτέρω περιγράφεται.
4. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί σε χρόνο που
να επιτρέπει την κανονική υποβολή των προσφορών, ο αναθέτων
φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή µερικά, να χρησιµοποιήσει
το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στη συνέχεια, µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον
τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη
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αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται,
σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 7.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης
συµβάσεων και των λοιπών εφαρµογών του συστήµατος αυτού.
Άρθρο 260
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Για τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις συµβάσεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 38.
Άρθρο 261
Ονοµατολογίες
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης συµβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλόγιου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)» όπως υιοθετήθηκε µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Άρθρο 262
Συγκρούσεις συµφερόντων
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα, κατά τις επόµενες παραγράφους, για
α) την αποτελεσµατική πρόληψη,
β) τον εντοπισµό και
γ) την επανόρθωσησυγκρούσεων συµφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της προετοιµασίας της
διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων.
2. Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχει ιδίως όταν
µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύµβασης που ενεργεί εξ ονόµατος της
αναθέτουσας αρχής, τα οποία εµπλέκονται στη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή µπορούν να επηρεάσουν την
έκβασή της έχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή άλλο προσωπικό συµφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4, το οποίο θα µπορούσε να εκληφθεί ως
στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο
πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
3. Η σύγκρουση συµφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη συµβάσεων, ο οποίος ενεργεί εξ
ονόµατος της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των
µελών των αποφαινόµενων ή/και γνωµοδοτικών οργάνων ή /και
β) τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή και άλλων οργάνων της
αναθέτουσας αρχής
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’
ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου
βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’, τα οποία:
αα) εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή /και
ββ) µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
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4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συµφέροντα»
νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα
κοινά συµφέροντα µε τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή µε
τους υπεργολάβους αυτών ή µε οποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων,
όπως ιδίως:
α) Η συµµετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα διοίκησης
ή διαχείρισης ενός οικονοµικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α’ ή/και β’ της
παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,5% των µετοχών, εταιρικών µεριδίων
ή άλλης φύσης δικαιωµάτων επί του κεφαλαίου οικονοµικού
φορέα που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συµµετοχή
στη διαχείριση του φορέα αυτού.
γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία
δώδεκα (12) µήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και λήξη την ηµέρα σύναψης αυτής, συµβατικού δεσµού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτηµένης
εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων µεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α’
ή/και β’ της παρ. 3, µε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. (α) και (β) της
παρ. 3, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή των
συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ’
της παρ. 3, σε σχέση µε οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγµή που λαµβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στην παρ.
6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Η παράβαση των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων
αποτελεί λόγο ακύρωσης κάθε σχετικής διοικητικής πράξης.
6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της συνδροµής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης
συµφερόντων, ενηµερώνει αµέσως την Αρχή και λαµβάνει αµελλητί τα κατάλληλα µέτρα προς διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης όλων των διαγωνιζοµένων, στα οποία µπορεί να
περιλαµβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριµένου προσώπου από
οποιαδήποτε συµµετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των παράγραφων 4
και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α’45).
7. Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον να θεραπευθεί µε άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος
σχετίζεται µε αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου
73 του Βιβλίου Ι.
8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή
γραπτή έκθεση η οποία περιλαµβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 341.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 263
Επιλογή των διαδικασιών
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1 Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν στις ανοικτές ή στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού ή στον

ανταγωνιστικό διάλογο ή στη σύµπραξη καινοτοµίας, όπως ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο.
2. Η προκήρυξη διαγωνισµού µπορεί να λάβει χώρα µε ένα από
τα ακόλουθα µέσα:
α) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης , σύµφωνα µε το
άρθρο 291, αν η σύµβαση ανατίθεται µέσω κλειστής διαδικασίας
ή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση,
β) µέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 292, αν η σύµβαση ανατίθεται
µέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση ή
µε ανταγωνιστικό διάλογο ή σύµπραξη καινοτοµίας,
γ) µέσω της προκήρυξης σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο
293.
Στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, οι οικονοµικοί
φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον µετά τη δηµοσίευση
της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς µέσω
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το
άρθρο 299.
3. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται
ρητά στο άρθρο 269, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού.
Άρθρο 264
Ανοικτή διαδικασία
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην ανοικτή διαδικασία, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός
φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης
διαγωνισµού.
Η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο
άρθρο 289.
Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηµοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που δεν χρησιµοποιήθηκε ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, η ελάχιστη προθεσµία
για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1, µπορεί να περιορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιελάµβανε, εκτός από
τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτηµα VI Μέρος
Α’ Τµήµα I του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος νόµου, όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτηµα VI Μέρος Α’
Τµήµα II του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος νόµου, εφόσον οι
πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης.
β) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης εντός διαστήµατος
µεταξύ τριάντα πέντε (35) ηµερών και δώδεκα (12) µηνών πριν
από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ένωσης της προκήρυξης σύµβασης.
3. Όταν επείγουσα κατάσταση καταλλήλως τεκµηριωµένη από
τον αναθέτοντα φορέα καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.
1, ο αναθέτων φορέας µπορεί να ορίζει προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να συντµήσει κατά πέντε (5)
ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, όταν αποδέχεται την υποβολή
προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
258.
5. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των
ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 331.
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Άρθρο 265
Κλειστή διαδικασία
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην κλειστή διαδικασία, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας
µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης
διαγωνισµού, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ένωσης και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από δεκαπέντε (15) ηµέρες.
2. Προσφορά µπορούν να υποβάλουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν
αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν
στη διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
304.
3. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να ορίζεται µε κοινή συµφωνία µεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των
υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους
τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και
την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συµφωνίας σχετικά
µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η προθεσµία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
4. Η κοινή συµφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, υπό τον όρο
ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των
συµµετεχόντων και τεκµηριώνεται καταλλήλως.
5. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην παράγραφο 1 προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των
ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 331.
Άρθρο 266
Διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη
προκήρυξη διαγωνισµού
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί
να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή
που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή, αν χρησιµοποιείται ως προκήρυξη
διαγωνισµού περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, της πρόσκλησης
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.
2. Μόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον
αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που
έχουν παρασχεθεί µπορούν να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να περιορίζουν τον
αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να
συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 304.
3. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να ορίζεται µε κοινή συµφωνία µεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των
υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσος
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.
Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
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4. Η κοινή συµφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, υπό τον όρο
ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των
συµµετεχόντων και τεκµηριώνεται καταλλήλως.
Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής
των προσφορών, η προθεσµία δεν είναι µικρότερη των δέκα (10)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
5. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των
ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 331.
Άρθρο 267
Ανταγωνιστικός διάλογος
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στον ανταγωνιστικό διάλογο οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, παρέχοντας τις πληροφορίες για την
ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή, αν χρησιµοποιείται ως προκήρυξη
διαγωνισµού περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, της πρόσκλησης
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Στο διάλογο µπορούν να συµµετέχουν µόνον οι οικονοµικοί
φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304.
Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας, από οικονοµική άποψη, προσφοράς, από πλευράς σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 311.
2. Οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις τους στην προκήρυξη του διαγωνισµού και/ή σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και στα ίδια έγγραφα, επίσης
παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης και θέτουν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα.
3. Οι αναθέτοντες φορείς προβαίνουν, µε τους συµµετέχοντες
που επελέγησαν, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων
301 έως 309, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση
και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν
µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του
διαλόγου αυτού, µπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέντες συµµετέχοντες όλες τις πτυχές της σύµβασης.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των συµµετεχόντων. Προς
το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δηµιουργεί
διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους
συµµετέχοντες έναντι των υπολοίπων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 257, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις
ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από
υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στον διάλογο, χωρίς
την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε
την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
4. Ο ανταγωνιστικός διάλογος µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, µε την εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο, ο αναθέτων φορέας δηλώνει
αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.
5. Ο αναθέτων φορέας συνεχίζει τον διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες, ενδεχοµένως,
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.
6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν
σχετικά τους εναποµείναντες συµµετέχοντες, οι αναθέτοντες φορείς καλούν, σε χρόνο και εντός προθεσµίας που καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης, καθέναν εξ αυτών να υποβάλει την
τελική προσφορά του βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν
και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία
για την εκτέλεση του σχεδίου.
Κατόπιν αιτήσεως του αναθέτοντος φορέα, οι προσφορές
αυτές µπορούν να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να
βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, εξειδίκευση και
βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν µπορούν να
έχουν ως αποτέλεσµα µεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της
προσφοράς ή της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη
διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές στα
στοιχεία αυτά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να δηµιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισµού ή να εισάγουν διακρίσεις.
7. Οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο.
Κατ’ αίτηση του αναθέτοντος φορέα, µπορούν να διεξαχθούν
συνοµιλίες µε τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την
προσφορά που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής,
για την επιβεβαίωση των οικονοµικών δεσµεύσεων ή άλλων όρων
που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους
της σύµβασης, εφόσον αυτό δεν έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο
περιγραφικό έγγραφο και ότι δεν ενέχουν κίνδυνο στρέβλωσης
ανταγωνισµού ή πρόκλησης διακρίσεων.
8. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν την απονοµή βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συµµετέχοντες
στον διάλογο.
Άρθρο 268
Σύµπραξη καινοτοµίας
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στη σύµπραξη καινοτοµίας, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’ και γ’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 263, παρέχοντας τις πληροφορίες
για την ποιοτική επιλογή που τίθενται από τον αναθέτοντα
φορέα.
Στα έγγραφα της σύµβασης ο αναθέτων φορέας προσδιορίζει
την ανάγκη για καινοτόµο προϊόν, υπηρεσία ή έργο, στην οποία
δεν ανταποκρίνεται η αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, που
διατίθενται ήδη στην αγορά και αναγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισµένες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να είναι σε θέση να
προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος της απαιτούµενης λύσης
και να αποφασίσουν αν θα υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη
διαδικασία.
Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποφασίσει να σχηµατίσει τη
σύµπραξη καινοτοµίας µε έναν εταίρο ή µε περισσότερους, που
εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Στη διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν µόνο οι οικονοµικοί
φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα µετά
την αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν

