ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’
Πέµπτη 4 Μαρτίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9575
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9225, 9228, 9229, 9232,
9237, 9241, 9242, 9243, 9245, 9248, 9249, 9256, 9257, 9262,
9263, 9265, 9268, 9273, 9278, 9283, 9288, 9289, 9290, 9291,
9292, 9293, 9294, 9301, 9309, 9313, 9315
3. Αναφορά στην έντονη σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε
στην περιοχή της Λάρισας και των Φαρσάλων, σελ. 9234,
9241, 9244, 9250, 9252, 9274, 9281, 9306, 9310
4. Αναφορά στην απεργία πείνας του Δηµήτρη Κουφοντίνα, σελ. 9237, 9244, 9288, 9289, 9290, 9291
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 9265, 9291, 9292, 9293
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του Δελτίου Επικαίρων Ερωτήσεων της Παρασκευής 5ης Μαρτίου 2021, σελ. 9225
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις
προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές», σελ.
9225 – 9316, 9368 - 9414
2. Αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
i. επί του άρθρου 219 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σελ. 9269 - 9272
ii. επί της αρχής, επί των άρθρων 15 και 219 και επί της
τροπολογίας 776/45 του σχεδίου νόµου από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και τους Βουλευτές του κόµµατός του, σελ.
9252 - 9253
3. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και
επί των άρθρων 15 και 219 και επί της τροπολογίας 776/45
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σελ. 9316 - 9367
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 9316
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,

σελ. 9261 - 9286
σελ. 9286 - 9575
σελ. 9225 - 9246
σελ. 9246 - 9261

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
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σελ. 9262, 9263, 9265, 9268,
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9292, 9293, 9294, 9301,
9309, 9313, 9315
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 9309

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
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ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,

σελ. 9242
σελ. 9262, 9291
σελ. 9245, 9263, 9291, 9292,
9293
σελ. 9229, 9232
σελ. 9245, 9292, 9293
σελ. 9265, 9290, 9291
σελ. 9242, 9248, 9249
σελ. 9290, 9291, 9293
σελ. 9225, 9309
σελ. 9225, 9228, 9229, 9232,
9237, 9241, 9242, 9243,
9245
σελ. 9248, 9256, 9257
σελ. 9248, 9249
σελ. 9228, 9265

Β. Επί της αναφοράς στην έντονη σεισµική δόνηση που
σηµειώθηκε στην περιοχή της Λάρισας και των Φαρσάλων:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 9234
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 9250
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9244
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9281
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 9252
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 9305
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 9241
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 9310
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9274
Γ. Επί της αναφοράς στην απεργία πείνας του Δηµήτρη
Κουφοντίνα:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 9237
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9290
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 9304
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9244, 9291
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 9288, 9289, 9290
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9291
Δ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9292
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9293
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 9265, 9291
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 9273
ΑΔΑΜΟΥ Κ. ,
σελ. 9308
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 9304
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 9310
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 9254, 9256
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 9234
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 9243
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 9228, 9229
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9262, 9290
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 9227, 9241, 9266
ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. ,
σελ. 9308
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 9250

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,

σελ. 9238, 9243, 9245, 9248,
9255, 9256, 9261, 9264,
9265, 9268, 9269, 9284,
9290, 9292, 9294, 9301,
9306, 9311 , 9312, 9313,
9314, 9315
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 9242, 9243, 9304
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 9242
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9243, 9245, 9291, 9293
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 9303
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 9249
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 9288
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9277
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 9302
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9281, 9282
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9284
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 9301
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 9249, 9310
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9279, 9291, 9292, 9301
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 9251
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ. 9273
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 9305, 9306
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 9241
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 9226
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 9265, 9293, 9311, 9312,
9313, 9314
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 9246
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 9310, 9314
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Κ. ,
σελ. 9245, 9246
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 9229
ΜΠΛΟΥΧΟΣ Κ. ,
σελ. 9286, 9287
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 9228, 9290, 9312, 9313
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 9280
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 9278
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9274, 9277
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9232, 9233, 9249
ΡΑΠΤΗ Ζ. ,
σελ. 9293
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9231, 9264
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 9287, 9288
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 9247, 9248, 9249
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 9293
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 9228, 9265, 9266, 9268,
9269
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 9257
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9283
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 9226, 9227, 9228
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 9241, 9256, 9263
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,

σελ. 9315
σελ. 9225, 9226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’
Πέµπτη 4 Μαρτίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 4 Μαρτίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα το Δελτίων Επικαίρων Ερωτήσεων της Παρασκευής 5ης Μαρτίου 2021, το οποίο
έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 483/26-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ Μπλούχου. Κωνσταντίνου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Υλοποίηση Κάθετου Άξονα Εγνατίας οδού Δράµα-Αµφίπολη».
2.- Η µε αριθµό 482/26-2-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αικατερίνης (Κατερίνας) Νοτοπούλου προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε
θέµα: «Απαξίωση της αυτοδιοίκησης η πρόταση του Υπουργού
Τουρισµού για ίδρυση ανωνύµου εταιρίας µε τον τίτλο «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
3.- Η µε αριθµό 488/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Κατασκευή φράγµατος Ν. Τρίγλιας».
4.- Η µε αριθµό 498/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Λεωνίδα
Στολτίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μη καταβολή αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης σε πρώην εργαζοµένους της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων( ΕΛΒΟ)».
5.- Η µε αριθµό 480/23-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποκλεισµός από
ρύθµιση εκατόν είκοσι δόσεων για οφειλές σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)».
6.- Η µε αριθµό 479/22-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Πρόδροµος
ιδιωτικοποίησης η υφαρπαγή των Ιαµατικών Πηγών από τους Δήµους;».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 485/26-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Δηµη-

τρίου (Τάκη) Χαρίτου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στη
Θράκη λόγω της πανδηµίας και των χαµηλών τιµών».
2.- Η µε αριθµό 504/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Επιλεκτική πλήρωση κενών οργανικών θέσεων λειτουργών
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους».
3.- Η µε αριθµό 493/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αρκούδα: κυβερνητικό πλήγµα στην προστασία της, η κατάργηση
της Δράσης 4-4-1».
4.- Η µε αριθµό 495/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Απειλούνται πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Σπάρτη µε διακοπή
λειτουργίας λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής του ν.4777/
2021».
5.- Η µε αριθµό 496/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνου
Μάρκου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Αντιφατικές αποφάσεις αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας
των σχολών οδήγησης».
6.- Η µε αριθµό 497/1-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα
«Ανάπλαση Φαληρικού Μετώπου».
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής και των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές».
Πριν πάρει τον λόγο ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννης Λοβέρδος, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω κι εγώ, γιατί ήµουν από αυτούς, όπως και πολλοί άλλοι
συνάδελφοι, που συνέβαλαν στο να δοθεί η δυνατότητα µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 783 και ειδικό 52, η οποία αναφέρεται στον επαρχιακό Τύπο, να δοθεί η σχετική παράταση µέχρι
το τέλος του 2023 και, αν είναι δυνατόν µάλιστα, να δοθεί και περισσότερη παράταση.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Βλέπω ότι όλοι οι εισηγητές συµφωνούν, διότι ο επαρχιακός Τύπος είναι ένα πολύ
ζωντανό κοµµάτι, το οποίο προσφέρει σηµαντικά, όχι µόνο στην
ενηµέρωση, αλλά σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητας ιδιαίτερα της επαρχίας. Αυτό το οποίο γίνεται µε τη σηµερινή ρύθµιση -µπορείτε να το δείτε και να επεκταθεί έτι περαιτέρω- είναι
σηµαντικό σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, γιατί ξέρετε ότι η οικονοµία δεν λειτουργεί, µε συνέπεια διαφηµίσεις στον επαρχιακό
Τύπο να µην υπάρχουν. Η µόνη πηγή ζωής είναι η δυνατότητα
που τους δίδεται µέσω αυτής της παράτασης των δηµοσιεύσεων.
Εγώ, λοιπόν, ως Βουλευτής δυτικής Αττικής, που έχουµε σηµαντικό επαρχιακό Τύπο, πιστεύω εκφράζοντας τα αισθήµατα
όλων των συναδέλφων όλων των πτερύγων ότι στηρίζετε µε
αυτήν τη διάταξη τον επαρχιακό Τύπο. Αν µπορείτε, να τον στηρίξετε έτι περαιτέρω µε περισσότερη παράταση αυτού του χρόνου. Δηλαδή δίδεται µέχρι το τέλος του 2023. Αν µπορεί, να πάει
και παραπάνω. Θα το δείτε.
Και πάλι σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Και εγώ φυσικά θα συµφωνήσω µε την άποψή σας περί περιφερειακού Τύπου. Νοµίζω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής συµφωνούν σε αυτό.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συζητάµε από χθες είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, που σκοπό έχει
να κάνει πιο διαφανείς και πιο ισχυρές τις διαδικασίες στις δηµόσιες συµβάσεις, είτε αυτές αφορούν δηµόσια έργα ή ακόµα
και προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων. Από χθες ο εισηγητής
της Πλειοψηφίας κ. Μπουκώρος και οι περισσότεροι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας που µίλησαν, οµολογώ ότι µίλησαν πάρα
πολύ σωστά, είχαν µελετήσει το νοµοσχέδιο και παρουσίασαν µε
λεπτοµέρειες το τι συµβαίνει.
Μπροστά σε αυτά που άκουσα χτες από τους Βουλευτές και
τους Υπουργούς, εγώ θα ήθελα να µείνω σε ένα θέµα που για
εµένα είναι πιο σηµαντικό απ’ όλα. Το θέµα των δηµοσίων συµβάσεων είναι θέµα της ίδιας της δηµοκρατίας. Είναι, πάνω απ’
όλα, θέµα δηµοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αυτό
που δέχεται επίθεση είναι η ίδια η δηµοκρατία, το ίδιο το δηµοκρατικό µας πολίτευµα. Ένας από τους λόγους που δέχεται τόσο
ισχυρή επίθεση είναι γιατί πέρασε στον κόσµο, πέρασε στο κοινό,
πέρασε στον λαό, πέρασε στους πολίτες η αντίληψη ότι µέσω
των δηµοσίων συµβάσεων το πολιτικό σύστηµα διαφθείρεται.
Αυτό εν µέρει υπήρξε αληθές.
Σαφώς, υπήρξαν άνθρωποι που διεφθάρησαν µέσα από δηµόσιες συµβάσεις και όχι µόνον πολιτικοί, αλλά και δηµόσιοι λειτουργοί και επιχειρηµατίες. Αυτό έπρεπε και προσπαθήσαµε ως
πολιτικό σύστηµα να το αποκαταστήσουµε. Υπήρξαν περιπτώσεις Υπουργών οι οποίοι βρέθηκαν και στο Ειδικό Δικαστήριο,
όπως ο κ. Άκης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος και καταδικάστηκε
από τα κοινά δικαστήρια. Υπήρξαν και περιπτώσεις πολιτικών
που ενδεχοµένως να µην τιµωρήθηκαν ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό όµως κατατρώει τις σάρκες του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Χωρίς εµπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστηµα και προς τη δηµοκρατία δεν µπορεί να επιβιώσει.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αντιληφθεί αυτό
το πρόβληµα και γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθεί να φέρει νοµοσχέδια που σκοπό έχουν να θωρακίσουν την ποιότητα της δηµοκρατίας µας και να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος. Ένα από αυτά τα νοµοσχέδια και το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και θα ψηφίσουµε, το οποίο είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό και εγώ το υποστηρίζω.