στη διαδικασία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304.
Οι συµβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου
ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας, από οικονοµική άποψη προσφοράς, από πλευράς σχέσης ποιότητας - τιµής, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 311.
2. Η σύµπραξη καινοτοµίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη
αγορά των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό
την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συµπεφωνηµένα µεταξύ αναθετόντων φορέων και συµµετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και µεγίστου κόστους.
Η σύµπραξη καινοτοµίας διαρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις,
σύµφωνα µε την ακολουθία των βηµάτων της διαδικασίας έρευνας και καινοτοµίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την κατασκευή των προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών ή την
ολοκλήρωση των έργων. Η σύµπραξη καινοτοµίας ορίζει ενδιάµεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τους εταίρους
και προβλέπει την καταβολή της αµοιβής σε κατάλληλες δόσεις.
Με βάση τους ανωτέρω στόχους, ο αναθέτων φορέας µπορεί
να αποφασίσει µετά από κάθε φάση να λύσει τη σύµπραξη καινοτοµίας ή, σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθµό των εταίρων
λύοντας επιµέρους συµβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας αναγράφει στα έγγραφα της σύµβασης τις εν
λόγω δυνατότητες και τους όρους χρήσης τους.
3. Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτοντες
φορείς διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές
και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς, µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόµενου τους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις.
4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτοντες
φορείς εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν κατά τρόπο που να
δηµιουργεί διακρίσεις πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν
ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων.
Ενηµερώνουν, σε χρόνο και εντός προθεσµίας που ορίζονται
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όλους τους
προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί,
σύµφωνα µε την παρ. 5 γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών
προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύµβασης, πέραν εκείνων
που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά τις αλλαγές
αυτές, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν επαρκές χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 257, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που
συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη
γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
5. Οι διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύµπραξης καινοτοµίας µπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς
διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων
ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει εάν θα κάνει χρήση της
δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύµβασης.
6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτοντες φορείς
εφαρµόζουν ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται µε την ικανότητα
των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης,
καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την
εφαρµογή καινοτόµων λύσεων.
Μόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον
αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των ζητούµενων πληροφοριών µπορούν να υποβάλουν σχέδια έρευνας και καινοτο-
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µίας, για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί
από τον αναθέτοντα φορέα ότι δεν µπορούν να καλυφθούν από
τις υφιστάµενες λύσεις.
Στα έγγραφα της σύµβασης ο αναθέτων φορέας ορίζει τις
συµφωνίες που διέπουν τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους του
ενός εταίρους, ο αναθέτων φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 257,
δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις που προτείνονται από άλλον εταίρο ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που
διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύµπραξης χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει
τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την
προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
7. Ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει ότι η δοµή της σύµπραξης
και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετικών φάσεων ανταποκρίνονται στον βαθµό καινοτοµίας της προτεινόµενης λύσης
και την ακολουθία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας
που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης, η
οποία δεν διατίθεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιµώµενη αξία των
αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που αγοράζονται δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση µε την επένδυση για την ανάπτυξή τους.
Άρθρο 269
Χρήση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν µια διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από διαδικασία µε προηγούµενη προκήρυξη
διαγωνισµού, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή καµία αίτηση
συµµετοχής ή καµία από τις υποβληθείσες αιτήσεις δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί
όροι της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε
τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο
πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 ή όταν αυτός
δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει ο αναθέτων φορέας, σύµφωνα µε το άρθρα 304 ή 305,
β) εάν µια σύµβαση έχει αποκλειστικά ως στόχο έρευνα, δοκιµές, µελέτη ή ανάπτυξη και όχι την εξασφάλιση κέρδους ή την
ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στον βαθµό
που η ανάθεση µιας τέτοιας σύµβασης δεν θίγει την ανάθεση, µε
διαγωνιστική διαδικασία, επόµενων συµβάσεων, οι οποίες θα επιδιώκουν ιδίως αυτούς τους στόχους,
γ) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα) ο στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση
µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου η
ταυτότητα του καλλιτέχνη συνδέεται άρρηκτα µε τον µοναδικό
χαρακτήρα και την αξία του έργου τέχνης,
ββ) δεν υφίσταται ανταγωνισµός, επειδή υπάρχουν τεχνικοί
λόγοι που εµποδίζουν την ανάπτυξή του,
γγ) για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ)
εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή
υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των παραµέτρων της σύµβασης,
δ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθε-
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σµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη,
ε) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται
από τον αρχικό προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική
αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάµενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προµηθευτεί
αγαθά µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι
ασυµβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως
προς τη χρήση και τη συντήρηση,
στ) για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παροµοίων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί παλαιότερη σύµβαση από τους
ίδιους αναθέτοντες φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα
έργα ή υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε βασικό σχέδιο το οποίο
αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύµβασης η οποία έχει συναφθεί,
σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου
263.
Στο βασικό σχέδιο επισηµαίνεται η έκταση πιθανών συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες θα ανατεθούν. Η ενδεχόµενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας επισηµαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό των επακόλουθων
εργασιών ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες
φορείς κατά την εφαρµογή των άρθρων 235 και 236,
ζ) για αγαθά που είναι εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων,
η) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, µε την αξιοποίηση µιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα, µπορούν να αποκτηθούναγαθά σε τιµή πολύ
χαµηλότερη από τις τιµές που επικρατούν συνήθως στην αγορά,
θ) για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από έναν προµηθευτή που έπαυσε οριστικά τις
εµπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης
διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόµου,
ι) όταν η σχετική σύµβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο πρέπει, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπει ο διαγωνισµός
µελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του
διαγωνισµού αυτού· στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν
στις διαπραγµατεύσεις.
ΤΜΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 270
Δυναµικά συστήµατα αγορών
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν το δυναµικό σύστηµα αγορών για αγορές τρέχουσας χρήσης, των
οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυναµικό σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι
ανοικτό καθ’ όλη περίοδο ισχύος του συστήµατος σε κάθε οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που
ορίζονται αντικειµενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά της σύµβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας.
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Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν αναφορά
στο µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος των συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν ή σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν αυτές οι συµβάσεις.
2. Για τη σύναψη σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν
τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστηµα και ο αριθµός
των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστηµα δεν περιορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304. Όταν οι αναθέτοντες φορείς χωρίζουν το σύστηµα σε κατηγορίες προϊόντων,
έργων ή υπηρεσιών, σύµφωνα προς την παράγραφος 1του παρόντος άρθρου, καθορίζουν τα εφαρµοζόµενα κριτήρια επιλογής
για εκάστη κατηγορία.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 265,
ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα (30) τουλάχιστον
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της πρόσκλησης
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εφόσον ως µέσον προκήρυξης
του διαγωνισµού χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών.
Μετά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
για την σύναψη της πρώτης σύµβασης στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, δεν τίθεται καµία επιπλέον προθεσµία
παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής.
β) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών. Εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 265.
3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών πραγµατοποιούνται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά
µέσα, σύµφωνα µε τις παραραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου
258.
4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων εντός ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς:
α) δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, όπου διευκρινίζεται
ότι πρόκειται για ένα δυναµικό σύστηµα αγορών,
β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τουλάχιστον τη
φύση και την εκτιµώµενη ποσότητα των προβλεπόµενων αγορών,
καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το
δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου
λειτουργίας του, του χρησιµοποιούµενου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των τεχνικών ρυθµίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης,
γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων
ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους,
δ) παρέχουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και ελεύθερη πρόσβαση, για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστηµα, στα έγγραφα
της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 297.
5. Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο
ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα σε
κάθε οικονοµικό φορέα να ζητήσει να συµµετάσχει στο σύστηµα,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος
άρθρου. Οι αναθέτοντες φορείς ολοκληρώνουν την αξιολόγηση
των εν λόγω αιτήσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες
ηµέρες σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται,
ιδίως λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συµπληρωµατικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου και εφόσον δεν έχει
αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη
συγκεκριµένη σύµβαση εντός του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω µεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλη
πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά τη διάρκεια της παρά-
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τασης της περιόδου αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης
στην οποία προτίθενται να προβούν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή όχι.
6. Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλους τους συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν προσφορά για σύναψη κάθε συγκεκριµένης σύµβασης εντός του δυναµικού
συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 299. Όταν το δυναµικό σύστηµα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους
συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί στην κατηγορία της συγκεκριµένης σύµβασης, να υποβάλουν προσφορά.
Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού
για το δυναµικό σύστηµα αγορών, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος, ή, αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού,
στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Τα κριτήρια αυτά µπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
7. Οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι, δυνάµει του άρθρου 305,
επικαλούνται λόγους αποκλεισµού και κριτήρια επιλογής που
προβλέπονται στο πλαίσιο του Βιβλίου Ι του παρόντος νόµου,
µπορούν, ανά πάσα στιγµή κατά την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, να απαιτούν από τους συµµετέχοντες
που έχουν γίνει δεκτοί να καταθέτουν επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
79, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης της αίτησης.
Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 79 καθ’
όλη την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών.
8. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν την περίοδο ισχύος του
δυναµικού συστήµατος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισµού και ενηµερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε µεταβολή
της εν λόγω περιόδου ισχύος, µε τη χρήση των κατωτέρω τυποποιηµένων εντύπων:
α) εάν η περίοδος ισχύος µεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω του εντύπου που χρησιµοποιείται
αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισµού για το δυναµικό σύστηµα
αγορών,
β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο
294.
9. Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς καθώς και
στους συµµετέχοντες στο δυναµικό σύστηµα αγορών δεν επιβάλλεται καµία χρέωση πριν ή κατά την περίοδο ισχύος του συστήµατος.
10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 271
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται
νέες, µειωµένες τιµές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισµένα
στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτοντες
φορείς διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη
µορφή επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες
µεθόδους αξιολόγησης.
Δεδοµένου ότι ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών ή έργων που
έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως
ο σχεδιασµός έργων δεν µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση αυ-
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τόµατη µέθοδο αξιολόγησης, οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν
αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
2. Σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν ότι πριν από την ανάθεση
µιας σύµβασης διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν
το περιεχόµενο των εγγράφων της σύµβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν να καθορισθούν µε ακρίβεια.
Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό µεταξύ των
µερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στην παρ. 2
του άρθρου 273, καθώς και κατά το διαγωνισµό για την ανάθεση
συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 270.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:
α) µόνο στις τιµές εφόσον η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά
βάσει της τιµής,
β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον η
σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιµής ή στην προσφορά µε το χαµηλότερο κόστος, σύµφωνα µε
µια προσέγγιση βασιζόµενη στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους.
4. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το δηλώνουν στην προκήρυξη
διαγωνισµού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή,
αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος
προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος νόµου.
5. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό, διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των
προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή τα κριτήρια ανάθεσης
και µε τη στάθµισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.
Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305
και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 304 και 305, εφόσον η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές,
χωρίς να είναι µη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες προσφορές
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συµπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες
κρίνονται από τον αναθέτοντα φορέα ασυνήθιστα χαµηλές. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες υποβάλλονται από
προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του αναθέτοντος φορέα, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχετίζεται
µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο
πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 ή όταν αυτός
δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίζονται από
τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 304 ή 305.
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό,
χρησιµοποιώντας,
κατά
την
προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές
φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.
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6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους
αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 311.
Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το µαθηµατικό τύπο, βάσει του
οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, η αυτόµατη κατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες τιµές ή/και τις νέες αξίες. Εκτός από την περίπτωση
κατά την οποία η οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά βρίσκεται µε βάση µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη στάθµιση όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί
για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση που
χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού ή σε
άλλα έγγραφα της σύµβασης. Προς το σκοπό αυτόν, περιθώρια
διακύµανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε συγκεκριµένη
τιµή.
Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αµέσως σε όλους
τους προσφέροντες τουλάχιστον τις πληροφορίες εκείνες που
τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, την
αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύνανται επίσης, εάν επισηµαίνεται
εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Οι αναθέτοντες
φορείς δύνανται επιπλέον να ανακοινώνουν ανά πάσα στιγµή τον
αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασµού.
Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να γνωστοποιούν την
ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων
φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
8. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει προηγουµένως το χρονικό
διάστηµα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής πριν περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ή
γ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηριασµού έχουν
όλες ολοκληρωθεί.
Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώσουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ του
πρώτου εδαφίου, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην περίπτωση β’, η πρόσκληση συµµετοχής στον
πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης
του πλειστηριασµού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι
αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση, σύµφωνα µε το
άρθρο 311, βάσει των αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 272
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας,
οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, υπό την επιφύλαξη της απόφασης της παραγράφου 2, να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να
υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, για τους
αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για συγκεκριµένα είδη συµβάσεων.
3. Οι προσφορές που υποβάλλονται υπό µορφή ηλεκτρονικού
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καταλόγου µπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που
συµπληρώνουν την προσφορά.
4. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες µε σκοπό τη συµµετοχή τους σε µια
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγµα που καθορίζεται από
τον αναθέτοντα φορέα.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις για τα µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως και µε
τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 258.
5. Όταν η υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών
καταλόγων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, οι αναθέτοντες φορείς:
α) το δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισµού, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή , όταν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο
προκήρυξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγµάτευσης,
β) επισηµαίνουν στα έγγραφα της σύµβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 258 όσον αφορά το
υπόδειγµα, τον χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις
τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον
κατάλογο.
6. Εάν έχει συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του
ενός οικονοµικούς φορείς µετά την υποβολή προσφορών υπό τη
µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισµού για συγκεκριµένες συµβάσεις λαµβάνει χώρα βάσει επικαιροποιηµένων
καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς χρησιµοποιούν µία από τις ακόλουθες µεθόδους:
α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους
ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρµοσµένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύµβασης ή
β) ενηµερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να καταρτισθούν
προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω
µεθόδου έχει επισηµανθεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη
συµφωνία-πλαίσιο.
7. Εάν οι αναθέτοντες φορείς προκηρύσσουν νέο διαγωνισµό
για συγκεκριµένες συµβάσεις, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παρ. 6, ενηµερώνουν τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία
και ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταρτισθούν προσφορές
προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης
και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν
την εν λόγω συλλογή πληροφοριών.
Οι αναθέτοντες φορείς προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστηµα µεταξύ της ενηµέρωσης και της συλλογής των πληροφοριών.
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς
παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόµενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αµφισβητήσει
ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε µε αυτόν τον
τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλµατα.
8. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις
βάσει ενός δυναµικού συστήµατος αγορών απαιτώντας οι προσφορές συγκεκριµένης σύµβασης να υποβάλλονται υπό µορφή
ηλεκτρονικού καταλόγου.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν επίσης να αναθέτουν συµβάσεις βάσει ενός δυναµικού συστήµατος αγορών βάσει της περίπτωσης β’ της παρ. 6 και της παρ. 7, υπό την προϋπόθεση ότι η
αίτηση συµµετοχής στο δυναµικό σύστηµα αγορών συνοδεύεται
από ηλεκτρονικό κατάλογο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγµα που καθορίζεται από τον αναθέτοντα
φορέα. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συµπληρώνεται από
τους υποψηφίους, αφού ενηµερωθούν για την πρόθεση του αναθέτοντος φορέα να καταρτίσει προσφορές µέσω της διαδικασίας
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 273
Συµφωνίες-πλαίσιο
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συµφωνίεςπλαίσιο, εφόσον εφαρµόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται
στον παρόν Βιβλίο.
Ως συµφωνία-πλαίσιο νοείται µια συµφωνία που συνάπτεται
µεταξύ ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων και ενός ή
περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να
συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως
όσον αφορά τις τιµές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόµενες
ποσότητες.
Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα οκτώ (8) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως λόγω του αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει αντικειµενικών κανόνων και κριτηρίων που µπορεί
να περιλαµβάνουν την εκ νέου διεξαγωγή του διαγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι µέρη της συµφωνίαςπλαίσιο, όπως συνήφθη. Οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια
προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνίαπλαίσιο.
Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας. Στις
περιπτώσεις που προβλέπεται διεξαγωγή νέου διαγωνισµού, οι
αναθέτοντες φορείς ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή
προσφορών για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση και αναθέτουν
κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη
προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί
στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να προσφεύγουν στις συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να
περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό.
Άρθρο 274
Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και
Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ)
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν:
α) να αποκτούν έργα, τα αγαθά ή και υπηρεσίες από µία K.A.Α.
που παρέχει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
συµβάσεις που ανατίθενται από µία Κεντρική Αρχή Αγορών,
µέσω δυναµικών συστηµάτων αγορών που διαχειρίζεται µία
Κ.Α.Α. ή χρησιµοποιώντας συµφωνία – πλαίσιο από Κ.Α.Α. που
παρέχει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών το οποίο διαχειρίζεται
µια Κ.Α.Α. µπορεί να χρησιµοποιείται από άλλους αναθέτοντες
φορείς, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισµού µε την
οποία εισάγεται το εν λόγω δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Ένας αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από µία κεντρική αρχή αγορών
που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιµοποιώντας συµβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναµικά συστήµατα αγορών
που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , συµφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται
από την ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, ο εν λόγω αναθέτων φορέας φέρει την ευθύνη για
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την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), όσον αφορά στα µέρη που διεξάγονται από τον ίδιο, όπως:
α) την ανάθεση µιας σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών το οποίο διαχειρίζεται µία ΚΑΑ,
β) τη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού βάσει της συµφωνίας-πλαίσιου που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που διεξάγονται
από µία ΚΑΑ διενεργούνται µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 258 υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου 258.
4. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, χωρίς να εφαρµόζουν τις
διαδικασίες του παρόντος βιβλίου, να αναθέτουν µία σύµβαση
υπηρεσιών για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών
σε µία Κ.Α.Α..
Αυτές οι συµβάσεις υπηρεσιών µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
5.α) Είναι δυνατόν, κατόπιν κοινής εγγράφου συµφωνίας, να
ορίζεται αναθέτων φορέας ως Κ.Α.Α., η οποία προσφέρει δραστηριότητες της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου
2.
Η εν λόγω συµφωνία εγκρίνεται, σύµφωνα µε τις εσωτερικές
διατάξεις που διέπουν τους αναθέτοντες φορείς που συµβάλλονται και καθορίζει ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες του αναθέτοντος φορέα που ασκεί δραστηριότητες
Κ.Α.Α., καθώς και τις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών
που αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης. Για τους σκοπούς
της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 και
3 του παρόντος άρθρου. Η συµφωνία του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στους κατά περίπτωση αρµοδίους Υπουργούς, καθώς και στην Αρχή και αναφέρεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
β) Με κοινή απόφαση του αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών ορίζεται αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα αρχή κατά
την έννοια του άρθρου 223, ως Κ.Α.Α.. Στην εν λόγω υπουργική
απόφαση καθορίζεται η κατά περίπτωση αρµοδιότητα σύναψης
και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, µε
κριτήριο είτε τον τοµέα ή κλάδο της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιείται ο αναθέτων φορέας είτε τη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας είτε κατ' εφαρµογή αµφοτέρων των κριτηρίων
αυτών και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις
αρµοδιότητες αυτού, καθώς και στις κατηγορίες έργων, αγαθών
και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης.
Άρθρο 275
Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων
(άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ)
1. Δύο ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς µπορούν να συµφωνήσουν να διεξάγουν ορισµένες συγκεκριµένες διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων από κοινού. Η συµφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον τις ευθύνες των µερών, τον
επιµερισµό των υποχρεώσεων στα µέρη και τις λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις αναγκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των µερών.
2. Στις περιπτώσεις που µια διαδικασία σύναψης σύµβασης
διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόµατος και για λογαριασµό όλων των αναθετόντων φορέων, οι τελευταίοι ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338). Τούτο
ισχύει και σε περιπτώσεις που τη διαδικασία διαχειρίζεται ένας
αναθέτων φορέας, ενεργώντας τόσο για δικό του λογαριασµό
όσο και για λογαριασµό των λοιπών αναθετόντων φορέων.
Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν
πραγµατοποιείται στο σύνολό της εξ ονόµατος και για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων αναθετόντων φορέων, οι τελευταίοι ευθύνονται αλληλέγγυα µόνο για τα µέρη εκείνα που
πραγµατοποιούνται από κοινού. Κάθε αναθέτων φορέας φέρει
την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο για τα µέρη που διεξάγει στο
όνοµά του και για δικό του λογαριασµό.
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Άρθρο 276
Διαδικασίες σύναψης συβάσεων µε αναθέτοντες
φορείς από διαφορετικά Κράτη – Μέλη
(άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 247 έως 249, αναθέτοντες
φορείς από διαφορετικά κράτη - µέλη µπορούν να ενεργούν από
κοινού για την ανάθεση συµβάσεων χρησιµοποιώντας ένα από
τα µέσα του παρόντος άρθρου.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν χρησιµοποιούν τα µέσα του παρόντος άρθρου µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής διατάξεων αναγκαστικού δηµοσίου δικαίου σύµφωνων µε το δίκαιο της
Ένωσης στις οποίες υπόκειται το οικείο κράτος - µέλος.
2. Αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν κεντρικές
δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από ΚΑΑ εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένη η Κ.Α.Α..
Οι εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η Κ.Α.Α., εφαρµόζονται επίσης στα ακόλουθα:
α) στην ανάθεση σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών,
β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισµού εντός µίας συµφωνίας-πλαίσιου.
4. Αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη - µέλη µπορούν
από κοινού να αναθέτουν σύµβαση, να συνάπτουν συµφωνίαπλαίσιο ή να λειτουργούν δυναµικό σύστηµα αγορών. Μπορούν
επίσης να αναθέτουν συµβάσεις βάσει της συµφωνίας-πλαίσιου
ή του δυναµικού συστήµατος αγορών. Εκτός εάν τα αναγκαία
στοιχεία ρυθµίζονται από διεθνή συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι συµµετέχοντες αναθέτοντες φορείς
συνάπτουν συµφωνία, όπου καθορίζονται:
α) οι ευθύνες των µερών και οι σχετικές εφαρµοστέες εθνικές
διατάξεις,
β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της διαδικασίας, του
επιµερισµού των υπό ανάθεση έργων, αγαθών ή υπηρεσιών και
της σύναψης των συµβάσεων.
Ένας συµµετέχων αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
όταν αγοράζει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες από αναθέτοντα φορέα
που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Για τον καθορισµό των ευθυνών και του εφαρµοστέου εθνικού
δικαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να κατανέµουν συγκεκριµένες ευθύνες µεταξύ τους και να ορίζουν τις εφαρµοστέες
διατάξεις των εθνικών δικαίων οποιουδήποτε από τα σχετικά
κράτη - µέλη τους. Η κατανοµή ευθυνών και το εφαρµοστέο
εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης για τις
από κοινού ανατιθέµενες συµβάσεις.
5. Αν περισσότεροι αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά
κράτη - µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οµίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάµει
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάµει του δικαίου της Ένωσης, οι συµµετέχοντες αναθέτοντες
φορείς συµφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργάνου του
κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη µέλη:
α) των εθνικών διατάξεων του κράτους - µέλους, όπου έχει την
έδρα του ο κοινός φορέας,
β) των εθνικών διατάξεων του κράτους - µέλους, όπου ασκεί
τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας.
Η συµφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί είτε
να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα είτε για ορισµένο χρόνο, σε ορισµένα είδη συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες µεµονωµένες
αναθέσεις συµβάσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΜΗΜΑ III
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 277
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης
(άρθρο 99 παράγραφοι 6 και 100 παράγραφος 2
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 ο
αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό
«Φάκελο Σύµβασης».
3. Ο Φάκελος Σύµβασης συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε
όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης της σύµβασης και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του,
γ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
δ) τα έγγραφα της σύµβασης,
ε) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε ο αναθέτων φορέας
να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά έγγραφα που αφορούν:
αα) στην επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς,
ββ) στην προετοιµασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης,
γγ) στο διάλογο ή διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη),
δδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύµβασης,
στ) αντίγραφο της σύµβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι
µεγαλύτερη από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ όταν πρόκειται για σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών ή δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ όταν πρόκειται για σύµβαση έργων.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία των σηµείων α’ε’ της προηγούµενης
παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών
από την ηµεροµηνία παραλαβής του αντικειµένου της σύµβασης.
5. Το αντίγραφο του σηµείου στ’ της προηγούµενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
Άρθρο 278
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την αγορά,
προκειµένου να προετοιµάσουν τη σύµβαση και να ενηµερώνουν
τους οικονοµικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους
όσον αφορά στις συµβάσεις.
Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, επί παραδείγµατι, να ζητούν ή να δέχονται τις συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή αρχών ή φορέων που δραστηριοποιούνται στην
αγορά, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ή φορέων που
δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οι εν λόγω συµβουλές µπορούν
να χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσµα
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και την παραβίαση των αρχών
της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.
Άρθρο 279
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για
ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος

φορέα και, κατά την κρίση του, µέσω εντύπου ή ηλεκτρονικού
τύπου. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο
µέσο δηµοσιότητας βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση
συµβάσεων για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας διάταξης
θα υποχρέωνε τους αναθέτοντες φορείς να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη
συµφέροντά τους ή µπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική
πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται,
αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία του αναθέτοντος φορέα,
το αντικείµενο της σύµβασης, τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε άλλο
πληροφοριακό στοιχείο σχετικά µε τη σύµβαση που πρόκειται να
συναφθεί. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, πριν
την αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς φορείς
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύµβασης, ο
αναθέτων φορέας διασφαλίζει την εχεµύθεια των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 259.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα οριζόµενα
στα άρθρα 258 και 259 διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες από την
ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται,
ιδίως σε περιπτώσεις συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας ή µε
ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που
τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο αναθέτων φορέας συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα
του και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.
Άρθρο 280
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση που
σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές στον αναθέτοντα φορέα είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου
του άρθρου 278 ή έχει εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην
προετοιµασία της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, ο αναθέτων
φορέας λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη
στρέβλωση του ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν
λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν ιδίως τη γνωστοποίηση
στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και τον καθορισµό επαρκών
προθεσµιών για την παραλαβή των προσφορών. Ο εµπλεκόµενος
υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία µόνο
εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συµµόρφωση µε
την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισµό, ενηµερώνεται η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, αρµόδια για την εφαρµογή του ν.
3959/2011 και η Αρχή και παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συµµετοχή τους
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν είναι
δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους ή
τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφονται και
τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και της Αρχής µε
µέριµνα του αναθέτοντος φορέα.
Τα µέτρα που λαµβάνονται καταγράφονται στην ειδική έκθεση
που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 341.
Άρθρο 281
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
1. Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύµβασης πρέπει
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να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιµων µεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης, πλην της προκήρυξης σύµβασης του άρθρου 293 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
του άρθρου 291 περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία του αναθέτοντος φορέα,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών από την
αρµόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών,
την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση (επί παραδείγµατι τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συµµετέχουν
στη διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης,
οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για συµπληρωµατικές ή
νέες συµβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, καθώς και
τον αριθµό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής,
η) το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος µετά την
κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα
και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο
της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας,
την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο και
χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε
το αντικείµενο της σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού, την
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή/και
επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα µέρη της σύµβασης,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών,
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση
της σύµβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου
253 και τους όρους πληρωµής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις µε τη µορφή σαφών, ακριβών
και κατηγορηµατικών ρητρών αναθεώρησης, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως ρητρών αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις,
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύµβασης,
κβ) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στον
τρόπο διάθεσης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κγ) ειδικά για τις συµβάσεις έργων:
κγα) τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης, το τιµολόγιο δηµοπράτησης, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη
διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
κγβ) το σύστηµα υποβολής προσφορών,
κγγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο και
κγδ) την επωνυµία του οργάνου που θα εξετάζει ενστάσεις,
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κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338).
3. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς
φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος
αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους.
5. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιµοποιούν πρότυπα
ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης τα οποία εκδίδονται από την
Αρχή.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται κατά τη σύναψη των συµβάσεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που
υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε τον ν. 3389/ 2005.
Άρθρο 282
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1
του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Β’, παρατίθενται
στα έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρονται σε
συγκεκριµένη διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής ή παροχής των
ζητούµενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόµη και αν οι
παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο
της σύµβασης και είναι ανάλογα µε την αξία και τους σκοπούς
της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν επίσης να καθορίζουν αν
απαιτείται µεταβίβαση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συµβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι τεχνικές προδιαγραφές,
εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, καταρτίζονται
µε τρόπο ώστε να λαµβάνουν υπ' όψιν κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους τους
χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιµότητας δυνάµει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιµότητας για
άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους τους χρήστες,
καθορίζονται µε παραποµπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση
των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και
δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε έναν από τους
κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράµετροι είναι επαρκώς ακριβείς ώστε να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν
τη σύµβαση,
β) µε παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης ή —όταν αυτά δεν υπάρχουν—
σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές
τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των
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αγαθών · κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναµο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόµενα
στην περίπτωση α’, µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµβατότητας
προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β,
δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β’ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση α’ για άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το
αντικείµενο της σύµβασης, δεν περιέχουν µνεία συγκεκριµένης
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής
που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε εµπορικού
σήµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα
προϊόντα. Η εν λόγω µνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν
είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3.
Η εν λόγω µνεία συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναµο».
5. Όταν o αναθέτων φορέας χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παραποµπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
περίπτωση β’ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του µε
κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι οι λύσεις που
προτείνει πληρούν κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που
αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παρ. 3 για τη διατύπωση των
τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών
ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί
µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή
ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις
που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
που πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν
την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο
290.
Άρθρο 283
Σήµατα
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς σκοπεύουν να προβούν σε
αγορά έργων,αγαθών ή υπηρεσιών µε ειδικά περιβαλλοντικά,
κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, µπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της
σύµβασης, να απαιτούν συγκεκριµένο σήµα ως αποδεικτικό ότι
τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά συµµορφώνονται µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια
που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των έργων,
των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης,
β) οι απαιτήσεις σήµατος βασίζονται σε κριτήρια που µπορούν