Ξέρετε, στην Ελλάδα, όπως όλοι οι λαοί, έχουµε την τάση να
ισοπεδώνουµε. Υπάρχει η αντίληψη ότι όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρµένοι. Μέχρι πριν από µερικά χρόνια ήταν διεφθαρµένοι
όλοι οι πολιτικοί που ανήκαν στα κατεστηµένα κόµµατα. Μετά
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη σηµαία της διαφάνειας. Διαπιστώσαµε ότι,
εκ των πραγµάτων, δεν µπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από
ό,τι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι το ίδιο είναι. Αλλά όλοι το ίδιο
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είναι σε τι; Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του πολιτεύµατος;
Το πολίτευµά µας είναι πάνω από όλους. Η δηµοκρατία είναι
πάνω από όλους µας και πρέπει κάποτε να το αντιληφθούµε
αυτό, και οι πολίτες και οι πολιτικοί.
Λένε «οι πολιτικοί είναι διεφθαρµένοι». Υπάρχει κάποιος από
τους τριακόσιους Βουλευτές που να µην έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό; Έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός, εν γνώσει του, διεφθαρµένους πολιτικούς; Πρέπει να το απαντήσει αυτό και ο ίδιος
ο πολίτης.
Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι όλοι οι πολιτικοί δεν µπορούν
να είναι διεφθαρµένοι, ακόµα και αν το ήθελαν. Εγώ και να ήθελα
να ήµουν ο πιο διεφθαρµένος άνθρωπος στον κόσµο, από τη
στιγµή που δεν κατέχω δηµόσια εξουσία, δεν µπορώ να διαφθαρώ. Και οι περισσότεροι Βουλευτές δεν µπορούν να διαφθαρούν. Μόνο όσοι έχουν δυνατότητα να επηρεάσουν δηµόσιες
συµβάσεις. Και αυτοί είναι λίγοι. Εκεί δεν έχει να κάνει µε το αν
είναι η ποιότητα του ενός Υπουργού καλύτερη από ενός άλλου.
Δεν πάει να πει ότι ο Τσοχατζόπουλος ξεκίνησε ως διεφθαρµένος. Το ότι του δίνεις τη δυνατότητα να διαφθαρεί είναι µέσα
στην ανθρώπινη φύση και αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να µπορέσουµε να εµποδίσουµε τη διαφθορά, πρέπει να θωρακίσουµε
το καθεστώς των δηµοσίων συµβάσεων. Προς την κατεύθυνση
αυτή οδηγείται το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Θα µου πείτε: Θα τα καταφέρει; Σας έχω πει και άλλες φορές
ότι δεν αρκεί να ψηφίζουµε νόµους. Η Βουλή ψηφίζει νόµους. Με
κάποιες διατάξεις µπορεί να διαφωνείς. Με κάποιες µπορεί να
συµφωνείς. Το δύσκολο είναι να εφαρµοστούν οι νόµοι. Δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε ότι δεν εφαρµόζονται
οι νόµοι στην πράξη. Δεν είµαι ευτυχής για το ότι κάθε µέρα γίνεται παράνοµη διαδήλωση για τον Κουφοντίνα. Δεν είµαι ευτυχής για το ότι η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης παραµένει υπό κατάληψη. Οι νόµοι πρέπει να
εφαρµόζονται. Άλλο είναι να ψηφίζεις έναν νόµο και άλλο είναι
να τον εφαρµόζεις. Και εκεί έχω πάντα τις επιφυλάξεις. Αυτό θα
το δούµε στην πορεία.
Όµως, ως νόµος ο συγκεκριµένος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και στόχο έχει όχι µόνον να διασφαλίσει τη διαφάνεια,
αλλά, πάνω από όλα, να προστατεύσει το ίδιο το πολιτικό µας
σύστηµα, την ίδια τη δηµοκρατία, ώστε να µην επιτραπεί σε κανέναν Υπουργό, σε κανέναν δηµόσιο λειτουργό, σε κανέναν κρατικοδίαιτο επιχειρηµατία να διαφθαρεί ξανά. Κυρίως, στόχο έχει
να προστατευτεί το δηµόσιο χρήµα, ο δηµόσιος κορβανάς και η
ίδια η δηµοκρατία µας.
Επειδή, όπως ξέρετε, σέβοµαι πάντα τον χρόνο και πρέπει όλοι
να σεβόµαστε τον Κανονισµό της Βουλής, θα κλείσω εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Λοβέρδο, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, προκειµένου
να πάρει τον λόγο ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τις ηµέρες που θα έπρεπε
να είµαστε όλοι σε συναγερµό για τη θωράκιση της δηµόσιας
υγείας, την προστασία του εισοδήµατος των πολιτών, τη στήριξη
της κοινωνίας, είµαστε εδώ για να συστήσουµε ένα ακόµα νοµοσχέδιο που αποσκοπεί, δυστυχώς, στην ιδιωτικοποίηση βασικών
δηµόσιων λειτουργιών, στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
στη συγκεντροποίηση της τεχνικής δραστηριότητας σε λίγους
µεγάλους οµίλους. Όσο εσείς παραµένετε, δυστυχώς, ιδεοληπτικά προσκολληµένοι στον νεοφιλελευθερισµό, ο κόσµος γύρω
σας έχει αλλάξει. Αυτήν την αλλαγή αδυνατείτε να τη συλλάβετε
και να την κατανοήσετε.
Διότι αν την είχατε κατανοήσει, αν είχατε προσέξει ότι η πανδηµία προωθεί τη συζήτηση για την ενίσχυση και βελτίωση του
δηµόσιου ελέγχου και την κοινωνική οργάνωση της οικονοµίας,
δεν θα ερχόσασταν σήµερα εδώ να καταργήσετε, ουσιαστικά,
τον δηµόσιο έλεγχο στην ποιότητα και στο κόστος δηµοσίων
έργων, να εκχωρήσετε βασικές αρµοδιότητες των τεχνικών υπη-
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ρεσιών σε ιδιώτες, να φορτώσετε µε επιπλέον χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, δυσχεραίνοντας σηµαντικά τη δυνατότητά τους να διεκδικήσουν βιώσιµα
την εκτέλεση ενός δηµόσιου έργου ή προµήθειας.
Όσο για το περιβάλλον, συνεχίζετε την ακραία υποβάθµισή
του, παρακάµπτοντας ακόµα και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Προωθείτε έτσι ένα παρωχηµένο και χρεοκοπηµένο µοντέλο ασύδοτης «ανάπτυξης» -εντός πολλών εισαγωγικών-, που αντιµετωπίζει
τους φυσικούς πόρους ως λάφυρο των οικονοµικά ισχυρών.
Φαντάζοµαι, βεβαίως, ήδη τον αντίλογο: επιτάχυνση, απλοποίηση, πάταξη της γραφειοκρατίας. Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει µε αυτές τις λέξεις. Για εµάς, όµως, αυτές οι έννοιες δεν
είναι κενές περιεχοµένου. Συνδέονται µε την ενίσχυση της διαφάνειας. Συνδέονται µε τη δυνατότητα όλων, και των πιο µικρών
και µικροµεσαίων, να διεκδικήσουν ισότιµο ρόλο σε έργα, υπηρεσίες και προµήθειες. Και αυτό το αποδείξαµε στην πράξη.
Με τον ν.4412/2016, που άλλωστε και εσείς ψηφίσατε, προσαρµόσαµε την ελληνική νοµοθεσία στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Μία σηµαντική µεταρρυθµιστική τοµή που υλοποιήσαµε σε διαβούλευση µε τους φορείς της οικονοµίας. Μία µεταρρύθµιση ουσίας που έθεσε σαφείς κανόνες και χρονοδιαγράµµατα. Μία
µεταρρύθµιση µακράς πνοής που διασφάλιζε το δηµόσιο συµφέρον, θωρακίζοντας το κοινωνικό σύνολο έναντι ενδεχόµενου
κίνδυνου για το περιβάλλον και την υγεία. Αντιµετωπίσαµε για
πρώτη φορά, µιας και ο αντίστοιχος νόµος του 2014, ουσιαστικά
δεν εφαρµόστηκε ποτέ, τη χαώδη πολυνοµία στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων και το φαινόµενο των συστηµατικών κατατµήσεων. Ενισχύσαµε τον ανταγωνισµό και την πρόσβαση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους δηµόσιους διαγωνισµούς,
ενώ παράλληλα πετύχαµε µείωση δαπανών κατά 19%, σε σχέση
µε προϋπολογισθέντα ποσά, µε τη µείωση αυτή, µάλιστα, σε κατηγορίες όπως τα φάρµακα να αγγίζει το 70%, και ενεργοποιήσαµε ψηφιακά εργαλεία. Προωθήσαµε την περαιτέρω ανάπτυξη
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων, µε
σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στις δηµόσιες προµήθειες
και την αύξηση οικονοµιών κλίµακας.
Υπήρχαν προβλήµατα; Βεβαίως, υπήρχαν προβλήµατα. Απαιτούνταν βελτιώσεις; Προφανώς απαιτούνταν βελτιώσεις. Αντί,
όµως, να αξιοποιήσετε τη θετική αυτή παρακαταθήκη και να θεραπεύσετε τις υπαρκτές δυσλειτουργίες, ουσιαστικά τις χρησιµοποιείτε ως πρόσχηµα, για να επιτεθείτε εκ νέου στο δηµόσιο
συµφέρον.
Αυτό, άλλωστε, δεν σας το λέµε εµείς. Σας το λέει, για παράδειγµα, η ίδια η αρµόδια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία στην κριτική της στο περιώνυµη
πλέον άρθρο 90 της ανάθεσης σε ιδιώτες της εξουσίας επίβλεψης της µελέτης, λέει: «Διαπιστώνεται ότι το άρθρο αυτό χρήζει
επανεκτίµησης, µε κύριο γνώµονα να αποτελέσει ένα συνεκτικό
και σαφές πλαίσιο µε τις ρυθµίσεις του ν.4412/2016, για την αποτελεσµατική επίβλεψη της εκπόνησης µελέτης, χωρίς να θίγονται
οι αρχές της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας του ανταγωνισµού ως προς την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών».
Ενώ και για τα όρια στις απευθείας αναθέσεις, η ΕΑΑΔΗΣΥ
πάλι λέει: «Το αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής της εν λόγω εξαίρεσης» των απευθείας αναθέσεων δηλαδή «είναι πολύ ευρύ και
δεν οριοθετείτε, καθώς η υφιστάµενη κατηγοριοποίηση δεν
προσδιορίζεται επαρκώς µε επιπλέον ειδικά χαρακτηριστικά και
κριτήρια.».
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η ΕΑΑΔΗΣΥ και επισηµαίνει:
«Με στόχο την αποτροπή καταχρηστικής εφαρµογής, αλλά και
προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος νοµιµότητας των
εν λόγω αποφάσεων, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες, σχετικά µε την εφαρµογή της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης.» Αυτά σας τα λέει η ΕΑΑΔΗΣΥ για την ιδιωτικοποίηση του ελέγχου και τις απευθείας αναθέσεις.