να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις,
γ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων κρατικών οργανισµών,
καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων, κατασκευαστών, διανοµέων
και µη κυβερνητικών οργανώσεων,
δ) τα σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
ε) οι απαιτήσεις σήµατος καθορίζονται από τρίτο επί του
οποίου ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήµα
δεν µπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν, όσον αφορά έργα,
αγαθά ή υπηρεσίες, να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις σήµατος,
δηλώνουν τις απαιτήσεις σήµατος στις οποίες αναφέρονται.
Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν συγκεκριµένο σήµα αποδέχονται όλα τα σήµατα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, τα
αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναµες απαιτήσεις σήµατος. Όταν ένας οικονοµικός φορέας δεν είχε τεκµηριωµένα τη
δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήµα που έχει υποδείξει ο
αναθέτων φορέας ή ισοδύναµο σήµα εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο
αναθέτων φορέας αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά
µέσα, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν τον τεχνικό φάκελο του
κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριµένος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά
και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου σήµατος ή τις συγκεκριµένες απαιτήσεις που έχει ορίσει ο αναθέτων
φορέας.
2. Εάν ένα σήµα πληροί τις προϋποθέσεις των περίπτώσεων
β’,γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 αλλά θέτει επιπλέον απαιτήσεις
που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν το σήµα αυτό καθ' αυτό, αλλά µπορούν να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή µε παραποµπή στις
λεπτοµερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήµατος ή, εάν είναι
αναγκαίο, σε τµήµατα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλα για
τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειµένου.
Άρθρο 284
Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση
και άλλα αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει
εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης
της σύµβασης.
Αν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόµενων από συγκεκριµένο οργανισµό αξιολόγησης της
συµµόρφωσης οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από
άλλους ισοδύναµους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισµός
αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ένας οργανισµός ο οποίος
πραγµατοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
συµπεριλαµβανοµένων βαθµονοµήσεων, δοκιµών, πιστοποίησης
και επιθεώρησης και είναι διαπιστευµένος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
2. Οι αναθέτοντες φορείς δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως
τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόµενος
οικονοµικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις
εκθέσεις δοκιµών που αναφέρονται στην παράγραφος 1ή δεν έχει
τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών,
υπό τους όρους ότι για την αδυναµία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει
ότι τα προς ανάθεση έργα,αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις
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απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης σύµβασης.
3. Εφόσον ζητηθεί:
α) η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης»
(ΕΛΟΤ Α.Α.) και
β) η ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ
Α.Ε.)
θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών µελών, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται αντίστοιχα, σύµφωνα µε:
α) την παρ. 6 του άρθρου 282,
β) το άρθρο 283 και τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 343. Ειδικά για τους οικονοµικούς φορείς που
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αρµόδιες είναι οι παραπάνω
δύο ανώνυµες εταιρείες.
Άρθρο 285
Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς διαθέτουν στους οικονοµικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάθεση µιας σύµβασης, κατόπιν
αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηµατικά στις συµβάσεις προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις
οποίες αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες προτίθενται να εφαρµόσουν για τις συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης. Οι εν λόγω
προδιαγραφές είναι διαθέσιµες µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω ελεύθερης, πλήρους άµεσης και δωρεάν πρόσβασης.
Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές διαβιβάζονται και µε άλλα
µέσα πλην των ηλεκτρονικών µέσων όταν η ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα
της σύµβασης δεν είναι δυνατή για κάποιον από τους λόγους
που εκτίθενται στην παράγραφο 1 του 258 ή όταν η ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα
έγγραφα της σύµβασης δεν είναι δυνατή διότι οι αναθέτοντες
φορείς προτίθενται να εφαρµόσουν την παρ. 2 του άρθρου 257.
2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω ελεύθερης, πλήρους,
άµεσης και δωρεάν πρόσβασης, αρκεί η παραποµπή στα εν λόγω
έγγραφα.
Άρθρο 286
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλουν εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που
έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς. Οι εναλλακτικές
προσφορές συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς επισηµαίνουν στην προκήρυξη σύµβασης ή, αν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται
περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος, εάν επιτρέπουν ή όχι ή εάν απαιτούν εναλλακτικές προσφορές. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήµανση.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που επιτρέπουν ή απαιτούν εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της της σύµβασης
τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και ειδικές απαιτήσεις υποβολής
τους, ιδίως αν µπορούν να υποβάλλονται µόνο στις περιπτώσεις
που έχει επίσης υποβληθεί προσφορά, που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά. Επίσης διασφαλίζουν ότι τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης µπορούν να εφαρµοστούν σε εναλλακτικές
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις,
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καθώς και σε συµµορφούµενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.
2. Οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν υπ' όψιν µόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει
ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά µε µοναδική αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα
οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών και
όχι σύµβασης προµηθειών είτε στη σύναψη σύµβασης προµηθειών και όχι σύµβασης υπηρεσιών.
Άρθρο 287
Υπεργολαβία
(άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Στα έγγραφα της σύµβασης ο αναθέτων φορέας ζητά από τον
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Άρθρο 288
Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων και µπορούν να καθορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων
αυτών.
Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή -αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος
προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού-, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε διαπραγµάτευση, αν οι προσφορές µπορούν να υποβάλλονται για ένα,
περισσότερα ή για όλα τα τµήµατα.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορεί, ακόµη και εάν οι προσφορές
είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τµήµατα,
να περιορίζουν τον αριθµό των τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος αριθµός των τµηµάτων ανά προσφέροντα, επισηµαίνεται
στη προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος.
Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της σύµβασης τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρµόσουν για τον προσδιορισµό των
τµηµάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε
έναν προσφέροντα τµηµάτων που υπερβαίνουν τον µέγιστο
αριθµό.
3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τµήµατος στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
αναθέτουν σύµβαση συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τµήµατα,
στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωµα αυτό και αναφέρουν τα τµήµατα ή οµάδες
τµηµάτων που µπορούν να συνδυαστούν.
4. Οι Κ.Α.Α. της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου
274 διαιρούν υποχρεωτικά τις συµβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τµήµατα και καθορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των
τµηµάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται επίσης το
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παρ. 3.
Παρά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριµένων κατηγοριών συµβάσεων από
ΚΑΑ - αναθέτοντα φορέα που είναι αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα
µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 274, µη διαιρούµενης σε χωριστά τµήµατα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 289
Καθορισµός προθεσµιών
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς
λαµβάνουν ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον
χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, υπό
την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στα
άρθρα 264 έως 268 και 331.
2. Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από
επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύµβασης, οι προθεσµίες παραλαβής των
προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά µεγαλύτερες από τις
ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 264 έως 268
και 331 καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
3. Οι αναθέτοντες φορείς παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν
και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 264, η προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα
των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η εκ µέρους των αναθετόντων φορέων παράταση των προθεσµιών.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 290
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής
διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση
προκήρυξης, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης
καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς
τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής
σε διαπραγµάτευση.
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ενός διαγωνισµού µελετών νοείται
η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού
µελετών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 291
Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για σχεδιαζόµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσιεύοντας περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. Οι εν λόγω
προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
Παράρτηµα VI Τµήµα I Μέρους Α' του Προσαρτήµατος Β’. Δηµοσιεύονται είτε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή
τους, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 2 του Πα-

ραρτήµατος IX του Προσαρτήµατος Β’.
Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δηµοσιεύεται από τους
αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή τους, οι αναθέτοντες
φορείς αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης γνωστοποίηση δηµοσίευσής της στο προφίλ αγοραστή
τους, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 του Παραρτήµατος IX του
Προσαρτήµατος Β’. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις
πληροφορίες του Παραρτήµατος VI Μέρους Β’ του Προσαρτήµατος Β’.
2. Όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, και αφορά σε κλειστή διαδικασία και διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη
διαγωνισµού, η προκήρυξη πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο στα αγαθά, τα έργα ή
τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της σύµβασης
που πρόκειται να συναφθεί,
β) επισηµαίνει ότι η σύµβαση θα ανατεθεί µέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, και καλεί τους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI Τµήµα I Μέρους Α’ του Προσαρτήµατος Β’, και τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI Τµήµα II Μέρους Α’ του Προσαρτήµατος Β’,
δ) έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ τριάντα πέντε (35)
ηµερών και δώδεκα (12) µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται σε προφίλ αγοραστή. Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο,
σύµφωνα µε το άρθρο 296 µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε προφίλ
αγοραστή.
Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής της προς δηµοσίευση. Ωστόσο, στην
περίπτωση συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 319, µπορεί να
καλύπτει περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µηνών.
Άρθρο 292
Γνωστοποίηση για την ύπαρξη
συστήµατος προεπιλογής
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρµόσουν σύστηµα προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 303, για το σύστηµα
προεπιλογής συντάσσεται γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Β’, η οποία αναφέρει το σκοπό
τον οποίο εξυπηρετεί το σύστηµα προεπιλογής και τον τρόπο µε
τον οποίο παρέχεται πρόσβαση στους κανόνες που το διέπουν.
2. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην γνωστοποίηση για
την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής την περίοδο ισχύος του.
Ενηµερώνουν την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για οποιαδήποτε αλλαγή στην περίοδο ισχύος, µέσω των κατάλληλων τυποποιηµένων εντύπων:
α) εάν η περίοδος ισχύος µεταβληθεί χωρίς να διακοπεί το σύστηµα, µέσω του εντύπου για την γνωστοποίηση της ύπαρξης συστήµατος προεπιλογής,
β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 294.
Άρθρο 293
Προκήρυξη σύµβασης
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι προκηρύξεις σύµβασης χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού για όλες τις διαδικασίες, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 269, περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Β’ και δηµοσιεύονται,
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σύµφωνα µε το άρθρο 295.
Άρθρο 294
Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη σύναψη σύµβασης
ή συµφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ανάθεσης ή σύναψης, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης µε τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Η εν λόγω γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Β’ του παρόντος νόµου και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 295.
2. Εάν η προκήρυξη διαγωνισµού για τη σχετική σύµβαση είχε
γίνει υπό τη µορφή περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης και ο αναθέτων φορέας αποφασίσει να µην αναθέσει περαιτέρω συµβάσεις
κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης
περιέχει σχετική επισήµανση.
Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται, σύµφωνα µε το άρθρο 273, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται
από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, για κάθε σύµβαση
που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.
Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που βασίζεται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το
αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά την ανάθεση κάθε σύµβασης.
Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές
σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωµένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες
µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
3. Οι πληροφορίες που παρέχονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
XII του Προσαρτήµατος Β’ και προορίζονται να δηµοσιευθούν, δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος
Β’.
Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο
µπορούν να µην δηµοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους µπορεί
να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων ή να βλάψει νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένων δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή να βλάψει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού
µεταξύ οικονοµικών φορέων.
4. Στην περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης («υπηρεσίες Ε και Α»), οι πληροφορίες σχετικά µε τη φύση και
την ποσότητα των υπηρεσιών µπορούν να περιοριστούν:
α) στην ένδειξη «υπηρεσίες Ε και Α» αν η σύµβαση έχει ανατεθεί
µε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού,
σύµφωνα µε την περίπτωση β’ του άρθρου 269,
β) σε πληροφορίες οι οποίες είναι τουλάχιστον τόσο αναλυτικές
όσο αναφέρονται στη προκήρυξη που χρησιµοποιήθηκε ως µέσο
για την προκήρυξη του διαγωνισµού.
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
XII του Προσαρτήµατος Β’ και δηλώνονται ως µη δηµοσιεύσιµες,
δηµοσιεύονται µόνο σε απλουστευµένη µορφή και, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β’, για στατιστικούς λόγους.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις κάτω των
ορίων.
Άρθρο 295
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 291, 292, 293 και 294 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που
προβλέπονται στα Παραρτήµατα VI Μέρος A’, VI Μέρος B’, X, XI
και XII του Προσαρτήµατος Β’, υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συµπεριλαµβανοµένων των τυποποιηµένων εντύπων για τα
διορθωτικά.
2. Οι προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις της παραγράφου 1 συν-
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τάσσονται, διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β’.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παραγράφου 1 δηµοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην (στις) επίσηµη(-ες) γλώσσα (-ες)
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, που επιλέγει ο αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το ή τα κείµενα που δηµοσιεύονται στη γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες αυτές. Περίληψη των
σηµαντικότερων στοιχείων δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες
γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
4. Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων, ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων της παρ. 1.
Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στον
αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης,
ανακοίνωσης ή γνωστοποίησης και της δηµοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, επισηµαίνοντας την ηµεροµηνία αυτής
της δηµοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δηµοσίευσης.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να δηµοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στην προβλεπόµενη από το παρόν
Βιβλίο υποχρεωτική δηµοσίευση, µε την προϋπόθεση ότι οι αυτές
αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα και τις διαδικασίες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα IX του
Προσαρτήµατος Β’. Η δηµοσίευση, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο δε συνεπάγεται υποχρέωση εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις κάτω των
ορίων.
Άρθρο 296
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης συµβάσεως, ανεξαρτήτως της
διαδικασίας ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής
της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες
φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία
ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας παραγράφου
πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου
(ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 38.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις των άρθρων 291, 292,
293 και 294, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές
δεν δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 295. Ωστόσο, η δηµοσίευση
µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά
µε τη δηµοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 295.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαµβάνουν
πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται σε αυτές που
αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δηµοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή και αναφέρουν την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης και γνωστοποίησης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δηµοσίευσης
στο προφίλ αγοραστή.
4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται
στο προφίλ αγοραστή πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη
µορφή αυτή, αναφέρουν δε την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
5. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο πληροφοριακό σύστηµα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων, ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων του
παρόντος άρθρου στο Tenders Electronic Daily (TED). Με Από-
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φαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 297
Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης ή γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 295 ή την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Αν το µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού είναι η γνωστοποίηση
για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, η εν λόγω πρόσβαση
παρέχεται το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο κατά την
αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή συµµετοχής
σε διαπραγµάτευση. Το κείµενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης
ή της πρόσκλησης προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην
οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύµβασης.
Όταν είναι αδύνατον να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση,
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της
σύµβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφος 1του άρθρου 258, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
αναφέρουν στη γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα
µε το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 258. Στην
περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3
του άρθρου 264 και όταν η προθεσµία ορίζεται µε αµοιβαία συµφωνία δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 265 ή της παρ. 3 του άρθρου 266.
Όταν είναι αδύνατον να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση,
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της
σύµβασης διότι οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να εφαρµόσουν την παρ. 2 του άρθρου 257, αναφέρουν στην προκήρυξη ή
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή αν το µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη
συστήµατος προεπιλογής, τα µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία απαιτούν και τον
τρόπο µε το οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα
της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 και όταν η προθεσµία
ορίζεται µε αµοιβαία συµφωνία δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου
265 ή της παρ. 3 του άρθρου 266.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που
έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3
του άρθρου 264, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις κάτω των
ορίων.
Άρθρο 298
Διαβούλευση επί των δηµοσιευµένων εγγράφων
σύµβασης έργων
Ειδικά στην περίπτωση συµβάσεων έργων, µε τα έγγραφα της
σύµβασης µπορεί να ορίζεται, ότι προσκαλούνται οι κατά τον παρόντα νόµο και τα έγγραφα της σύµβασης δυνάµενοι να λάβουν
µέρος στη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης οικονοµικοί φορείς, προκειµένου ο αναθέτων φορέας να προβεί σε πα-

ρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση
µε τους παριστάµενους οικονοµικούς φορείς κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 68.
Άρθρο 299
Προσκλήσεις προς υποψηφίους
(άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 333, στην κλειστή διαδικασία,
στον ανταγωνιστικό διάλογο, στη σύµπραξη καινοτοµίας και στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να
υποβάλουν τις προσφορές τους, να συµµετάσχουν στο διάλογο
ή σε διαπραγµάτευση.
Εάν ως µέσον προκήρυξης διαγωνισµού χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της
παρ. 3 του άρθρου 263, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονοµικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν
να ενδιαφέρονται.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα τα έγγραφα της
σύµβασης.
Οι προσκλήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύµβασης,
στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τέταρτο ή πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 297 και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα
ΧΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β’.
Άρθρο 300
Ενηµέρωση των αιτούντων προεπιλογή,
των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο,
την ανάθεση της σύµβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο, να µην
αναθέσουν σύµβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός ή
να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µη θέσουν σε εφαρµογή ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου υποψηφίου ή προσφέροντος, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντοµότερο
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης
της αίτησης συµµετοχής του,
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 282, αιτιολογούν επίσης την απόφασή τους περί µη ισοδυναµίας ή την απόφασή τους ότι τα έργα,
τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί
απόδοσης ή λειτουργίας,
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των
συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και
του διαλόγου µε τους προσφέροντες.
3. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης, τη
σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο ή την αποδοχή σε δυναµικό σύστηµα αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών
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µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα ενός συγκεκριµένου δηµόσιου ή ιδιωτικού οικονοµικού φορέα ή να βλάψει τις συνθήκες θεµιτού
ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
4. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής ενηµερώνουν τους αιτούντες ως προς την
απόφαση που λαµβάνουν σχετικά µε την προεπιλογή εντός έξι (6)
µηνών.
Εάν για την απόφαση σχετικά µε την προεπιλογή, απαιτείται διάστηµα άνω των τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της αίτησης
προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα,
µέσα σε δύο (2) µήνες από την αίτηση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν τη µεγαλύτερη προθεσµία και την ηµεροµηνία κατά
την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.
5. Οι αιτούντες, η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται, ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατόν ως προς την απορριπτική απόφαση και τους λόγους αυτής, το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της απορριπτικής
απόφασης. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 303.
6. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής µπορούν να περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονοµικού φορέα µόνο για λόγους που
στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 303. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας
προεπιλογής κοινοποιείται γραπτώς στον οικονοµικό φορέα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που
προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, µε
µνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν.