Και στην υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, όµως, αντί
να αντιµετωπίσετε την ουσία του θέµατος, επικαλείστε την υποστελέχωση, για να εκχωρήσετε βασικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς και υπηρεσίες του δηµοσίου σε ιδιώτες. Χωρίς τη
συστηµατική, όµως, παρουσία µηχανικών του δηµοσίου, καθίστα-
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ται αδύνατος ο δηµόσιος έλεγχος στην ποιότητα και στο κόστος
των ελεγχόµενων έργων, πόσω µάλλον αφού η ορθή εκτέλεση
των δηµόσιων έργων θα πιστοποιείται µε µια απλή δήλωση του
αναδόχου.
Εδώ, όχι µόνο η Αντιπολίτευση, αλλά και οι φορείς του τεχνικού κόσµου αντιδρούν σε αυτά τα σχέδια, κάνοντας λόγο για διεθνή πρωτοτυπία.
Αυτή είναι η απάντηση στην υποστελέχωση; Είναι υπαρκτό το
πρόβληµα της υποστελέχωσης. Ποια, όµως, πρέπει να είναι η
απάντηση; Η περαιτέρω απαξίωση, που µακροπρόθεσµα θα οδηγήσει σε διάλυση; Η µετατροπή του ΤΕΕ από θεσµικό σύµβουλο
του κράτους σε τεχνική υπηρεσία;
Εµείς, το είπαµε και στην επιτροπή, προτείναµε και διαλέξαµε
άλλον δρόµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αποσύρθηκε.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Σας λέω µια άλλη κατεύθυνση την οποία
θα µπορούσατε να ακολουθήσετε.
Τι κάναµε; Εξαγγείλαµε ένα πρόγραµµα πρόσληψης επιστηµονικών ειδικοτήτων -ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, χίλιοι πεντακόσιοι για τρία
χρόνια, 2019-2020-2021- σε συνεργασία µε την ΚΕΔΕ, και κατόπιν καταγραφής των αναγκών σε κάθε δήµο ξεχωριστά.
Τι κάνατε µε αυτό το πρόγραµµα; Το είχαµε ανακοινώσει αυτό
από τον Δεκέµβριο του 2018 στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τι κάνατε
µε αυτό το πρόγραµµα; Δυστυχώς, και αυτό πήγε στον κάλαθο
των αχρήστων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ειδικά, όµως, αυτήν την περίοδο της πρωτοφανούς κρίσης θα
περίµενε κανείς και την ενίσχυση της συµµετοχής των µικροµεσαίων. Εδώ, όµως, βλέπουµε ότι και τα µικροµεσαία µελετητικά
και εργοληπτικά γραφεία επιβαρύνονται µε µια σειρά από διατάξεις. Τα είπαµε και στην επιτροπή. Δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο
για να το αναπτύξω περισσότερο. Είναι, όµως, και αυτό µέρος
της συνολικής προσπάθειας να απαξιωθούν και να αποκλειστούν
από την αγορά µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Αυτό κάνετε άλλωστε στο σύνολο της οικονοµίας µε καταστροφικά µέτρα, όπως το click away, που µεγαλώνει την ψαλίδα
µεταξύ µεγάλων και µικρών, µε την υιοθέτηση της λογικής του
αιφνιδιαστικού άνοιξε-κλείσε στην αγορά που πλήττει κυρίως
τους µικρότερους, µε κριτήρια ενίσχυσης τα οποία αφήνουν
εκτός των προγραµµάτων κυρίως τους µικρούς, όπως γίνεται
αυτές τις ηµέρες µε την «Επιστρεπτέα 6», αλλά και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που φαίνεται ότι για τα επόµενα χρόνια και
µέσω των συστηµικών τραπεζών οι µικροµεσαίες θα µείνουν
εκτός. Το λέει άλλωστε και η έκθεση Πισσαρίδη που χαρακτηρίζει ως βαρίδι για την ανάπτυξη τη µικροµεσαία επιχείρηση.
Βεβαίως, την ώρα που σε όλη την Ευρώπη έχει ανοίξει η συζήτηση για κούρεµα των κόκκινων δανείων, ο Έλληνας Υπουργός
Οικονοµικών, δυστυχώς, λέει, ξεχάστε το.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ την ανοχή σας για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Ενώ αναξιοποίητη, δυστυχώς, µένει και η αναπτυξιακή τράπεζα, ένας πολύ σηµαντικός βραχίονας του χρηµατοπιστωτικού
µας συστήµατος. Δηµιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, και µε τη δική σας
τότε συναίνεση. Θα µπορούσε, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, να
παίξει τον ρόλο του χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Όµως, κανένα νέο εργαλείο ούτε καν κανονισµός λειτουργίας δεν υπάρχει εδώ και έναν χρόνο ούτε καν οι µικροχρηµατοδοτήσεις, που είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα, δεν
έχουν προχωρήσει µετά από τόσο καιρό. Τι κάνετε στο παρόν
νοµοσχέδιο; Εγκαθιδρύετε ένα σύστηµα υπερσυγκεντρωτικού
ελέγχου της τράπεζας.
Για τα θέµατα του περιβάλλοντος δεν έχω πολύ χρόνο να επεκταθώ. Μεγάλη συζήτηση έγινε για το άρθρο 15. Ακόµα µεγαλύτερη βεβαίως συζήτηση έγινε για το διαβόητο πλέον άρθρο 219,
το οποίο θα είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Να πω, όµως, µια κουβέντα γι’αυτήν την τροπολογία, η οποία
κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ και τινάζει στον αέρα το πρό-
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γραµµα κατεδαφίσεων σε αιγιαλούς και παραλίες. Πρέπει να δώσετε εξηγήσεις. Τη στιγµή που σχεδόν όλες οι αποκεντρωµένες
διοικήσεις της χώρας έχουν υπογράψει συµβάσεις για τις κατεδαφίσεις, προχωράτε σε αυτή την οριζόντια και γενική ρύθµιση
που αφορά κάθε είδους παρανοµία καταπάτησης του αιγιαλού,
οριζόντια και γενική ρύθµιση. Ενώ µόλις τον περασµένο Νοέµβριο -πριν από τρεις µήνες- ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος κ.
Χατζηδάκης, µαζί µε τον Υφυπουργό κ. Ταγαρά, µε επιστολή
τους προς τις αποκεντρωµένες διοικήσεις έλεγαν να επισπεύσουν τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε δάση και αιγιαλούς. Έλεγαν στην επιστολή: Σε αυτήν σας την προσπάθεια έχετε την
αµέριστη υποστήριξή µας.
Τι έγινε µέσα σε αυτούς τους τρεις µήνες; Τι µεσολάβησε και
πλέον δεν υπάρχει αµέριστη υποστήριξη της Κυβέρνησης; Γιατί
επιβραβεύετε την παρανοµία;
Θα κλείσω και µε δύο τροπολογίες, που εµείς καταθέσαµε.
Πρόκειται για βουλευτικές τροπολογίες από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα αναφέρω πάρα πολύ σύντοµα. Η µία αφορά τις γνωστές ρυθµίσεις Κεραµέως. Σπεύσατε να µην την αποδεχθείτε, να
την καταψηφίσετε, ενώ κόπτεστε, υποτίθεται, για την αναβάθµιση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Το πρώτο που θα
έπρεπε να κάνετε, είναι να καταργήσαµε αυτές τις απαράδεκτες
διατάξεις που εξισώνουν τις πενταετείς σπουδές στην ανώτατη
εκπαίδευση µε ολιγοετή φοίτηση σε ιδιωτικά κολέγια και υποχρεώνουν επαγγελµατικούς φορείς, όπως το ΤΕΕ, να εγγράψουν µε
ισότιµα επαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους ιδιωτικών
κολεγίων.
Αυτή η απαράδεκτη εξίσωση δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Και
θα έπρεπε εφόσον θεωρείτε και λέτε ότι ενδιαφέρεστε για την
αξιοπιστία και την αναβάθµιση του ΤΕΕ να κάνετε δεκτή αυτήν
την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε µία ακόµα τροπολογία, την οποία επίσης καταθέσαµε για την αναδιατύπωση του άρθρου 223. Είναι µια πολύ σηµαντική τροπολογία έτσι ώστε να καταστεί ακατάσχετη, αφορολόγητη και ασυµψήφιστη η ενίσχυση που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι µικροµεσαίες από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα. Χθες ο κύριος Υπουργός είπε ότι βλέπει
ενδιαφέρουσα αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από το Υπουργείο
Οικονοµικών. Οφείλετε να πιέσετε το Υπουργείο Οικονοµικών να
γίνει δεκτή αυτή η πολύ σηµαντική διάταξη και να δεσµευτείτε
ότι θα την εφαρµόσετε. Είναι ένα δίκαιο αίτηµα όλων των επιµελητηριακών και επαγγελµατικών φορέων.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Χαρίτση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
για τριάντα δεύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα, µετά από την παρέµβαση του Προέδρου για τον περιφερειακό Τύπο, να σκεφτείτε πολύ σοβαρά,
αν µπορείτε, αυτή τη διάταξη για τον περιφερειακό Τύπο να τη
βγάλετε από τα άλλα πράγµατα που δεν συµφωνούµε. Δεν είναι
σωστή πρακτική αυτή. Μπορείτε να µου πείτε ότι το κάνατε και
εµείς, ότι το έκαναν και άλλες κυβερνήσεις.
Άρα, όπως είπε ο Πρόεδρος, υπάρχει αυτή η συναίνεση. Δηλαδή συµφωνούµε µε αυτά που είπε ο Πρόεδρος για αυτό το
θέµα. Δεν είναι σωστό να το βάζετε µε πράγµατα που είναι
άσχετα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχετε ένα άρθρο που έχει παρόµοια
πράγµατα. Είναι τελείως διαφορετικό µε τα πράγµατα που διαφωνούµε. Σας παρακαλώ, αν µπορείτε, να το κοιτάξτε και να το
κάνετε διαφορετικό άρθρο για να µπορούµε να συµφωνήσουµε
µε τον Πρόεδρο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τι εννοείτε, κύριε συνάδελφε; Για
τον Τύπο είναι τροπολογία ξεχωριστή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι, αλλά για να ψηφίσουµε αυτό
τον περιφερειακό Τύπο, πρέπει να ψηφίσουµε άλλα πράγµατα
µε τα οποία δεν συµφωνούµε. Άρα, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ,
να το σκεφτείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό, κύριε Τσακαλώτο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μανούσος Βολουδάκης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα. Είναι, όµως, µια από τις
βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και για την ευηµερία
του αύριο. Διότι το θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων
είναι αυτό που διασφαλίζει ότι τα χρήµατα του φορολογούµενου
πιάνουν τόπο, πιάνουν τόπο στα δηµόσια έργα, στις δηµόσιες
συµβάσεις αγοράς υλικών και οπουδήποτε αλλού δαπανώνται.