α) να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους σε ορισµένους οικονοµικούς φορείς, εφόσον δεν θα
τους επέβαλλαν σε άλλους,
β) να απαιτούν δοκιµές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέµατα ως
προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειµενικές αποδείξεις.
4. Οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν τη συµβατότητα των
προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγµένοι προσφέροντες
προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύµβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 311 και 313, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο
286.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να µην αναθέσουν σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη
προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότι η προσφορά δεν τηρεί τις
ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253.
6. Σε ανοικτή διαδικασία, οι αναθέτοντες φορείς µπορεί να αποφασίσουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση
της καταλληλότητας των προσφερόντων, εφόσον τηρούνται οι
σχετικές διατάξεις των άρθρων 301, 303 έως 304, 307, 309, καθώς
και 311, έως 313, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ότι η σύµβαση δεν θα ανατεθεί σε προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί δυνάµει του άρθρου 305 ή που δεν πληροί τα κριτήρια
επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 304 και το άρθρο 305. Η ως άνω δυνατότητα δεν παρέχεται σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων προµηθειών και
υπηρεσιών.
Άρθρο 302
Εγγυήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το
δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, συνυπολογιζοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης
της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύηση συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/ων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο, δυναµικού συστήµατος
αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισµό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από τα έγγραφα της σύµβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες
απαιτούνται από τους αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
αα) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και

Άρθρο 301
Γενικές αρχές
(άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς της επιλογής των συµµετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισµού των προσφερόντων ή των υποψηφίων, σύµφωνα µε την παράγραφος 1του άρθρου 304 ή µε την παράγραφο
1 του άρθρου 305, αποκλείουν τους οικονοµικούς φορείς που
προσδιορίζονται, σύµφωνα µε τους εν λόγω κανόνες και πληρούν
τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισµού,
β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους, σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που θεσπίζονται δυνάµει των άρθρων 304 και 305·
γ) στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
µε προκήρυξη διαγωνισµού, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύµπραξη καινοτοµίας, περιορίζουν, κατά περίπτωση, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 304 τον αριθµό των επιλεγέντων υποψηφίων δυνάµει των περιπτ. (α) και (β).
2. Όταν η έναρξη του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής και ενόψει
της επιλογής των συµµετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις ειδικές συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο της
προκήρυξης του διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς:
α) επιλέγουν τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο
303,
β) εφαρµόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν
τις κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες, τους ανταγωνιστικούς διαλόγους ή τις συµπράξεις καινοτοµίας στους εν λόγω οικονοµικούς φορείς.
3. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν, όταν επιλέγουν τους
συµµετέχοντες σε µια διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση,
σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε µια σύµπραξη καινοτοµίας, όταν
λαµβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρµόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:
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ββ) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
γγ) µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται
σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συµβάσεις
αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 337,
η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει προν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά
και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης
και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας
της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο,
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα
και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο, ο οικονοµικός φορέας
µπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
β’.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου
που καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν,
σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορεί
να χορηγούνται τµηµατικά εφ' όσον τούτο ορίζεται στους όρους
της διακήρυξης και στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για λόγους που δε σχετίζονται,
άµεσα ή έµµεσα, µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών
που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον από τα
έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται η προσκόµιση τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.
3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
(µόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα
εγγυητικής επιστολής, ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται από το
διαγωνισµό και υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα.
6. Για τις συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
(α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την αρµόδια υπηρεσία
επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από την αρµόδια υπηρεσία,
ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.
(β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως συµπληρώθηκε κατόπιν
της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, µειώνεται αµέσως
µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, στο
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), όπως διαµορφώθηκε, κατόπιν
τροποποιήσεων της σύµβασης, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παρ. 1 και το άρθρο 337. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση
του τελικού λογαριασµού του έργου.
7. Ειδικά για τις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσµεύεται µέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 187, ανερχόµενο σε ποσοστό ανάλογο µε
την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της
σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας χωρίς
διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την παρέλευση ορισµένου χρόνου ή την ολοκλήρωση τµήµατος της σύµβασης.
8. Ειδικα, για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολήςεπιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού ή της υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση,
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Αν το υλικό ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται,
σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσό που
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αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας ή του τµήµατος
της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση,
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 303
Συστήµατα προεπιλογής
(άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να
θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής των οικονοµικών φορέων.
Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα
σύστηµα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονοµικών φορέων να υποβάλουν, ανά πάσα στιγµή, αίτηση για προεπιλογή.
2. Το σύστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαµβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής.
Οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν αντικειµενικά κριτήρια και κανόνες για τον αποκλεισµό και την επιλογή οικονοµικών φορέων
που υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή, καθώς και αντικειµενικούς
κανόνες και κριτήρια για τη λειτουργία του συστήµατος προεπιλογής, που καλύπτουν θέµατα όπως η εγγραφή στο σύστηµα, η
περιοδική επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η
διάρκεια του συστήµατος.
Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρµόζονται τα άρθρα 282 έως 284. Τα κριτήρια και
κανόνες είναι δυνατόν να επικαιροποιούνται, όπου απαιτείται.
3. Τα κριτήρια και κανόνες που αναφέρονται στην παρ. 2 παρέχονται, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, στους ενδιαφερόµενους
οικονοµικούς φορείς. Η επικαιροποίηση αυτών των κριτηρίων και
κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστηµα προεπιλογής
ορισµένων τρίτων φορέων ή οργανισµών ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς τις επωνυµίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισµών.
4. Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν µητρώο των προεπιλεγέντων
οικονοµικών φορέων· το µητρώο αυτό µπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα είδη των συµβάσεων για τις οποίες ισχύει
η προεπιλογή.
5. Όταν η προκήρυξη σύµβασης γίνεται µε γνωστοποίηση για
την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, οι συγκεκριµένες συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστηµα προεπιλογής ανατίθενται µε κλειστή διαδικασία ή
διαδικασία, όπου όλοι οι προσφέροντες ή οι συµµετέχοντες επιλέγονται µεταξύ των υποψηφίων που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει
ενός τέτοιου συστήµατος.
6. Οποιαδήποτε έξοδα χρεώνονται σε σχέση µε τις αιτήσεις
προεπιλογής ή µε την επικαιροποίηση ή τη διατήρηση ήδη χορηγηθείσας προεπιλογής, σύµφωνα µε το σύστηµα προεπιλογής
είναι ανάλογα του παραγόµενου κόστους.
Άρθρο 304
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να θεσπίζουν αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια
αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να διασφαλίσουν µια
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κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της, µπορούν, σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε
σύµπραξη καινοτοµίας, να θεσπίσουν αντικειµενικούς κανόνες και
κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή και επιτρέπουν στον
αναθέτοντα φορέα να µειώσει τον αριθµό των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές ή να συµµετάσχουν σε
διαπραγµάτευση.
Ο αριθµός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να
λαµβάνει υπ' όψιν την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού.
Άρθρο 305
Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων
επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό
και την επιλογή των οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση
προεπιλογής σε ένα σύστηµα προεπιλογής, καθώς και οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή
των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε
κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύµπραξη καινοτοµίας ή σε συνοπτικό διαγωνισµό, µπορούν να περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού
που παρατίθενται στο άρθρο 73, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν
λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που απαριθµούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου
73, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν
λόγω άρθρο.
2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια επιλογής που
παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα
όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών.
Άρθρο 306
Αποκλεισµός Οικονοµικού Φορέα
1. Αν οι κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή των οικονοµικών φορέων περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο άρθρο 73 και διαπιστωθεί ότι
συντρέχει στο πρόσωπο οικονοµικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και ο
οικονοµικός φορέας δεν λάβει µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 µπορεί
να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από την συµµετοχή σε
εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για
εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 307
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Εάν οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή των οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστηµα προεπιλογής περιλαµβάνουν
απαιτήσεις σχετικά µε την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα ή µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές του, ο οικονοµικός φορέας µπορεί, όπου κριθεί
απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του που τον συνδέουν µε αυτούς.
Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχεί-
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ρησης ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. Αν οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους καθ’ όλη την περίοδο
ισχύος του συστήµατος προεπιλογής, παραδείγµατος χάριν, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για
το σκοπό αυτό.
Όταν οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας µπορεί
να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και οι φορείς αυτοί να είναι από
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 254, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2. Εάν οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων στην
ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας, περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε την οικονοµική και
χρηµατοπιστωτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα ή µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές του, ο οικονοµικός φορέας
µπορεί, όπου κριθεί απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών που τον
συνδέουν µε αυτούς.
Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς
µπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων
µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. Όταν
ένας οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν,
µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών
για το σκοπό αυτό.
Όταν οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας µπορεί να
απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και οι φορείς αυτοί να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 254, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
3. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων, συµβάσεων υπηρεσιών
και εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν την
εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο
τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, από έναν
από τους συµµετέχοντες στην εν λόγω κοινοπραξία.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 308
Κανόνες που εφαρµόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισµού και ποιοτικής επιλογής
του Βιβλίου Ι
(παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2
της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2
του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Προς το σκοπό εφαρµογής του άρθρου 305, αν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισµού ή επιλογής
που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, εφαρµόζονται τα άρθρα 79, 80,
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και 81.
2. Προς το σκοπό εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 307, εφόσον, δυνάµει του άρθρου 305, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισµού ή επιλογής που
προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εάν οι άλλοι φορείς στην ικανότητα
των οποίων ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, στους οποίους αναφέρονται οι αναθέτοντες φορείς,
δυνάµει του άρθρου 73 και 74.
Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73, τους οποίους ανέφερε ο
αναθέτων φορέας.
Ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό
φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού της παρ. 6 του άρθρου 73.
Άρθρο 309
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, βασιζόµενα στη σχετική σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς.
Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά
από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους που δεν αποδίδονται σε δική του ευθύνη, υπό την προϋπόθεση ότι ο
οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε
συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ή σε άλλα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν
ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη - µέλη.
Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν είχε πρόσβαση
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης
άλλα αποδεικτικά µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα µε εκείνα που
απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Εφόσον τους ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 343, κάθε πληροφορία σχετικά
µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της
συµµόρφωσης µε ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
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Άρθρο 310
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή
να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων
των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων
της προσφοράς από τα υποδείγµατα που θεσπίζονται µε το
νόµο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η
συµπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης,
αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, το περιεχόµενο
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ή σσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που ο
αναθέτων φορέας κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης προσφοράς σε
σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1έως 4, είναι
υποχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν επίκειται αποκλεισµός του προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 311
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων
(άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόµου ή διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισµένων αγαθών ή την
αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν
την ανάθεση των συµβάσεων στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
2. H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
κατά την κρίση του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται βάσει
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της τιµής ή του κόστους, µε χρήση µίας µεθόδου προσέγγισης
κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 312 και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει
κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης. Στα κριτήρια
αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται, για παράδειγµα:
α) η ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο
σχεδιασµός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόµα χαρακτηριστικά και η εµπορία και οι σχετικοί
όροι,
β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο
οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης, αν η ποιότητα του
διατεθέντος προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο
επίπεδο εκτέλεσης της σύµβασης ή
γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη,
οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προθεσµία ολοκλήρωσης.
Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαµβάνει τη µορφή
σταθερής τιµής ή κόστους, βάσει του οποίου οι οικονοµικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και µόνο βάσει ποιοτικών
κριτηρίων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, εφόσον συνδέονται µε τα έργα, τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της
σύµβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαµβανοµένων και
των παραγόντων που εµπλέκονται:
α) στη συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών· ή
β) στη συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου
ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν
µέρος της υλικής υπόστασής της.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στους αναθέτοντες φορείς. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που
παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης.
Σε περίπτωση αµφιβολίας, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν
αποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων
τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
5. Το κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της σύµβασης τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα
κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισµό της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, εκτός εάν
αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της τιµής.
Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την πρόβλεψη περιθωρίου διακύµανσης µε το κατάλληλο µέγιστο εύρος.
Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για αντικειµενικούς λόγους,
ο αναθέτων φορέας επισηµαίνει τα κριτήρια µε φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας. Η βαθµολόγηση των κριτηρίων πρέπει να είναι
πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
6. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2 εξειδικεύονται κυρίως σε:
α) απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 4019/2011 (Α’ 216), για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών πριν τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,
γ) καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
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Άρθρο 312
Κοστολόγηση του κύκλου ζωής
(άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον προσήκοντα βαθµό, ένα µέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µίας
υπηρεσίας ή ενός έργου:
α) Το κόστος που βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα ή άλλους
χρήστες, όπως:
αα) το κόστος κτήσης,
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας
και άλλων πόρων,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης.
β) Το κόστος που οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς
παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή το
έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, εφόσον η οικονοµική
αξία του µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου και άλλων εκποµπών ρύπων και το κόστος για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.
2. Όταν ένας αναθέτων φορέας αξιολογεί το κόστος χρησιµοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει
στα έγγραφα της σύµβασης τα δεδοµένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για
την κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του κόστους το οποίο οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων
προϋποθέσεων:
α) βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ιδίως σε περιπτώσεις που αυτή δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαµβανόµενη ή
συνεχή εφαρµογή, οφείλει να µην οδηγεί σε αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων,
β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
γ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να υποβληθούν µετά από εύλογη προσπάθεια από τους οικονοµικούς φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιµέλεια,
περιλαµβανοµένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι µέρη
της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συµφωνιών που δεσµεύουν την
Ένωση.
3. Σε περιπτώσεις όπου µε νοµοθετική πράξη της Ένωσης έχει
καταστεί υποχρεωτική µία κοινή µέθοδος υπολογισµού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή µέθοδος εφαρµόζεται
για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής.
Κατάλογος των εν λόγω νοµοθετικών και, όπου κριθεί απαραίτητο, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων µε τις οποίες συµπληρώνονται περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα XV.
Άρθρο 313
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε
σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα, την
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος 1 µπορεί
να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής,
της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, για την προµήθεια των
προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του
έργου,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών
που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 336,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τις παρεχόµενες πληροφορίες σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει
την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που
αναφέρονται στην παρ. 2. Οι αναθέτοντες φορείς απορρίπτουν
την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253.
4. Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι µία προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον
προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο µόνο µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει,
εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία ορίζει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση
απόρριψης προσφοράς εξ’ αυτού του λόγου, ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι
σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου
107 της ΣΛΕΕ, ο προσφέρων προσκοµίζει, εντός της τεθείσας
προθεσµίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:
α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη
έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή
της,
β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δηµοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε
της εγκριτικής του µέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής
είτε του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών του µέτρου ενίσχυσης
και ββ) την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της.
6. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία
που έχει στη διάθεσή της - όπως νόµους, κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα - σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται
σε σχέση µε τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην παρ. 2.
7. Στις συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδονται
εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για
την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για την εκτίµηση των
παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων . Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, µετά από ειδική αιτιολογήση µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου.
Άρθρο 314
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα
καταγωγής τρίτων χωρών
(άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών µε τις οποίες η Ένωση
δεν έχει συνάψει, σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια, συµφωνία που
να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε χώρα της Ένωσης στις αγορές των
εν λόγω τρίτων χωρών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της
Ένωσης και της Ελλάδας έναντι τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύµβα-
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σης προµηθειών που περιέχει προϊόντα καταγωγής τρίτων
χωρών µε τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυµερή ή
διµερή πλαίσια, συµφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές
των εν λόγω τρίτων χωρών και µε την επιφύλαξη των τυχόν υποχρεώσεων της Ένωσης και της Ελλάδας, µπορεί να απορρίπτεται
όταν η αναλογία των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως
καθορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, υπερβαίνει το πενήντα
τοις εκατό (50 %) της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά.
Προκειµένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής
τρίτων χωρών, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις
οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 222 έως 338) µε απόφαση του Συµβουλίου, σύµφωνα µε
την παρ. 1.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισµικά που
χρησιµοποιούνται στον εξοπλισµό των δικτύων τηλεπικοινωνιών
θεωρούνται ως προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, µεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι
ισοδύναµες, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 311, προτιµάται η προσφορά που δεν µπορεί να
απορριφθεί κατ’ εφαρµογήν της παραγράφου 2. Οι τιµές των
προσφορών αυτών θεωρούνται ισοδύναµες, για τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιµών δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%).
Δεν προτιµάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάµει του πρώτου
εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα
φορέα να αποκτήσει εξοπλισµό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταµένου εξοπλισµού, πράγµα
που θα οδηγούσε σε ασυµβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά
τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειµένου να
καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών,
όπως προβλέπεται στην παρ. 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρίτες
χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ µε απόφαση του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ.
1.
Άρθρο 315
Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (διαδικασία
υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, επιλογής συµµετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµβασης, καθορισµού προθεσµιών
ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιµέρους διαδικασιών) πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 92
έως 100, 103 και 104, αναλόγως εφαρµοζόµενα.
Άρθρο 316
Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης προµηθειών ή υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό
όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες.
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Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα άρθρα 304 και 308, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθετοντος φορέα η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή
την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317.
Άρθρο 317
Ματαίωση διαδικασίας
1. Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή του,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου και τα έγγραφα
της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα
µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται
µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση
του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη,
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες
αρχές, για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται
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η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από
γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την
ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου
οργάνου.
7. Στις συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του παρόντος
άρθρου, ο αναθέτων φορέας µπορεί, να εξαγοράσει τις µελέτες
των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών
αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα
της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΦΕΣΙΕΣ
Άρθρο 318
Ανάθεση συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι συµβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που
αναφέρονται στο Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β’, ανατίθενται, σύµφωνα µε την παρ. 3, τα άρθρα 319 έως 321, καθώς και
τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι συµβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές
υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β’, ανατίθενται, σύµφωνα µε την παρ. 3, τα άρθρα 295, 320,
321 και 332, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν
τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται
στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να τηρούν
τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και
2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν υπ’
όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών.
Άρθρο 319
Δηµοσίευση
(άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται να αναθέσουν σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε οποιονδήποτε από τους
ακόλουθους τρόπους:
α) µέσω προκήρυξης σύµβασης ή
β) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία παραµένει
δηµοσιευµένη σε συνεχή βάση. Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη
αναφέρεται συγκεκριµένα στα είδη υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της προς ανάθεση σύµβασης. Αναφέρει ότι
οι συµβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση και
καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν
γραπτώς το ενδιαφέρον τους ή
γ) µέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, η οποία θα παραµένει δηµοσιευµένη σε συνεχή βάση.
Τα πρώτο εδάφιο, ωστόσο, δεν εφαρµόζεται αν θα µπορούσε
να έχει χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σύµφωνα
µε το άρθρο 269, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού
για την ανάθεση σύµβασης υπηρεσιών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν αναθέσει σύµβαση για τις

υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318, γνωστοποιούν τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην
περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου
τριµήνου.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο Παράρτηµα XVIII του Προσαρτήµατος Β’ και δηµοσιεύονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 295.
Άρθρο 320
Αρχές της ανάθεσης συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν υπ’ όψιν την
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της προσβασιµότητας, του οικονοµικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιµότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των
διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των
µειονεκτουσών και των ευάλωτων οµάδων, τη συµµετοχή και την
ενδυνάµωση των χρηστών και την καινοτοµία.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που
παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, λαµβανοµένων
υπ’ όψιν των κριτηριων ποιότητας και βιωσιµότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Άρθρο 321
Συµβάσεις υπηρεσιών ανατιθέµενες
κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν το δικαίωµα των οργανισµών να συµµετέχουν
σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων αποκλειστικά και
µόνο στις αναφερόµενες στο άρθρο 318 υγειονοµικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς
CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 796240004, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 804300007, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 σε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες
στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 4019/2011 (Α’ 216), που έχουν ως κύριο σκοπό,
δυνάµει του καταστατικού τους, την επαγγελµατική και κοινωνική
ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον
περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων της επιχείρησης, είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της παραγράφου
1 πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας από τις αναφερόµενες στην παρ. 1,
β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ιδιοκτησίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της παρ. 1. Στην περίπτωση διανοµής ή αναδιανοµής
κερδών, αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό όρους συµµετοχικότητας,
γ) οι δοµές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου που εκτελεί τη σύµβαση, βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές
συµµετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή συµµετοχή υπαλλήλων,
των χρηστών ή των ενδιαφεροµένων, και
δ) να µην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρήση της παραγράφου 1 από το συγκεκριµένο αναθέτοντα φορέα
σύµβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύµφωνα κατά την τελευταία
τριετία.
3. Η µέγιστη διάρκεια της σύµβασης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
4. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των επιχειρήσεων της πα-
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ραγράφου 1 πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού που απευθύνεται στο σύνολο αυτών. Η προκήρυξη του
διαγωνισµού ή η πρόσκληση θα πρέπει να µνηµονεύει το παρόν
άρθρο.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων
εκ των αναφεροµένων στην παρ. 1,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος
άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων προσφορών από οργανισµούς της παρ. 2 και
δ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 322
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις των άρθρων 322 έως 325 εφαρµόζονται στους
διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύµβασης υπηρεσιών, εφόσον η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των απονεµόµενων βραβείων ή καταβαλλόµενων χρηµατικών ποσών στους
συµµετέχοντες, ισούται µε ή είναι µεγαλύτερη από τα κατώτατα
όρια που αναφέρονται στην περίπτωση α’ του άρθρου 235.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 322 έως 325 εφαρµόζονται σε
όλους τους διαγωνισµούς µελετών όπου το συνολικό ποσό των
απονεµόµενων βραβείων και των καταβαλλόµενων χρηµατικών
ποσών στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας εκτός ΦΠΑ της σύµβασης υπηρεσιών η οποία µπορεί
να συναφθεί στη συνέχεια δυνάµει της περίπτωσης ι’ του άρθρου
269 αν ο αναθέτων φορέας δεν αποκλείει µια τέτοιου είδους ανάθεση στη προκήρυξη του διαγωνισµού, ισούται µε ή είναι µεγαλύτερο από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 235
σηµείο α’.
Άρθρο 323
Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις
(άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισµό µελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω
προκήρυξης διαγωνισµού µελετών. Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν
επακόλουθη σύµβαση υπηρεσιών δυνάµει της περίπτωσης ι’ του
άρθρου 269, αναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό
µελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 295 και πρέπει να είναι σε
θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή
της κείµενης νοµοθεσίας ή να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένης δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή να βλάψει τον θεµιτό
ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, επιτρέπεται να µη
δηµοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µελετών.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 295
και 296. Για τους διαγωνισµούς µελετών άνω των ορίων, οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται
Παράρτηµα XIX του Προσαρτήµατος Β’ και στο Παράρτηµα XX
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του Προσαρτήµατος Β’ αντίστοιχα, υπό τη µορφή τυποποιηµένων
εντύπων.
4. Για τους διαγωνισµούς µελετών κάτω των ορίων, αντί για τις
παραγράφους 1 έως 3, εφαρµόζεται το άρθρο 332.
Άρθρο 324
Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµών
µελετών, την επιλογή των συµµετεχόντων
και την κριτική επιτροπή
(άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών µελετών, οι αναθέτοντες
φορείς εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις
των άρθρων 222 έως 262 και 322 έως 325 .
2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν
περιορίζεται:
α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας,
β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
3. Εάν για έναν διαγωνισµό µελετών προβλέπεται περιορισµός
του αριθµού των συµµετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν
πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
4. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά
πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
µελετών. Όταν απαιτείται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το
προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.
Άρθρο 325
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή γνωµοδοτήσεών της.
2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που
υποβάλλονται από τους υποψηφίους µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισηµαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών.
3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει σε πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της την κατάταξη των µελετών στην οποία καταλήγει, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου, καθώς και
τις παρατηρήσεις της και κάθε σηµείο που µπορεί να χρειάζεται
αποσαφήνιση.
4. Τηρείται ανωνυµία µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται, εάν χρειάζεται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η
κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των
έργων.
6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ των
µελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 326
Επιλογή των διαδικασιών
1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού
διαγωνισµού και της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τα τα
άρθρο 327 και 328. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 327
και 328, δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, δεν
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 327
Συνοπτικός διαγωνισµός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα
αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το
άρθρο 296. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον
δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυµα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση
της σύµβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών
µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της επιτροπής.
5. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 328
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη
από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα γίνεται µε κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο και την οικονοµική του
προσφορά.
4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 296.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος
φορέα,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα στον
οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων
φορέας.
5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η
σύµβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.
Άρθρο 329
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών κάτω
των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας
κατά την έννοια του ν. 4314/2014 µπορούν να προσφεύγουν και
στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρµόδια
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής
γενικών υπηρεσιών µε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της επιλογής
του, εγγεγραµµένο σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή
επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000)

ευρώ. Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρµόδια
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, µε επιλογή µεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών
που λαµβάνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής
του, εγγεγραµµένα σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης
ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία
αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς
ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ. Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως
άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η
διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προµηθευτών
και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του
αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
5. Αν η αρµόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας
υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου,
οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο
στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νοµικών προσώπων από
το αρµόδιο, σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο, αποφασίζον
όργανο.
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι
οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, η σύναψη αυτών
κατά το άρθρο 328 χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής
βοήθειας υπηρεσίας.
Άρθρο 330
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της
ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης, ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας νοείται η
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296.
2. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται η
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απλοποιηµένης προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296.
3. Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης νοείται η
ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
Άρθρο 331
Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων κάτω των ορίων
1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της
σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί
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για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών ο αναθέτων φορέας λαµβάνει υπ' όψιν ιδίως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύµβασης και
το χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Οι προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής
και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να
προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής και των προσφορών.
Άρθρο 332
Προκήρυξη σύµβασης κάτω των ορίων
Οι προκηρύξεις σύµβασης κάτω των ορίων, χρησιµοποιούνται
ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, για όλες τις διαδικασίες, µε
την επιφύλαξη των άρθρων 269 και 328. Οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Β’, εφόσον οι εν λόγω
πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 296. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται
να χρησιµοποιούν, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 281.
Άρθρο 333
Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία
σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων
1. Σε κλειστή διαδικασία και σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε
προηγούµενη δηµοσίευση, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν
ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύµβασης, στην περίπτωση που στα
έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης άµεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλον
τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα XΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β’.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 334
Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση συµβάσεων εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις
του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), β) οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 335
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
(άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β’. Οι όροι
της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν και άλλους
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ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης, υπό την
προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης κατά
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 311 και επισηµαίνονται στην
προκήρυξη διαγωνισµού ή στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εν
λόγω όροι µπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραµέτρους ή παραµέτρους που αφορούν την
καινοτοµία και την απασχόληση.
3. Οι κοινωνικές παράµετροι αφορούν ιδίως:
α) την απασχόληση ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες
του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
4019/2011 (Α’ 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή /και εργασιακής ένταξης
ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,
γ) την καταπολέµηση των διακρίσεων και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και
β) οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρ.
3.
Άρθρο 336
Υπεργολαβία
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 από
υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και
όταν το επιτρέπει η φύση της σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς
καταβάλλουν απευθείας στον υπεργολάβο την οφειλόµενη αµοιβή
του για την εκτέλεση προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει
σύµβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή,
στα έγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή
µηχανισµοί που επιτρέπουν στον ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις
ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι ρυθµίσεις που
αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής.
3. Οι παράγραφος 1 και 2, καθώς και το άρθρο 287 δεν αίρουν
την ευθύνη του αναδόχου.
4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον αφορά τις
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό
την άµεση εποπτεία του αναθέτοντος φορέα, µετά την ανάθεση
της σύµβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής
της, ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το
όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους
των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στα εν λόγω έργα
και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα
φορέα κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια
της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά
µε κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο ανάδοχος χρησιµοποιεί εν
συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.
Το πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύουν για τους προµηθευτές.
Οι υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου επεκτείνονται:
α) στις συµβάσεις προµηθειών, στις συµβάσεις υπηρεσιών,
πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν
στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία του αναθέτοντος
φορέα ή στους προµηθευτές που συµµετέχουν σε συµβάσεις
έργων ή υπηρεσιών,
β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου ανάδοχου και ούτω καθ’ εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
5. Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 253 ο αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα αρχή
επαληθεύει τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74. Στην
περίπτωση αυτή:
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α) απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι υπάρχουν
υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού.
β) µπορεί να απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του.
6. Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, αν το
τµήµα της σύµβασης, το οποίο ο ανάδοχος είχε αναφέρει στην
προσφορά του, κατά το άρθρο 287 είτε κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης είτε κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την
παρ. 4 ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης, όπως έχει τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 337, ο αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα
αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74
και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισµού των
υπεργολάβων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις
των υπεργολάβων, σύµφωνα µε το 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της
υπεύθυνης δήλωσης.
Άρθρο 337
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας
τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και κατηγορηµατικές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης, στις
οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης
τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο
και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων,
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της
συµφωνίας-πλαίσιο,
β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον
αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαµβάνονταν στη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, εφόσον
η αλλαγή αναδόχου:
βα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους,
παραδείγµατος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε την αρχική σύµβαση και
ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για τον αναθέτοντα φορέα.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των
τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας
της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας – πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής
του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιµελή αναθέτοντα
φορέα,
ββ) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα
τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφω-
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νίας – πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας – πλαίσιο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή
εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου.
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο
ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα, συνεπεία είτε:
αα) κατηγορηµατικής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης,
σύµφωνα µε την περίπτωση α’,
ββ) καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η
διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της
σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής
του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που ο ίδιος ο αναθέτων φορέας αναλαµβάνει
τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων
του, σύµφωνα µε το άρθρο 336.
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι
ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4.
Οι αναθέτοντες φορείς που τροποποιούν σύµβαση στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρούσης παραγράφου δηµοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ένωσης. Η
γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο Παράρτηµα XVI του Προσαρτήµατος Β’ και δηµοσιεύεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 295.
2. Επίσης και χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρ. 4, οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και
των δύο ακόλουθων τιµών:
α) των κατώτατων ορίων και
β) του 10% της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις
υπηρεσιών και προµηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής
σύµβασης για τις συµβάσεις έργων.
Ωστόσο, η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλλει τη συνολική
φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στην παρ. 2
και των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1, όταν η σύµβαση
περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, τιµή αναφοράς αποτελεί η αναπροσαρµοσµένη τιµή.
4. Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη
διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης
ε’ της παραγράφου 1, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα, από
την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη
των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης
όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει
µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που
επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από
εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίο υπέρ του αναδόχου κατά τρόπο
που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ο αναθέτων φορέας είχε αναθέσει αρχικώς τη σύµβαση σε περιπτώσεις
διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης για τροποποιήσεις των διατάξεων σύµβασης έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών
ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της, που είναι διαφορετικές
από τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 338
Δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης
(άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις
ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µία σύµβαση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 337,
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης,
τελούσε σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
δυνάµει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
305,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί µε
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.
ΒΙΒΛΙΟ IΙΙ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 339
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Για να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου, στο παρόν Βιβλίο θεσπίζονται
διαδικασίες και υποχρεώσεις διακυβέρνησης, οι οποίες εφαρµόζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.
Άρθρο 340
Επιβολή
(άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρµογής των κανόνων
περί δηµοσίων συµβάσεων διέπεται από τις διατάξεις του ν.
4013/2011 (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Όταν ελεγκτικά ή εποπτικά διοικητικά όργανα εντοπίζουν, ιδία
πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριµένες παραβιάσεις ή συστηµικά προβλήµατα, αναφέρουν υποχρεωτικά τα
προβλήµατα αυτά στην Αρχή, στις αρχές λογιστικού ελέγχου και
στα δικαστήρια.
2. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο τίθενται στη διάθεση
του κοινού µε υποχρεωτική ανάρτηση τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής και αποστέλλονται στην αρµόδια Διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Αρχή µεριµνά για την αποστολή έκθεσης παρακολούθησης
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, αρχής γενοµένης από την
18.4.2017. Η έκθεση περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες
σχετικά µε τις συχνότερες αιτίες πληµµελούς εφαρµογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαµβανοµένων ενδεχόµενων διαρθρωτικών ή επαναλαµβανόµενων προβληµάτων στην εφαρµογή
των κανόνων, το επίπεδο της συµµετοχής ΜΜΕ στις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συµφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών
παρατυπιών στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
του αρµοδίου Υπουργού για την καταπολέµηση της διαφθοράς
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καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ιδίως οι απαιτούµενες για τη σύνταξη της έκθεσης
παρακολούθησης πληροφορίες που θα πρέπει να παρασχεθούν,
οι υπόχρεοι για την παροχή των εν λόγω στοιχείων/πληροφοριών,
ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, οι πειθαρχικές ευθύνες
που υπέχουν οι υπόχρεοι σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των απαιτούµενων στοιχείων.
3. Η Αρχή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 µεριµνά:
α) για τη δωρεάν ενηµέρωση και καθοδήγηση σχετικά µε την
ερµηνεία και την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων και οικονοµικών φορέων,
ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ορθή εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης περί δηµοσίων συµβάσεων, και
β) σε συνεργασία µε τις ΕΚΑΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισµού
(ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για
την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων
στον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων, αντίστοιχα.
4. Η Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών
διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες η Ελλάδα θεσπίζει στον
τοµέα που διέπεται από τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
(Βιβλία Ι και II).
Άρθρο 341
Χωριστές εκθέσεις σχετικά µε τις διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων
(άρθρα 84 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και
100 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για κάθε σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και κάθε εισαγωγή ενός
δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές του Βιβλίου Ι συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το
αντικείµενο και την αξία της σύµβασης, της συµφωνίας-πλαίσιο ή
του δυναµικού συστήµατος αγορών·
β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσµατα της ποιοτικής επιλογής
και/ή τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων ή προσφερόντων και συγκεκριµένα:
αα) το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και
την αιτιολόγηση της επιλογής τους,
ββ) το όνοµα των απορριφθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων
και τους λόγους της απόρριψής τους,
γ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν
ασυνήθιστα χαµηλές,
δ) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το
τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
και όταν είναι γνωστές κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, τις
επωνυµίες των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου, εάν συντρέχει
περίπτωση,
ε) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόµενες στο άρθρο
26 περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες
αυτές,
στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, τις οριζόµενες στο άρθρο 32 περιστάσεις
που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή,
ζ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους
η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να µην αναθέσει σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο ή να µην εισαγάγει ένα δυναµικό σύστηµα αγορών,
η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους
χρησιµοποιήθηκαν για την υποβολή προσφοράς άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών,
θ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις περιπτώσεις σύγκρουσης
συµφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα µέτρα που

14120

ελήφθησαν.
Η έκθεση αυτή δεν απαιτείται για συµβάσεις βασιζόµενες σε
συµφωνίες-πλαίσιο, εφόσον συνάπτονται, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 39 ή την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 39.
Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που συντάσσεται, σύµφωνα µε το άρθρο 64 περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να παραπέµπουν στη γνωστοποίηση αυτή.
2. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ διατηρούν τις κατάλληλες πληροφορίες για κάθε σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας και κάθε
εισαγωγή δυναµικού συστήµατος αγορών και κάθε υλοποίηση δυναµικού συστήµατος αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους επιτρέπουν, σε µεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις
αποφάσεις τους σχετικά µε:
α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονοµικών φορέων και την
ανάθεση των συµβάσεων,
β) τη χρήση διαδικασιών διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
προκήρυξη σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 269,
γ) τη µη εφαρµογή των άρθρων 263 έως 276, 278 έως 317 και
334 έως 338 δυνάµει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 227 έως 252,
δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους
χρησιµοποιήθηκαν για την υποβολή προσφοράς άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών.
Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που συντάσσεται, σύµφωνα µε το άρθρο 294 ή την παρ. 2 του άρθρου 319,
περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παραπέµπουν στη
γνωστοποίηση αυτή.
3. Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αρχή κατόπιν αιτήσεώς τους.
4. Yπό την επιφύλαξη του άρθρου 45 και του άρθρου 277 στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων εφαρµογής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 342
Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών
(άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Αν η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων δεν είναι σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 62 έως 64,
108 και 112, καθώς και στα άρθρα 291 έως και 295, 319 και 323
που δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα VIII του Προσαρτήµατος Α’ και Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β’, αποστέλλεται η υποβολή των ελλειπόντων στατιστικών στοιχείων στην
Επιτροπή µε µέριµνα της Αρχής.
2. Στατιστική έκθεση σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις που θα
ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας, εάν
η αξία τους υπερέβαινε το αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται
στα άρθρα 5 και 235 συνοδευόµενη από εκτίµηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συµβάσεων εντός της περιόδου αυτής αποστέλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε µέριµνα της Αρχής, σε συνεργασία µε
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τη Γενική
Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, ανά τριετία, αρχής γενοµένης από 18.4.2017. Η εκτίµηση µπορεί ιδίως να στηρίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα από τις
εθνικές απαιτήσεις περί δηµοσίευσης ή σε εκτιµήσεις βάσει δειγµατοληψιών.
Η έκθεση αυτή µπορεί να περιλαµβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 340.
3. Σχετικά µε τη θεσµική οργάνωση όσον αφορά στην εφαρµογή, την παρακολούθηση και την επιβολή της ενωσιακής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων των αναθετουσών αρχών του
Βιβλίου Ι διατίθενται πληροφορίες στην αρµόδια Διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Αρχή, εφόσον της ζητηθούν.
Οµοίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά µε τις εθνικές πρωτοβουλίες για την παροχή καθοδήγησης ή για την υπο-
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στήριξη της εφαρµογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε τις
δηµόσιες συµβάσεις ή για την αντιµετώπιση εκ µέρους τους προσβολών που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των εν λόγω κανόνων. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται στην
έκθεση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 340.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 343
Διοικητική συνεργασία
(άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Παρέχεται αµοιβαία υποστήριξη και λαµβάνονται µέτρα για
την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά
µε ζητήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 54, 55, 56, 73, 79, 80,
82, 83 και 88 και 284, 309 και 313, µε τρόπο που διασφαλίζει τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.
2. Η Αρχή µεριµνά για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών, τηρώντας τη νοµοθεσία
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
προβλέπεται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και στην Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των διατάξεων των
ν. 2472/1997 (Α’50) και ν. 3471/2006 (Α’133) αντιστοίχως, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του π.δ. 28/2015 Κωδικοποίηση.
Άρθρο 344
Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού
Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν
ότι το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά
µε την προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων διαθέτει την απαιτούµενη κατάρτιση, εµπειρία και εξειδίκευση.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µεριµνούν για
την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα
σχετικά µε την άσκηση αρµοδιοτήτων του παρόντος νόµου.
3. Η κατάρτιση γίνεται µέσω πιστοποιηµένων προγραµµάτων
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ιδίως από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης, µε τη συνεργασία της Αρχής και ειδικών επιστηµόνων, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης
δηµόσιας συµβάσεων του παρόντος νόµου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από πιστοποιηµένο προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτές/αυτούς.
Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του αρµοδίου Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έκδοση σχετικής Γνώµης της Αρχής
συστήνεται Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµοσίων Συµβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).
Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
ιδίως:
α) το φορέα τήρησης του Μητρώου,
β) τις προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής,
γ) τους όρους, τα επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης και
δ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που έχει σχέση µε πιστοποίηση
του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου.
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. ανα-
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στέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις
ανάγκες του παρόντος νόµου η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.
ΒΙΒΛΙΟ IV
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 345
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374)
εφαρµόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων του παρόντος νόµου, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και
ανεξάρτητα από τη φύση τους.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται και στις
διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµφωνιών πλαίσιο, συµβάσεων παραχώρησης και δυναµικών συστηµάτων αγορών, καθώς των τροποποιήσεων αυτών.
3. Ως «αναθέτουσες αρχές» κατά τις διατάξεις του παρόντος
βιβλίου νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Άρθρο 346
Προστασία κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να
του ανατεθεί σύµβαση των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νοµοθεσίας, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή προστασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή
ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα , σύµφωνα
µε το άρθρο 368.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής
προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής
της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο
372. Δικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.
3. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου και αφορούν αξιώσεις αποζηµίωσης εκδικάζονται από τα αρµόδια δικαστήρια, σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 373.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 347
Σύσταση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
1. Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), η οποία έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που
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ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των
συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο Τµήµα ΙΙ του παρόντος Τίτλου. Η ΑΕΠΠ
έχει ως έδρα την Αθήνα.
2. Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής
και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται µόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
της.
Άρθρο 348
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή αποτελείται από τριάντα ένα µέλη, από τα οποία ένα
(1) µέλος είναι Πρόεδρος.
2. Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του επίτιµου δικαστικού λειτουργού από το βαθµό του προέδρου εφετών και άνω, µε µεγάλη
εµπειρία στα θέµατα που εµπίπτουν στις δηµόσιες συµβάσεις.
3. Ως µέλη επιλέγονται νοµικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’39), και διαθέτουν τουλάχιστον
πενταετή εµπειρία στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων.
4. Για την επιλογή του Προέδρου δηµοσιεύεται, εντός ενός (1)
µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δηµόσια
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόµενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εντός 20 τουλάχιστον ηµερών από τη
δηµοσίευση της πρόσκλησης, µαζί µε τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαµβάνεται
τρείς (3) µήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και, ύστερα από γνώµη
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται
µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου,
παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέος Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας, µεταξύ όσων υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου.
5. Ο διορισµός των µελών γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των µελών διενεργείται από το Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
6. Η διαδικασία της παρ. 4 για την επιλογή και το διορισµό του
Προέδρου αρχίζει δύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του.
Η διαδικασία της παρ. 5 για την επιλογή και το διορισµό των
µελών αρχίζει οκτώ (8) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους,
µε πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
7. Η θητεία του Προέδρου και των µελών είναι πενταετής. Για
να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της ΑΕΠΠ, κατά την
πρώτη εφαρµογή της παραγράφου αυτής, αµέσως µετά τη λήψη
της απόφασης επιλογής των τριάντα (30) µελών της ΑΕΠΠ, κληρώνονται δέκα (10) µέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία τριών
(3) ετών. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος
της ΑΕΠΠ, ο οποίος ορίζεται για πλήρη θητεία.
8. Η θητεία του Προέδρου και των µελών παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν µπορεί να υπερβεί, σε κάθε περίπτωση, τους έξι (6)
µήνες. Η ΑΕΠΠ µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όµως
πέρα από ένα εξάµηνο, εάν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα
βάσει της οποίας ορίστηκαν. Η ΑΕΠΠ θεωρείται ως νόµιµα συγκροτηµένη αν έχουν διορισθεί τα µισά τουλάχιστον από τα µέλη
της.
9. Στα µέλη της ΑΕΠΠ εφαρµόζονται αναλόγως, ως προς τα
κωλύµατα διορισµού, την έκπτωση, την παραίτηση οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), µε την επιφύλαξη του άρθρου 349.
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Άρθρο 349
Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Τα µέλη της ΑΕΠΠ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
2. Τα µέλη της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε έµµισθου δηµοσίου ή δικηγορικού λειτουργήµατος ή
οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Τα µέλη της
ΑΕΠΠ, αν κατέχουν οποιαδήποτε έµµισθη θέση στο δηµόσιο
τοµέα, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από
την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους. Τα
µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται να είναι µέλη δικηγορικής εταιρία
κατά τη θητεία τους.
3. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου
και ιδίως να είναι µέτοχοι ή να εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο
σε οικονοµικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα
αυτό.
4. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι µέλη πολιτικού κόµµατος.
5. Δεν διορίζεται Πρόεδρος ή µέλος της ΑΕΠΠ εκείνος ο οποίος
έχει ο ίδιος ή ο σύζυγος του ή συγγενής του µέχρι β’ βαθµού ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µε το οποίο συνδέεται στενά, άµεσο προσωπικό, οικονοµικό ή άλλου είδους συµφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την
αµερόληπτη και αντικειµενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
6. Η διαπίστωση των κωλυµάτων και των ασυµβίβαστων των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου ή του µέλους
αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
7. Τα µέλη της ΑΕΠΠ δεν επιτρέπεται για δύο (2) έτη µετά τη
λήξη της θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή
ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ή να αποκτήσουν µετοχές σε
εταιρία ή επιχείρηση υποθέσεις των οποίων οι ίδιοι χειρίστηκαν ή
επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη
διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, πρόστιµο µε το διπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των µηνιαίων
αποδοχών που λάµβανε το µέλος της ΑΕΠΠ κατά τη λήξη της θητείας του.
8. Για τα µέλη της ΑΕΠΠ εφαρµόζεται, ως προς τις αποδοχές,
η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’176).
9. Η θητεία των µελών της ΑΕΠΠ λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη. Μετά τη λήξη
της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισµό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην
οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου τους, η οποία
συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή τους
από την υπηρεσία.
10. Τα µέλη της ΑΕΠΠ υποβάλλουν, κατ’ έτος, την προβλεπόµενη στο ν. 3213/2003 (Α’309), δήλωση περιουσιακής κατάστασης
και τη δήλωση οικονοµικών συµφερόντων του άρθρου 229 του ν.
4281/2014 (Α’ 160).
Άρθρο 350
Οικονοµική Αυτοτέλεια
1. Η οικονοµική αυτοτέλεια της ΑΕΠΠ εξασφαλίζεται µε τη δυνατότητα να καλύπτει, µε ίδια µέσα, τις δαπάνες λειτουργίας της
και αµοιβής των µελών και του προσωπικού της. Προς τούτο, έχει
ίδια έσοδα και ίδιο προϋπολογισµό, ο οποίος τροφοδοτείται από

την καταβολή κράτησης της παρ. 3.
2. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό
Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης που εκδίδεται µε προεδρικό
διάταγµα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων .
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΕΠΠ
βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Το αυτό
ισχύει και αν τα έσοδα από την κράτηση ή από άλλες πηγές δεν
είναι αρκετά να καλύψουν τις οικονοµικές ανάγκες της ΑΕΠΠ.
3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συµβάσεων που
υπάγονται στον παρόντα νόµο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη
ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέµπτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών µπορεί
να αναπροσαρµόζεται το ύψος της κράτησης.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα
αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από
την ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της κράτησης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών µπορεί να µεταφέρονται τα
έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος
2016 και να αποτελούν έσοδα της ΑΕΠΠ το έτος 2017.
4. Αν από την οικονοµική διαχείριση της ΑΕΠΠ, προκύπτει στο
τέλος κάθε οικονοµικού έτους, θετικό καθαρό αποτέλεσµα χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως
ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και Οικονοµικών, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η
ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονοµικό έτος 2018 και εφεξής.
Άρθρο 351
Πειθαρχικός Έλεγχος
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του, όλα τα µέλη της ΑΕΠΠ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου της παρ. 2 κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
2. Συνιστάται Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από
έναν Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν καθηγητή
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε ειδίκευση στο δίκαιο των
δηµοσίων συµβάσεων, µε τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου
ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα
του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ο Πρόεδρος, τα µέλη
και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί
λειτουργοί, διορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.
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Άρθρο 352
Πειθαρχική Διαδικασία
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως µε την παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό.
2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η παράβαση
διατάξεων του παρόντος και εν γένει της ισχύουσας νοµοθεσίας
κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων, β) η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων, γ) η απόκτηση
οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή
τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ
αφορµής αυτών και δ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του
Ελληνικού Δηµοσίου ή της ΑΕΠΠ.
3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι:
α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12)
µηνών και γ) οριστική παύση.
4. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχικών ποινών επίπληξης ή/και προστίµου σε µέλος της ΑΕΠΠ για το ίδιο ή
διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα, το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του, µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
5. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί µόνο στις
εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα και αξιόποινη πράξη,
β) αν το µέλος απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει οικονοµικό
όφελος ή αντάλλαγµα προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών,
γ) αν παραβιάστηκε η υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας,
δ) παραβιάστηκαν οι παρ. 2 έως 5 του άρθρου 349,
ε) αν προκλήθηκε υπαίτιως ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της ΑΕΠΠ.
6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 350, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος σε προηγούµενη
ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε κλήση, η οποία
αναφέρει το αποδιδόµενο παράπτωµα και επιδίδεται στο µέλος µε
δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των δέκα
(10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της κλήσης. Πριν από την ακρόαση και την παροχή έγγραφων εξηγήσεων,
το µέλος δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης.
7. Κατά την ακρόαση, το µέλος υποβάλλει ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, παρέχει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις και εν γένει
διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη διακρίβωση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης. Μετά την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο
διασκέπτεται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε:
α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις του µέλους
και παύει την πειθαρχική διαδικασία,
β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος στην οποία περιγράφονται τα
πραγµατικά περιστατικά, το κατά την παρ. 2 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία καλείται
να παραστεί το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση και στις δύο περιπτώσεις
επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο.
8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε απόφαση της
περίπτωσης β’ του εδαφίου β’ της προηγούµενης παραγράφου,
κατά την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο
µπορεί κατά την κρίση του να εξετάσει µάρτυρες, µετά δε την προφορική ενώπιον του απολογία του διωκόµενου µέλους ή, σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης
κλήτευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή του. Το Πειθαρχικό
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Συµβούλιο µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος και επανάληψη
της συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή καλείται το διωκόµενο
µέλος µε νέα κλήση, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και ώρα συζήτησης, η οποία επιδίδεται, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το
µέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν και του γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζήτησης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο
µπορεί επίσης να αναβάλει άπαξ τη λήψη απόφασης, προκειµένου
να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο
αυτόν νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης. Στην περίπτωση
αυτή, κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται µόνο εάν αυτό
ήταν απόν. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη
απόφασης.
9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.
10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από τυχόν εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει
αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδικασία, µπορεί όµως το Πειθαρχικό
Συµβούλιο να διατάξει την αναστολή της µέχρι την περάτωση της
ποινικής δίκης. Πραγµατικά γεγονότα, τα οποία διαπιστώθηκαν µε
αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, λαµβάνονται υπόψη
στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όµως κωλύεται το Πειθαρχικό Συµβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής.
Σε περίπτωση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού
δικαστηρίου για αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του «Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3528/ 2007 (Α’ 26), εκδίδεται απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση
του µέλους.
11. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παρ. 2 παραγράφονται
µετά πενταετία από την τέλεση αυτών. Πειθαρχικό παράπτωµα,
το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. Η κατά την παρ. 6 κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω
παραγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επιφύλαξη του
εδαφίου β’ και της περίπτωσης της αναστολής της πειθαρχικής
διαδικασίας κατά την παρ. 10, οπότε και ο χρόνος παραγραφής
του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν συµπληρώνεται πριν από την
παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου.
12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε’ («Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 353
Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
1. Η ΑΕΠΠ συνεδριάζει σε δέκα (10) κλιµάκια, αποτελούµενα το
καθένα από τρία µέλη της ΑΕΠΠ. Κάθε κλιµάκιο συνεδριάζει
ύστερα από πρόσκληση του µέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται η ηµεροµηνία, η ώρα
και οι προς συζήτηση προδικαστικές προσφυγές που έχουν ανατεθεί σε αυτό κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό Λειτουργίας της ΑΕΠΠ του άρθρου 355.
Όταν πρόκειται για υπόθεση µεγάλης σπουδαιότητας ή προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, η ΑΕΠΠ συνεδριάζει σε αυξηµένη σύνθεση, όπως
ειδικότερα ορίζεται στον κατά το άρθρο 355 Κανονισµό Λειτουργίας της.
2. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και είναι αιτιολογηµένες.
3. Η ΑΕΠΠ συνεδριάζει και σε Ολοµέλεια, για θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, η οποία συντάσσεται από
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τον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ.
4. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τις συνεδριάσεις της ΑΕΠΠ
ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου 355 και,
συµπληρωµατικά, µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
Άρθρο 354
Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Η ΑΕΠΠ µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, µε την
επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Προέδρου της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 356, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου 355, για κάθε
θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητές της και για θέµατα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:
α) διατυπώνει γνώµη για τις τροποποιήσεις των Κανονισµών Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 350, Λειτουργίας
του άρθρου 355 και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της
παρ. 7 του άρθρου 365, του Οργανισµού της παρ. 5 του άρθρου
357 και της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε τη διαχείριση
της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου 350,
β) µεριµνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού
της και του Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 357 και
358,
γ) συνάπτει για τις ανάγκες της πάσης φύσεως συµβάσεις µε
τρίτους, σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης
της παρ. 2 του άρθρου 349,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισµό, το απολογισµό και τον ισολογισµό της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 349.
Άρθρο 355
Κανονισµός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ. Για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση του Κανονισµού αυτού απαιτείται γνώµη
της ΑΕΠΠ.
2. Στον Κανονισµό ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της ΑΕΠΠ και ορίζονται ιδίως τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων της, οι συνεδριάσεις, ο
µηχανισµός εκ περιτροπής κατανοµής των υποθέσεων, ο τρόπος
λήψης των αποφάσεων, τα κωλύµατα συµµετοχής των µελών, η
συνδροµή δηµοσίων αρχών και οικονοµικών φορέων, ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού και κάθε άλλο θέµα λειτουργίας της.
Άρθρο 356
Αρµοδιότητες Προέδρου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας της και
ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες. Ενδεικτικά:
α) εκπροσωπεί την ΑΕΠΠ δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των
δικαστηρίων, κάθε άλλης δηµόσιας αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος
της ΑΕΠΠ µπορεί να αναθέσει κατά περίπτωση την εκπροσώπησή
της σε άλλο µέλος της, στο Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής ή σε
µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της,
β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της ΑΕΠΠ και των
οργανικών µονάδων αυτής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί
του προσωπικού της ΑΕΠΠ ως πειθαρχικός προϊστάµενος αυτού,
γ) µεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού της ΑΕΠΠ, τη διαχείριση των οικονοµικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Κανονισµών Λειτουργίας και Οικονοµικής Διαχείρισης και της κείµενης νοµοθεσίας,
δ) ορίζει τα θέµατα των συνεδριάσεων της ΑΕΠΠ σε Ολοµέλεια,
ε) ορίζει τους προέδρους των κλιµακίων και

στ) εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον εξοπλισµό
της ΑΕΠΠ πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της µέχρι τη συγκρότησή της.
Άρθρο 357
Προσωπικό - Οργανισµός της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
1. Στην ΑΕΠΠ συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, η πλήρωση των οποίων γίνεται µε:
α) διορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 (Α’28),
ύστερα από προκήρυξη της ΑΕΠΠ στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) µε µετάταξη µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού ή του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (Α’101) και
γ) µε απόσπαση µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή
άλλων φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 ν. 1892/ 1990.
Οι µετατάξεις και αποσπάσεις των περίπτωση β’ και γ’ διενεργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι
οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζόµενου - προσλαµβανόµενου για την αντίστοιχη θέση. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώµη της ΑΕΠΠ. Η απόσπαση υπαλλήλου
µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της ΑΕΠΠ, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορεί να καλυφθούν από το προσωπικό της. Για τις
αποδοχές του προσωπικού που τοποθετείται µε απόσπαση εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/ 2015.
Εξαιρετικά για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της ΑΕΠΠ
κατά τα δύο πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, µπορεί να πληρωθούν έως και 12 των ανωτέρω θέσεων µε µετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού από τους φορείς των περίπτωση α’ και β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990. Οι µετατάξεις
του εν λόγω προσωπικού γίνονται, ύστερα από προκήρυξη, στην
οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι αποσπάσεις για την κάλυψη των θέσεων
αυτών από τους ίδιους ως άνω φορείς είναι τριετούς διάρκειας.
Οι µετατάξεις και αποσπάσεις των προηγούµενων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’180).
Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Το µετατασσόµενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες
κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπώµενου και µετατασσόµενου προσωπικού που έχει
διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην ΑΕΠΠ για τα θέµατα βαθµολογικής και
µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
2. Στην ΑΕΠΠ συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή τακτικού
υπαλλήλου. Οι ειδικότητες και ο αριθµός των θέσεων ανά ειδικότητα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του προηγούµενου
εδαφίου καθορίζεται µε τον Οργανισµό της ΑΕΠΠ της παρ. 5. Η
άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήµονα της ΑΕΠΠ είναι ασυµβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος. Παράβαση της
υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ µέρους της ΑΕΠΠ.
Στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου προσλαµβάνονται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