Ποιο είναι το καθεστώς σήµερα; Ένα πολύ βαρύ, δυσκίνητο
θεσµικό πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί από δεκαετίες. Έχουµε
στη διαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων ορισµένα προβλήµατα
που είναι ορατά δια γυµνού οφθαλµού, ακόµα και από τον µη ειδικό παρατηρητή. Έχουµε πολύ µεγάλες καθυστερήσεις στα
έργα από τη στιγµή της σύλληψης της σχεδίασης µέχρι την υλοποίηση. Έχουµε ακόµα πάρα πολλές στρεβλώσεις σε σχέση µε
το κόστος, µε τις τιµές που επικρατούν στις δηµόσιες συµβάσεις
που οδηγούν τελικά βέβαια σε κατασπατάληση του προγράµµατος των δηµοσίων επενδύσεων.
Γιατί συµβαίνει αυτό µε το κόστος; Γιατί ισχυρίζοµαι ότι συµβαίνει αυτό µε το κόστος, µε τις υψηλές τιµές σε δηµόσια έργα
και συµβάσεις; Σε πολύ µεγάλο βαθµό έχει να κάνει µε το θεσµικό πλαίσιο. Το βαρύ γραφειοκρατικό θεσµικό πλαίσιο περιορίζει τον ανταγωνισµό. Περιορίζει τον ανταγωνισµό σε όσους
µπορούν να εξασφαλίσουν ειδίκευση σε αυτό το θεσµικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα ένα απαρχαιωµένο σύστηµα προσδιορισµού
των τιµών, για τους προϋπολογισµούς των δηµόσιων έργων
ιδίως, καθιστά τους προϋπολογισµούς εκτός πραγµατικότητας.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους αναδόχους να συνεννοούνται µεταξύ τους, να καταλήγουν τελικά σε τιµές στα έργα
µεγαλύτερες από αυτό που η πραγµατικότητα, από αυτό που η
αγορά θα δικαιολογούσε. Ανέφερα επιγραµµατικά ορισµένα από
τα προβλήµατα γιατί ο χρόνος δεν επιτρέπει να τα δούµε όλα.
Ο ν.4412/2016, ο τελευταίος νόµος που έχει ψηφιστεί για αυτό
το θέµα, είναι αλήθεια ότι έκανε πολλά θετικά βήµατα, για αυτό
και ψηφίστηκε και από τη Νέα Δηµοκρατία τότε στην αντιπολίτευση. Όµως, είναι ένας νόµος που τροποποιήθηκε περίπου τετρακόσιες φορές στα τέσσερα και κάτι χρόνια της ζωής του.
Αυτό µας λέει πολλά.
Σήµερα τα συναρµόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης,
το Υπουργείο Υποδοµών, το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης φέρνουν
για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που επιτυγχάνει µια σειρά από δραστικές βελτιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο αυτό, µια σειρά από πραγµατικές τοµές που µπορούν να αντιµετωπίσουν µεγάλο µέρος
από τα προβλήµατα τα οποία προανέφερα.
Θα αναφερθώ µόνο επιγραµµατικά σε ορισµένα από αυτά τα
σηµεία.
Μια από τις βασικές τοµές είναι η επέκταση της ηλεκτρονικής
διαδικασίας και σε διαγωνισµούς χαµηλότερης αξίας από αυτό
που ισχύει σήµερα. Σήµερα το όριο είναι στις 60.000 -δηλαδή
πάνω από 60.000 ευρώ γίνεται ηλεκτρονικά η διαδικασία- και
αυτό πηγαίνει στις 30.000. Έτσι, περιορίζεται η γραφειοκρατία,
περιορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής και αυξάνει η διαφάνεια.
Η σηµαντικότερη, για εµένα, τοµή στο νοµοσχέδιο αυτό είναι
η δηµιουργία, µε το άρθρο 84, ενός ενιαίου συστήµατος τεχνικών
προδιαγραφών και τιµολόγησης για τα δηµόσια έργα, που συνοδεύεται από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα προσδιορισµού του κόστους των δηµοσίων έργων. Μπορεί αυτά να ακούγονται πολύ
σύνθετα, αλλά µπορώ να πω µε δυο λόγια, ότι ουσιαστικά είναι
οι βάσεις για να αποκτήσουµε, επιτέλους, έναν τρόπο οι τιµές
των προϋπολογισµών να επικαιροποιούνται τακτικά και διαρκώς,
για να αντικατοπτρίζουν πραγµατικά την αγορά. Να µην έχουµε,
δηλαδή, αυτό που συµβαίνει σήµερα, να πρέπει όλες οι τιµές για
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οτιδήποτε αποτελεί µέρος µιας δηµόσιας σύµβασης για ανάγκες
προϋπολογισµού, να µπαίνουν σε µια υπουργική απόφαση που
βγαίνει κάθε λίγα χρόνια ή και κάθε πολλά χρόνια σε ορισµένες
περιπτώσεις. Θα αποφύγουµε, λοιπόν, την πραγµατικότητα που
υπάρχει σήµερα, όπου θεωρούν όλοι δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός ενός έργου θα είναι στην πραγµατικότητα το διπλάσιο
από αυτό που θα προκύψει να είναι τελικά το κόστος στο διαγωνισµό, δίνοντας, όπως είπα και πριν, τη δυνατότητα σε όσους θα
ήθελαν να κάνουν ενδιαµέσως συνεννοήσεις για να εκµεταλλευτούν όλο αυτό το περιθώριο.
Είναι, ακόµα, ιδιαίτερα σηµαντική η πρόνοια για τη βελτίωση
του καθεστώτος των έργων που ανατίθενται µε µελέτη και κατασκευή ταυτόχρονα. Δηλαδή, το δηµόσιο δεν περιµένει να υλοποιήσει µελέτες και µετά να προβεί στις διαδικασίες των διαγωνισµών, αλλά αναθέτει µελέτη και κατασκευή ταυτόχρονα.