επιστήµονες µε τριετή, τουλάχιστον, εµπειρία στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994,
ύστερα από προκήρυξη της ΑΕΠΠ, στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.
Εξαιρετικά, για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της ΑΕΠΠ
κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, µπορεί να πληρωθούν έως και δεκαπέντε (15) των ανωτέρω θέσεων µε αποσπάσεις τριετούς διάρκειας υπαλλήλων που κατέχουν τα ίδια τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα από τους φορείς της παραγράφου 1 του
άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’101). Οι αποσπάσεις και µετατάξεις του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται, κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παράγραφος 1 του ν.
4002/2011 Το αποσπώµενο προσωπικό που καταλαµβάνει θέσεις
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού λαµβάνει τις αποδοχές του,
σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4354/2015. Ο συνολικός χρόνος
υπηρεσίας του αποσπώµενου προσωπικού που έχει διανυθεί
στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως
χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην ΑΕΠΠ για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής
εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002, εφαρµόζονται και στο Προσωπικό της ΑΕΠΠ.
4. Συνιστάται στην ΑΕΠΠ θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, µε πενταετή θητεία, η οποία µπορεί
να ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της ΑΕΠΠ. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για
λόγους που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση
των καθηκόντων του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται
ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΕΠΠ.
Με τον Οργανισµό της ΑΕΠΠ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου
καθορίζονται οι αρµοδιότητες, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής του Γενικού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
τα ανωτέρω.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εκδίδεται
Οργανισµός της ΑΕΠΠ, µε τον οποίο καθορίζονται, πέραν των θεµάτων του εδαφίου β’ της παρ. 2, η οργάνωση, η διάρθρωση των
οργανικών µονάδων της ΑΕΠΠ σε Διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες αυτών και ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής
των διευθυντών και των προϊσταµένων των τµηµάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθµός των θέσεων του
προσωπικού, η κατανοµή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Μετά την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, για κάθε
τροποποίηση αυτού απαιτείται προηγούµενη γνώµη της ΑΕΠΠ.
Άρθρο 358
Νοµική Υπηρεσία
1. Συνιστώνται πέντε (5) θέσεις Νοµικών Συµβούλων, στις
οποίες προσλαµβάνονται µε πάγια αντιµισθία δικηγόροι παρ’
Αρείω Πάγω, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία
και εξειδίκευση στο αντικείµενο του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 355 παράγραφος 1
εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α` 149), και του άρθρου 9 παρ.
10 περίπτωση γ’ του ν. 4354/2015, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η ΑΕΠΠ στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης τους για
την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης. Για τον καθορισµό των
αποδοχών των Νοµικών Συµβούλων εφαρµόζεται η παρ. 10 του
άρθρου 9 του ν. 4354/2015.
Οι Νοµικοί Σύµβουλοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν µπορεί να αναλαµβάνουν υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο
καταγγελίας της έµµισθης εντολής των εκ µέρους της ΑΕΠΠ.
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2. Με τον Οργανισµό της ΑΕΠΠ της παρ. 5 του άρθρου 357 ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Νοµικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 359
Έκθεση πεπραγµένων
Η ΑΕΠΠ συντάσσει το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγµένων προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κοινοποιούµενη προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, όπου, µεταξύ άλλων, καταθέτει προτάσεις για
τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου των δηµοσιών συµβάσεων
και ιδίως της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Στην έκθεση αυτή επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας µε τις
αναθέτουσες αρχές που δεν συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις
της. Η έκθεση αυτή, αφού κοινοποιηθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 360
Δικαίωµα άσκησης προσφυγής
1. Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του
ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του νόµου αυτού και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων του Τίτλου 3 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών
αρχών.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας
αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων
εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1.
Άρθρο 361
Προθεσµία άσκησης της προσφυγής
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 362
Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέµβασης

Άρθρο 365
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην
ΑΕΠΠ και περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της.
2. Στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της
παρ. 7 του άρθρου 365 µπορεί να προβλέπεται ότι η προσφυγή
υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου
το οποίο θα υποβάλλεται κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ.
1.
3. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
σύµφωνα µε την παράγραφος 1του άρθρου 365, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης
πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη
διάθεσή του.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά
απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

1. Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η ΑΕΠΠ
καταχωρίζει αυθηµερόν την προσφυγή. Το αργότερο την επόµενη της καταχώρισης εργάσιµη ηµέρα, η ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα
αρχή και την καλεί:
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε
(5) ηµερών σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το
δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 362, και
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10)
ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της
υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης την περίπτωση α’ της παρ. 1, στους ενδιαφερόµενους τρίτους της. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί στις απόψεις
της να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης.
Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόµενο τρίτο και η µη
διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκηµα των αρµόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.
2. Σε περίπτωση µη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της προηγούµενης
παραγράφου, η ΑΕΠΠ µπορεί να συνάγει τεκµήριο οµολογίας
της αναθέτουσας αρχής για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί
ότι συντρέχει και αν τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από
την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και
δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βασίµου των προβαλλόµενων
αιτιάσεων.
3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των
αναφερόµενων στην παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερηµένη
αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, µπορεί, µε την απόφαση επί της προσφυγής, σταθµίζοντας τις
συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό
της κύρωσης αυτής µπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) µέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και καταβάλλεται µία
φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Μνεία της κύρωσης
αυτής γίνεται στον ατοµικό φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή µη αποστολής του φακέλου και
των απόψεων της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 ορίζεται ο τρόπος
και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηµατικής κύρωσης,
ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η
ηµέρα και η ώρα συζήτησης της προσφυγής, η οποία δεν µπορεί
να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται
το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της
οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν
ασκήσει παρέµβαση.
5. Το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συµµόρφωση της αναθέτουσας
αρχής µε την παρ. 1(α). Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή
δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται µε µέριµνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να
ασκήσουν παρέµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 362.
6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουµένων των

Άρθρο 363
Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής
σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύµβασης δεν προκύπτει η
προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της
προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του
τµήµατος ή των τµηµάτων της σύµβασης σχετικά µε τα οποία
ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια
του ποσού του παραβόλου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε
προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
4. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της
παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης
και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.
5. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση
της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
Άρθρο 364
Ανασταλτικό αποτέλεσµα
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και
η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από
άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366.
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ρυθµίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισµού (ΕΚ) αρ.
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
18ης Δεκεµβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων .
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, εκδίδεται «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε
θέµα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι ειδικότερες προθεσµίες που δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο, οι
ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισµός και τα καθήκοντα εισηγητών και γραµµατέα, ο τρόπος και τα διαδικαστικά
και τεχνικά θέµατα που αφορούν την άσκηση των προσφυγών
και των παρεµβάσεων, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, την κλήση των µερών, την εκπροσώπηση τους κατά την
ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία, το σχηµατισµό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής
της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων
από αυτήν, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.
Άρθρο 366
Προσωρινά µέτρα
1. Η ΑΕΠΠ, µπορεί, ύστερα από αίτηµα του προσφεύγοντος ή
αυτεπαγγέλτως και µετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ
τριών (3) ηµερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόµενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα µέτρα έως
ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της
προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για
την έκδοση της απόφασής της.
2. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να
διατάσσονται προσωρινά µέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόµενη
παράβαση ή να αποτραπεί η ζηµία των θιγόµενων συµφερόντων,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται µέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνει η αναθέτουσα αρχή.
3. Η ΑΕΠΠ µπορεί να αποφασίσει να µην χορηγηθούν τα προσωρινά µέτρα της προηγούµενης παραγράφου αν κρίνει ότι,
ύστερα από στάθµιση όλων των συµφερόντων που ενδέχεται να
ζηµιωθούν, καθώς και του δηµόσιου συµφέροντος, οι πιθανές
αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών µέτρων
είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να µη χορηγηθούν
προσωρινά µέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει
το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω µέτρων.
Άρθρο 367
Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς
ή µερικώς η προσβαλλόµενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση
αναπέµπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην
οφειλόµενη ενέργεια.
3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε
τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
4. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα
βοηθήµατα που προβλέπονται στον Τίτλο 3 του παρόντος Βιβλίου.
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ΜΕΡΟΣ Β ‘
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 368
Κήρυξη ακυρότητας της σύµβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 370 και της παραγράφου 2 του
άρθρου 371, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης που έχει συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι:
(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύµβαση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,
κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δηµόσιων
συµβάσεων· ή
(β) αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης,
σύµφωνα µε το άρθρο 364· ή
(γ) σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της
παραγράφου 2, την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2,
την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 270 και την παράγραφο 2 του άρθρου 273, κατά περίπτωση.
Άρθρο 369
Κήρυξη ακυρότητας - Διαδικασία
1. Η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 368 ύστερα από προδικαστική προσφυγή
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα η οποία ασκείται εντός των
προθεσµιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 360,
362, 363 και 365 εφαρµόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.
2. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά τα
άρθρα 64, 65, 66, 122 ή 294, 295, 296 κατά περίπτωση, εφόσον
στη δηµοσίευση περιλαµβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της
σύµβασης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης ή από την εποµένη
της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µε άλλον τρόπο. Στην ενηµέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 70 ή στην παρ. 2 του άρθρου
300, αντίστοιχα. Η προσφυγή δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να
ασκηθεί µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την εποµένη της σύναψης της σύµβασης.
3. Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται, σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας πλαίσιο και εφαρµογής
δυναµικού συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της
παρ. 2, την περίπτωση α’ της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 33 και την παρ. 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2, την περίπτωση α’ της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παρ. 2 του άρθρου
273, κατά περίπτωση, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την
απόφαση ανάθεσης µαζί µε συνοπτική έκθεση των λόγων της
παρ. 2 του άρθρου 70 ή της παρ. 2 του άρθρου 300, αντίστοιχα,
στους ενδιαφερόµενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης και εφαρµόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της σύναψης, από
την εποµένη της αποδεδειγµένης παραλαβής της απόφασης από
τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες.
4. Η κατάθεση της προσφυγής του παρόντος άρθρου αναστέλλει την εκτέλεση της σύµβασης έως την έκδοση απόφασης
ΑΕΠΠ, εκτός εάν γίνει δεκτό αίτηµα προσωρινής προστασίας της
αναθέτουσας αρχής που ασκείται κατ’ ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 366.
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Άρθρο 370
Δυνατότητα µη κήρυξης ακυρότητας της σύµβασης.
Επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος Εναλλακτικές κυρώσεις
1. Η ΑΕΠΠ µπορεί να µην κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης η
οποία έχει ανατεθεί παράνοµα για τους λόγους που αναφέρονται
στο άρθρο 368, εάν διαπιστώσει ότι επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της
σύµβασης.
2. Οικονοµικά συµφέροντα τα οποία συνδέονται άµεσα µε τη
σύµβαση δεν συνιστούν επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
Τέτοια συµφέροντα είναι µεταξύ άλλων, τα έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύµβασης, τα έξοδα λόγω της κίνησης
νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, τα έξοδα λόγω αλλαγής του οικονοµικού φορέα ο οποίος εκτελεί τη σύµβαση και τα έξοδα των
νοµικών υποχρεώσεων λόγω της κήρυξης της σύµβασης ως ανενεργού. Η ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων για τη διατήρηση
των αποτελεσµάτων µιας σύµβασης θεωρείται ως επιτακτικός
λόγος εφόσον σε εξαιρετικές περιστάσεις η ακυρότητα θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες.
3. Αν η ΑΕΠΠ αποφασίσει, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 να
µην κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης η οποία συνάφθηκε παράνοµα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 368, επιβάλλει πρόστιµο στην αναθέτουσα αρχή, το ύψος του οποίου
καθορίζεται στη σχετική απόφαση. Η ΑΕΠΠ έχει διακριτική ευχέρεια να καθορίσει το ύψος του προστίµου λαµβάνοντας υπόψη
τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής και τη διάρκεια της σύµβασης. Το ύψος του προστίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύµβασης,
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Με ειδική απόφαση της
ΑΕΠΠ, το πρόστιµο περιέρχεται στον αιτούντα.
Άρθρο 371
Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύµβασης
1. Αν η ΑΕΠΠ κηρύξει σύµβαση άκυρη, σύµφωνα µε το άρθρο
368, η ακυρότητα έχει αναδροµική ισχύ µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 2. Οι αξιώσεις των µερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού και οι σχετικές διαφορές
εκδικάζονται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύµβασης, δεν γεννάται έναντι της Διοίκησης αξίωσή
του, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού ή η εν
λόγω αξίωσή του ικανοποιείται µόνο εν µέρει.
2. Η ΑΕΠΠ εκτιµώντας το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, τη
σοβαρότητα της παράβασης και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, µπορεί να κηρύξει την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου τµήµατος της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΕΠΠ,
λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής και τη διάρκεια της σύµβασης
επιβάλλει πρόστιµο στην αναθέτουσα αρχή, το ύψος του οποίου
καθορίζεται στη σχετική απόφαση και δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 10% της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ. Με ειδική απόφαση της ΑΕΠΠ, το πρόστιµο περιέρχεται
στον αιτούντα.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 372
Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται
της σύναψης της σύµβασης
1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. Δικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προ-
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σφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της
αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
2. Αιτήσεις αναστολής του νόµου αυτού εκδικάζονται από τον
Πρόεδρο Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή από τον
Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας
της υπόθεσης, ο ανωτέρω Πρόεδρος ή Εφέτης µπορεί να εισάγουν την αίτηση σε τριµελές συµβούλιο του δικαστηρίου, στο
οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και µετέχει ο Εφέτης Εισηγητής.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των δύο προηγούµενων παραγράφων, διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάθεση
συµβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, δηµόσιων συµβάσεων οι οποίες υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε το ν. 3389/2005 (Α’ 232), δηµόσιων
συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ, εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Οµοίως, διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των δεκαπέντε
εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
4. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την
προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα
σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης
επί της προδικαστικής προσφυγής.
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο
το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν µπορεί
να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παραβόλου
καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως και αν η αίτηση
απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου
1/2 µε την απόφαση του δικαστηρίου.
Για την είσπραξη του παραβόλου εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπέρ
του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
και υπέρ του Δηµοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού
ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα
Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αιτήσεως
αναστολής το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989.
Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσµία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης.
Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης
της προσβαλλόµενης πράξης, οφείλει µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει
την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς
της αναστολής. Η δικάσιµος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση
του δικογράφου.
5. Εάν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, το όργανο το οποίο εξέδωσε την πράξη της οποίας η εκτέλεση αναστέλλεται µε την απόφαση µπορεί να συµµορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει
περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει
κατάλληλα την πράξη που προκάλεσε τη διαφορά. Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθηµα που ασκήθηκε, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
6. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την
αίτηση αναστολής και η σύµβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε
η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης,
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
7. Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέ-
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τουσας αρχής µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µε απόφαση της ΑΕΠΠ
ή µε απόφαση επί αίτησης αναστολής ή µε προσωρινή διαταγή.
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει
αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 373.
Άρθρο 373
Αξίωση αποζηµίωσης
1. Ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή από τη σύναψη αυτής,
κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του εσωτερικού δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζηµίωση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. Αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι
θα του ανετίθετο η σύµβαση, αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζηµίωση κατά τις γενικές διατάξεις.
Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν
εφαρµόζεται.
2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η προηγούµενη ακύρωση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από την
ΑΕΠΠ ή το αρµόδιο, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση του
άρθρου 370, της παρ. 2 του άρθρου 371 και της παρ. 7 του άρθρου 372 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους µη συνδεόµενους µε
παραλείψεις του ενδιαφεροµένου.
ΤΙΤΛΟΣ 4
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 374
Συνεργασία των ελληνικών αρχών
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί
σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων
του νόµου αυτού, ζητεί την άρση αυτής, η υπηρεσία του αρµόδιου
Υπουργείου που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε
είκοσι µία (21) ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για ποιο λόγο
δεν έγινε καµιά διορθωτική ενέργεια ή
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύµβασης έχει ανασταλεί είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής
είτε ύστερα από προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 364 είτε µε απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας επί αίτησης αναστολής, σύµφωνα µε το άρθρο 372.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τότε που θα της ζητηθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου
που είναι αρµόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό µε την πιθανολογούµενη παράβαση στοιχείο.
3. Αν, σύµφωνα µε την παρ. 1β γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεµούς δικαστικής προσφυγής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσµα της
δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
4. Αν, σύµφωνα µε την παρ. 1γ γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάκληση της αναστολής ή την
έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης που συνδέεται στο
σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε την προηγούµενη διαδικασία. Η
νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καµία διορθωτική
ενέργεια.
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5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαΐου κάθε έτους πληροφοριακά
στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα παροχής δικαστικής
προστασίας κατά τον παρόντα νόµο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να διαβιβάζουν στο αρµόδιο Υπουργείο τα απαιτούµενα για
την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε τη
Συµβουλευτική Επιτροπή για τις συµβάσεις του Δηµοσίου.
6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
για τις συµβάσεις δηµόσιων έργων, και το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών
προµηθειών και υπηρεσιών.
ΒΙΒΛΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 375
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο άρθρο 50 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η οικονοµική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο και τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..»
2. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), το δεύτερο εδάφιο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4173/2013 (Α 169), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4324/2015 (Α’ 44), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι όροι και οι διαδικασίες προµήθειας προγράµµατος, αγορών ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και κάθε άλλου
ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
καθορίζονται µε κανονισµούς, που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 4155/2013 (Α’ 120) η φράση το «Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου» αντικαθίσταται από τη φράση
«Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
5. Τα άρθρα 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που
εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που δίδεται εντός τριάντα ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης. Με τον
κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες αγοράς ακινήτων, παραχώρησης χρήσης ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης κάθε
άλλου ενοχικού η εµπράγµατου δικαιώµατος, πλην των πωλήσεων
ανταλλαγών και ανταλλαγών ακινήτων πραγµάτων.»
«Άρθρο 26
Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης
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µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες αγοράς
ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων,
εκµισθώσεων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου
ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος.»
6. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4019/2011 (Α’ 216) προστίθεται µετά το σηµείο θθ’, σηµείο ιι’ ως
εξής:
«ιι) Έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής µε τον αναπληρωτή του,
χωρίς δικαίωµα ψήφου».
7. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011
(Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή
ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως
πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά
την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η
οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης».
8. Στο τέλος των περιπτώσεων 6α, 14, 15 και 16 της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112), προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα
έγγραφα και στοιχεία δηµόσιων συµβάσεων που καταχωρίζονται
υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία
αυτά αντλούνται αυτόµατα από το ΚΗΜΔΗΣ».
9. Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010, προστίθεται νέα παρ. 6 ως
εξής:
«6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται
τα έγγραφα και στοιχεία δηµόσιων συµβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν.4013/2011. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόµατα από το ΚΗΜΔΗΣ».
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (Α 30), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή
κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου».
11. Το άρθρο 24 του ν. 3016/2002 (Α 110), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 24
Εκµισθώσεις
Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
όροι και οι διαδικασίες αγορών ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων εκµισθώσεων και γενικά παραχώρησης χρήσης ακινήτων και κάθε
άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος, πλην των πωλήσεων
ακινήτων πραγµάτων κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόµου ή
κανονιστικής πράξης.»
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α’ 198),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Εκµισθώσεις και αγοραπωλησίες
1. Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγµάτων και µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης
και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος σε περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας.».
13. Η υποπερίπτωση iii, της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης, ελέγχου και λοιπών
θεµάτων διοικητικής µέριµνας.»

14. Η περίπτωση α’ της παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 2244/1994
(Α 168), αντικαθίσται ως εξής:
«4. α) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση
του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθµίζονται θέµατα, όροι και διαδικασίες αναφορικά:
αα) µε την εφαρµογή και τη διαχείριση προγραµµάτων του
Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τµηµάτων
τους,
ββ) µε τη χρηµατοδότηση έργων, µελέτων και υπηρεσιών που
προβλέπονται στα ανωτέρω προγράµµατα ή τµήµατά τους ή απαιτούνται για την υποστήριξή τους και
γγ) µε την ένταξη έργων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα
στα ανωτέρω προγράµµατα ή τµήµατά τους και τη χρηµατοδότησή τους.»
15. Η παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α’ 48) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από
το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Γεωργίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος οικονοµικής διαχείρισης του
ΕΛ.Ο.Γ., το λογιστικό του σύστηµα και οι δαπάνες και ο έλεγχός
τους.»
16. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/ 1989 (Α’
102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Κανονισµός κατάστασης προσωπικού – Κανονισµός
οικονοµικής διαχείρισης
1. Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καταρτίζει τους κανονισµούς κατάστασης
προσωπικού και οικονοµικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τους
υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση και δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. […]
3. Με τον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης καθορίζονται ο
τρόπος οικονοµικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. το λογιστικό του
σύστηµα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους.»
17. Η παρ. 3 του άρθρου 74 και η παρ. 5 του άρθρου 76 του π.
δ. 30/1996 (Α’ 21), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 74
(Άρθρο 21 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 2218/94)
Ιδρύµατα – Λοιπά νοµικά πρόσωπα
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών, ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη φύση των
ιδρυµάτων και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που µπορούν να συνιστώνται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το σκοπό, τη
διοίκηση, την εκλογή και τον ορισµό των οργάνων, τις αρµοδιότητες αυτών και τη λειτουργία τους, τους πόρους, την περιουσία,
την οργάνωση και την εποπτεία, το προσωπικό, την οικονοµική διοίκηση και τη διαχείριση, τους κανονισµούς, τις δωρεές και τις
σχέσεις των δωρητών µε το ίδρυµα, τις κληροδοσίες, τις κληρονοµίες, την κατάργηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
«Άρθρο 76
(Άρθρο 21 παρ. 7, 8, 9, 10, 11 και 17 του ν. 2218/1994)
Αµιγείς Νοµαρχιακές Επιχειρήσεις
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών, ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη διοίκηση των
αµιγών νοµαρχιακών ή διανοµαρχιακών επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοίκησεων, τα όργανα των επιχειρήσεων αυτών, τις
αρµοδιότητες και τη λειτουργία τους, την εκλογή και τον ορισµό
αυτών, την οικονοµική διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο
αυτής, την ταµιακή υπηρεσία, τις αποσβέσεις, την οργάνωση και
την εποπτεία, τους κανονισµούς, το προσωπικό, τη διάθεση των
εσόδων, τη λύση και εκκαθάριση αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια. Οι διατάξεις του π.δ. 520/1988 (Α’236) εφαρµόζονται
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αναλόγως και στις αµιγείς επιχειρήσεις των Ν.Α.».
18. Το άρθρο 1 της κοινής απόφασης 191038/2003 (Β’1088) των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείµενο του Κανονισµού
Ο Κανονισµός καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο:
α) πραγµατοποιείται η είσπραξη και η οικονοµική διαχείριση των
πόρων του ΕΚΕΠ,
β) εκτελούνται οι κάθε φύσης δαπάνες του ΕΚΕΠ».
19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης
58192/2000 (Β 61) των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Μισθώσεις - Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ.».
20. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης
31/1999 (Β 2302) του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Μισθωσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.ΓΑ., γίνονται
µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ., µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, ως προς τη διαδικασία
προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ.».
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της απόφασης 16151/1994
(Β’ 511) του Υπουργού Γεωργίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Μισθώσεις – Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του
ΕΛ.ΓΑ. γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού, ως προς
τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών,
κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ.».
22. Η παράγραφος 1του άρθρου 39 της κοινής απόφασης
49/1994 ( Β’ 19) των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Μισθώσεις – Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του
ΕΛ.Ο.Γ., γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού, ως
προς τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ..»
23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της απόφασης 18259/1990
(Β’ 419) του Υπουργού Γεωργίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Μισθώσεις – Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι εκµισθώσεις κινητών για τις ανάγκες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µετά από διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, ως προς τη
διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών,
κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ..
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Άρθρο 376
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και
106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε όλες τις
δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισµούς µελετών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου Ι (άρθρα
3 έως 221), καθώς και σε όλες τις συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου
ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης
των οποίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα,
λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων της παραγράφου 1, οι
οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, µε την επιφύλαξη
της παρ. 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 38 ισχύει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 379, και για τις συµβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συµβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379 και για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
3. Η Επιτροπή Προµηθειών και οι Μόνιµες Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 2286/1995,
καθώς και οι Επιτροπές του άρθρου 3 του αυτού νόµου εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τα οριζόµενα στην απόφαση σύστασής
τους για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος νόµου και
για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης του παρόντος νόµου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου.
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38
εξακολουθεί να ισχύει η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38
ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41,
η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωµοδότηση
του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την
προβλεπόµενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης του παρόντος νόµου και για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος νόµου
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 184 εφαρµόζονται και σε συµβάσεις εκπόνησης µελετών που συνάφθηκαν, σύµφωνα µε το ν. 3316/2005 (Α’ 42), πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος νόµου.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 186 µπορεί να
εφαρµόζονται και σε συµβάσεις εκπόνησης µελετών ή παροχής
τεχνικών υπηρεσιών που συνάφθηκαν, σύµφωνα µε το ν.
3316/2005.
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η’ της
παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος
έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισµών
στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας
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αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της
περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, κατά τις κείµενες
διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, δεν ανατίθενται συµβάσεις δηµόσιων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 50.
11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών, µεταξύ των ακόλουθων µέσων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 22,
β) ταχυδροµείο ή άλλο κατάλληλο µέσο,
γ) φαξ ή
δ) συνδυασµό των ανωτέρω µέσων.
12. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379,
η προβλεπόµενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ’ της
παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα’ της περίπτωσης
β’, της υπουποπερίπτωσης βββ’ της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’καθώς και της περίπτωσης γ’της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρµόζεται σε
όλες τις συµβάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2
του άρθρου 1 κάτω των ορίων.
13. Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συµβάσεων
έργων και µελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα ήδη ισχύοντα.
Άρθρο 377
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι
διατάξεις:
(1) της περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του
ν.
4386/2016 (Α’ 83),
(2) του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 97 του
ν.
4368/2016 (Α’ 21),
(3) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α’181),
(4) της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4339/2015 (Α’133),
(5) της παρ. 10 του άρθρου 28, της παρ. 6 του άρθρου 48 και
της παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4314/2014 (Α’265),
(6) του άρθρου 47 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
(7) των παράγραφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων
133 και 134 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
(8) της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4262/2014 (Α’114),
(9) του άρθρου 62 του ν. 4257/2014 (Α’ 93),
(10) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α’73),
(11) της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν.
4233/2014 (Α’ 22),
(12) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α’ 216),
(13) των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α’ 120),
(14) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107),
(15) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α’90),
(16) του εδαφίου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν.
4111/2013 (Α’ 18),
(17) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/2012 (Α’86),
(18) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α’ 85),
(19) της περίπτωση λζ’ του άρθρου 12 του
ν.
4070/2012 (Α’ 82),
(20) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α’35),
(21) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’204),
(22) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.
4002/2011 (Α’ 180),
(23) του άρθρου 150 του ν. 4001/2011 (Α’ 179),
(24) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν.
3918/2011 (Α’ 31),
(25) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5
και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α’ 204),
(26) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (Α’ 182),
(27) του ν. 3886/2010 (Α’ 173) µε την επιφύλαξη της παρ. 11 του
άρθρου 379.
(28) της παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α’128)

(29) της περίπτωσης β’ της παρ. VII του άρθρου 172, της παρ.
8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010
(Α’ 87),
(30) της περίπτωσης α’, της παρ. 1, του άρθρου έβδοµου του ν.
3839/2010 (Α’ 51),
(31) του ν. 3669/2008 (Α’ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα
οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του ως άνω νόµου, καταργείται µε την
επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται µε την
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
(32) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α’ 49),
(33) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25 του ν.
3614/2007 (Α’ 267),
(34) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδοµου του ν.
3607/2007 (Α’ 45),
(35) της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α’ και της παραγράφου 1 σηµείο Β’ του άρθρου 3,
της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3548/2007 (Α’ 68), µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,
(36) των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του ν. 3489/2006 (Α’ 205),
(37) της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της
περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της
παραγράφου 10 του άρθρου 7, της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ’ της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α’ 131), µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376.
(38) των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της
παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του άρθρου 265,
της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
(39) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α’ 46),
(40) του ν. 3316/2005 (Α’ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και πλην των άρθρων 39 και 40 τα οποία
παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης
της προκήρυξης σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτευούσης
µε πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του
ως άνω νόµου, καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης
της προκήρυξης σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας
του νοµού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το
οποίο αφορά η µελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας,
αν στην έδρα του νόµου δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα ή αν
το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νοµούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,
(41) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α’100),
(42) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α’ 212),
(43) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν 2947/2001 (Α’228),
(44) της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001 (Α’169),
(45) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α’128),
(46) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α’71),
(47) του εδαφίου β’, της υποπαραγράφου 2, της παρ. 10 του
άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α’ 251),
(48) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999 (Α’222),
(49) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
(50) της υποπερίπτωσης iv, της περίπτωσης γ’, της παρ. 2, του
άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α’ 188),
(51) των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του
ν.
2503/1997 (Α 107)
(52) των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.
2364/1995 (Α’ 252),
(53) του ν. 2286/1995 (Α’ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11
του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ για
τις συµβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προηγούµενων ετών, καθώς και κάθε
άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και
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προηγούµενων ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και
του άρθρου 3 για τις συµβάσεις προµηθειών που έχουν επιλεγεί
ως σηµαντικής οικονοµικής και τεχνολογικής αξίας µε κ.υ.α. και
για τις οποίες έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή της παραγράφου 1
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,
(54) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α’138),
(55) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’154),
(56) της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α’ 164),
(57) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.
1398/1983 (Α’ 144),
(58) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α’57),
(59) του π.δ. 118/2007 (Α’ 150). Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω
προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης
προκήρυξης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο
άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή
υπηρεσία, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379,
(60) του π.δ. 60/2007 (Α’ 64),
(61) του π.δ. 59/2007 (Α’ 63),
(62) του π.δ. 4/2002 (Α’ 3), µε την επιφύλαξη της παρ. 13 του
άρθρου 379.
(63) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α’ 223),
(64) των παρ. 4-5 του άρθρου 12, του άρθρου 100, των εδαφίων
β’ και γ’ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του
άρθρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α’21),
(65) του π.δ. 327/1995 (Α’ 176),
(66) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων (β)
και (γ) του άρθρου 8, του άρθρου 11, του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 1, και της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α’ 46),
(67) των άρθρων 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/ 1987 (Α’ 84),
(68) του π.δ. 28/1980 (Α’ 11),
(69) των άρθρων 1-25 του π.δ. 363/1979 (Α’ 114),
(70) των άρθρων 17 έως 23 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε αριθµ. 18709/ΕΥΣΣΑ
413/2016 (Β’ 449), µε την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 379,
(71) των άρθρων 1-7 του Μέρους Β’ της απόφασης 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β’ 1856) του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του
άρθρου 379,
(72) της παρ. 2 της απόφασης Π1/3305/2010 (Β’ 1789) του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
(73) της απόφασης 35130/739/2010 (Β’ 1291) του Υπουργού Οικονοµικών,
(74) της παρ. 5 του άρθρου 38 της απόφασης 14053/ΕΥΣ
1749/2008 (Β’ 540) του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών,
όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β’
292) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων,
(75) του άρθρου 18 της απόφασης Α-15932/1161/2006 (Β’ 458)
του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων,
(76) της απόφασης µε στοιχεία ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/2005 (Β’ 1064)
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων,
όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/2614/2011 (Β’
1581) του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
(77) της απόφασης 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β’ 1280) του Υπουργού Ανάπτυξης,
(78) του άρθρου 12 της κοινής απόφασης 191038/2003 (Β’
1088) των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(79) της κοινής απόφασης 27319/2002 (Β’ 945) των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης,
(80) της κοινής απόφασης 2064/2002 (Β’ 257) των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
(81) των στοιχείων β’ και γ ‘της περίπτωσης Γ’ της παρ. 4 του
άρθρου 7 της κοινής απόφασης 679/1996 (Β’ 826) των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία κυ-
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ρώθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α’ 156),
(82) της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, που προβλέπεται στο
άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται µε την επιφύλαξη της
παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο
άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379,
(83) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του Κεφαλαίου 3 της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συγκλήτου της Ακαδηµίας
Αθηνών (Β’ 414/2014).
(84) των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της παραγράφου 5
του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α’160).
2. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων:
(1) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής 6/2012 (Β’ 38) «Έγκριση Κανονισµού συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταµείο»,
(2) της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Δ1 Γ/25457/2011 (Β’ 2695) «Έγκριση Κανονισµών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ Α.Ε.),
(3) της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Φ1/2/6488/40/2010 (Β’ 1990) «Κανονισµός
Προµηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε»,
(4) της απόφασης 4352/2010 (Β’ 1941) του Διοικητικού Συµβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Έγκριση Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης
Συµβάσεων
Προµηθειών,
Υπηρεσιών,
Έργων,
Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», πλην
των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης
(άρθρα 54 έως 84) και εκποιήσεων (άρθρα 85 έως 90),
(5) της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (Β’ 1043) «Έγκριση του Κανονισµού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών
της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.».
(6) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής 18362/2010 (Β’ 662) «Κανονισµός ανάθεσης
προµηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συµβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
(7) της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης 56294/2009 (Β’ 2015) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
ΚΕΔΚΕ»,
(8) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Φ 12/22043/2073/2009 (Β’ 971) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών
της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»,
(9) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/491/2008
(Β’ 2425) «Κανονισµός Προµηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,
(10) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/36033/3237/2008 (Β’ 1349) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών ΕΘΕΛ»,
(11) της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε.
4900/2008 (Β’ 513) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε»., όπως τροποποιήθηκε µε την
απόφαση 258/2008 του ίδιου οργάνου (Β’ 2647), πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 55 έως
74) και εκποιήσεων (άρθρα 75 έως 80)
(12) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β’ 621) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»
(13) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β’ 621) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»,
(14) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Φ25/70826/5824/2003 (Β’ 1977) «Έγκριση Κανονισµών της Εται-
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ρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων
έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών και γ) σύναψης συµβάσεων προµηθειών»,
(15) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών - Πολιτισµού 6318/2003 (Β’ 1217) «Κανονισµός Προµηθειών Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.», πλην των άρθρων 12-26,
(16) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Γ/12808/2003
(Β’ 1037) «Κανονισµός Προµηθειών ΔΕΠΑ Α.Ε.»,
(17) της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 5/2003 (Β’ 274)
«Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών ΙΓΜΕ»,
(18) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 11140/2002 (Β’
1271) «Κανονισµός Προµηθειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»,
(19) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας
και
Δηµοσίων
Έργων
Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β’ 1106) «Κανονισµός Προµηθειών της
Εγνατίας Οδού Α.Ε.»,
(20) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 6483/2002 (Β’
613) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προµηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»,
(21) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
263/2002 (Β’ 528) «Κανονισµός Προµηθειών της ΚτΠ Α.Ε.»,
(22) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών 12904/980/2002 (Β’ 330) «Κανονισµός
Προµηθειών ΗΛΠΑΠ»,
(23) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών 78761/7062/2001 (Β’ 1819) «Κανονισµός
Προµηθειών Η.Σ.Α.Π.»,
(24) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών – Μεταφορών και Επικοινωνιών 78870/2001 (Β’ 1750) «Κανονισµός Προµηθειών Ε.Ε.Ε.Τ.»,
(25) της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
36072/2001 (Β’ 1441) «Κανονισµός Προµηθειών Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», πλην
των άρθρων 1 – 14 του Κεφαλαίου ΙΙΙ,
(26) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/12681/934/2001 (Β’ 333) «Κανονισµός
Προµηθειών Ο.Α.Σ.Α.»,
(27) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 1436/2001 (Β’
290) «Έγκριση της απόφασης της 14ης/21.12.2000 συνεδρίασης
του Δ.Σ. της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», πλην των άρθρων
1-11 του Κεφαλαίου Α,
(28) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Φ/4/2/1446/60/2001 (Β’ 202) «Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης
έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης µελετών της εταιρείας µε την
επωνυµία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.», πλην του άρθρου 6,
(29) της απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης 5263/ΦΟΡ/559/2000
(Β’ 897) «Κανονισµός Προµηθειών ΙΤΕ»,
(30) της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 4203/300/2000 (Β’ 249)
«Κανονισµός Προµηθειών Ο.Σ.Ε»,
(31) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας 58192/2000 (Β’ 61) «Κανονισµός Προµηθειών
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», πλην των άρθρων 41, 42, 44, 45, 47, 48 και 51,
(32) της κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης µε αριθµ. 31/1999 (Β’ 2302) «Κανονισµός
Προµηθειών Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 41, 42, 44, 45 και 47,
(33) της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης µε αριθµ,
970/1997 (Β’ 970) «Έγκριση του Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέµις Κατασκευαστική Α.Ε.», πλην του άρθρου
48,
(34) της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β’ 611) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας µε την επωνυµία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ.
Δ17α/8/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β’ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ
393/18.5.1998 (Β’ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β’ 311),
Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β’ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ
393/21.3.2002 (Β 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.3.2002 (Β 400),
Δ17α/95/3/ΦΝ
393/19.7.2002
(Β’
964),
Δ17α/14/4/ΦΝ
393/17.2.2003 (Β’ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.06.2003 (Β’ 846),
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Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004
(Β’1765),
Δ17α/08/56/ΦΝ
393/27.4.2005 (Β 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/3.7.2006 (Β’ 999) και
Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.01.2007 (Β’ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ
393/30.6.2009 (Β’ 1422) αποφάσεις,
(35) της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
Π2Β/995/1996 (Β’ 505) «Κανονισµός Προµηθειών Κέντρου Βρεφών
Η Μητέρα»,
(36) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
37568/3992/1995 (Β’ 49) «Κανονισµός Προµηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.»,
(37) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 16151/1994 (Β’
511) «Κανονισµός Προµηθειών Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 39, 40,
43 και 44,
(38) της απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας 6409/ΦΟΡ/1250/1994 (Β’ 489) «Κανονισµός Προµηθειών ΚΑΠΕ»,
(39) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας 49/1994 (Β’ 19) «Κανονισµός Προµηθειών Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος», πλην των άρθρων 39 και 40,
(40) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας µε αριθµ.
18259/1990 (Β’ 419) «Έγκριση του Κανονισµού Προµηθειών του
Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», πλην των
άρθρων 39 και 40,
(41) του από 2008 «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης
Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»
(42) της απόφασης του Διοικητικού Συβουλίου της. Δ.Ε.Η. Α.Ε.
206/30.9.2008 «Κανονισµός Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
ΔΕΗ».
3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε
ηµερήσιες εφηµερίδες, οικονοµικές ή µη, πανελλήνιας ή ευρείας
κυκλοφορίας, µε την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 379.
4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη
µε τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον
τρόπο.
5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
και οι, σύµφωνα µε αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 378
Προσαρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου τα ακόλουθα Προσαρτήµατα:
Προσάρτηµα Α’: Παραρτήµατα Ι έως ΧΙV του Βιβλίου I (Οδηγία
2014/24/ΕΕ)
Προσάρτηµα Β’: Παραρτήµατα Ι έως XΧ του Βιβλίου II (Οδηγία
2014/25/ΕΕ)
Προσάρτηµα Γ’: Παράρτηµα I (κωδικοί CPV για συµβασεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που αναφέρονταο στην περίπτωση 8 της
παρ. 1 του άρθρου 2)
Προσάρτηµα Δ’: Παραρτήµατα I και II (πίνακες αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2014/24/ΕΕ µε άρθρα Βιβλίου I και III και άρθρων
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ µε άρθρα Βιβλίου II και III).
Άρθρο 379
Έναρξη ισχύος
(άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.
2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 2 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισµούς µελετών, τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου
2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση
ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 34 ή 35, την πα-
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ραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή
το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3
του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο
297.
3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από
τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
4. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 81 αρχίζει την 18η Απριλίου 2018. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και για τις συµβάσεις του Βιβλίου II, όπου εφαρµόζεται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 290.
5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8
του άρθρου 200, καθώς και του άρθρου 329 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
6. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
344 αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
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7. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017.
8. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις
διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
9. Η ισχύς των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 375 αρχίζει από
τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38.
10. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59
και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.
11. Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
12. Η ισχύς της περίπτωση 35, καθώς και του τρίτου εδαφίου
των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου
377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.
13. Η ισχύς της περίπτωσης 62 και 70 της παραγράφου 1 του
άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

14225

14226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

14227

14228
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Αθήνα,..........................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14253

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
14. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 17.06’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη και
την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχουν διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