Είναι, επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική και θετική η πρόνοια για
ανάθεση της επίβλεψης δηµοσίων έργων σε πιστοποιηµένους
ιδιωτικούς φορείς. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί σήµερα η υποστελέχωση του δηµοσίου, ειδικά στις τεχνικές υπηρεσίες, καθιστά στην πράξη αδύνατη την ιδιωτική επίβλεψη. Αυτό, πράγµατι,
ήταν δική µας προεκλογική δέσµευση, γίνεται σήµερα και είναι
πολύ σωστό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, είπα και στην επιτροπή ότι χρειάζεται µια αλλαγή, κατά
την άποψή µου, στο άρθρο. Το είπα και τότε που ακόµα επεξεργαζόµασταν το νοµοσχέδιο και οφείλω για λόγους αρχής και
τάξης να το πω και σήµερα. Είναι µεν απαραίτητο -κατά τη δική
µου άποψη- να έχουµε σήµερα και τη δυνατότητα της ιδιωτικής
επίβλεψης των έργων, δεν είναι, όµως, δυνατόν να επιλέγει τον
επιβλέποντα ο ανάδοχος, όπως είναι η ρύθµιση σήµερα.
Ο Υπουργός άκουσε στην επιτροπή ένα µέρος των ενστάσεων
και φρόντισε, κάνοντας µία τροποποίηση στη διατύπωση, να πληρώνεται από το Δηµόσιο ο επιβλέπων και όχι από τον ανάδοχο.
Θα έπρεπε, όµως, και να µην επιλέγεται από τον ανάδοχο. Πιστεύω ότι πολύ εύκολα µπορεί να γίνει διόρθωση. Με ποιο τρόπο
θα έπρεπε να επιλέγεται; Από το µητρώο των πιστοποιηµένων
φορέων να επιλέγεται κάθε φορά ο επιβλέπων µε κλήρωση.
Θα χρειαστώ την ανοχή σας για µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Έχω ακόµη
µια σύντοµη παρατήρηση στο άρθρο για τις ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές. Πράγµατι, είναι ένα πρόβληµα στα δηµόσια έργα.
Έρχεται ένας εργολάβος, προσφέρει µια πολύ χαµηλή τιµή,
παίρνει το έργο και µετά δεν µπορεί να το υλοποιήσει -το έχει
κάνει είτε από λάθος είτε και από δόλο- και περιµένει να κάνει
συµπληρωµατικές συµβάσεις, ζητάει τροποποιήσεις, ζητάει επιµετρήσεις που θα βγάζουν πρόσθετες εργασίες, για να πάρει περισσότερα χρήµατα. Καταλήγει, λοιπόν, η ασυνήθιστα χαµηλή
προσφορά να κοστίζει στο δηµόσιο περισσότερο και απ’ αυτές
που υποτίθεται ότι ήταν οι ακριβές.
Ορθώς ο Υπουργός επιχειρεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
αυτό. Πιστεύω, όµως, ότι είναι πολύ µικρό το εύρος που δίνεται
για να αναζητηθεί τεκµηρίωση της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς. Με το άρθρο αυτό είναι στο 10% από το µέσο όρο των προσφορών. Αυτό είναι πολύ λίγο. Όποιος έχει ασχοληθεί -και στον
ιδιωτικό τοµέα- µε έργα και διαγωνισµούς, µπορεί να το επιβεβαιώσει πιστεύω.
Επίσης, υπάρχει µια πρόταση στο άρθρο αυτό, που επιτρέπει,
τελικά, στην αναθέτουσα αρχή, ακόµα και αν κάποιος είναι στο
µέσο όρο των προσφορών, να του ζητηθούν τα πρόσθετα στοιχεία. Θα µου πείτε, είναι κακό να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία;
Κακό δεν είναι, αλλά πρέπει να φροντίσουµε να µην υπάρχει
υπερβολική διακριτική ευχέρεια σε κανένα δηµόσιο φορέα, σε
καµία αναθέτουσα αρχή που να µπορεί να εγείρει σκιές για την
διαφάνεια.
Αυτά είναι επιµέρους παρατηρήσεις σε ένα πολύ θετικό νοµοσχέδιο, που αντιµετωπίζει συνολικά ζητήµατα και στις αγορές
υλικών για το δηµόσιο και στα δηµόσια έργα και στις συµβάσεις
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για την άµυνα, ένα θεσµικό πλαίσιο νέο, διαφανές, σύγχρονο και
αποτελεσµατικό, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση, µεταξύ των
άλλων, για να µπορέσουµε να απορροφήσουµε επιτυχώς τους
πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης που είναι αυτοί οι οποίοι θα διασφαλίσουν µια περίοδο ευηµερίας για την πατρίδα µας µετά την
πανδηµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα, προκειµένου να λάβει τον
λόγο ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης.
Στη συνέχεια, για να προγραµµατίζετε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους χρόνους σας και τις δουλειές σας, θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης. Αµέσως µετά τον κ. Σκανδαλίδη θα µιλήσει ο Υπουργός
κ. Παπαθανάσης και αµέσως µετά τον κ. Παπαθανάση θα µιλήσει
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο κ. Βελόπουλος.
Στη συνέχεια θα σας ανακοινώσουµε πώς θα προχωρήσουµε
τη διαδικασία, γιατί σήµερα, δεύτερη µέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου, θα µιλήσουν και άλλοι Αρχηγοί, θα µιλήσουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κ.λπ.. Το λέω αυτό, κυρίως για τον προγραµµατισµό των συναδέλφων Βουλευτών, οι οποίοι βλέπουν το
όνοµά τους στον κατάλογο, αλλά δεν είναι σίγουροι για την ώρα.
Εγώ, λοιπόν, προσδιόρισα τώρα έναν χρονικό ορίζοντα. Θα
επαναπροσδιορίσω, όµως, και στη συνέχεια.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης θα συνεχιστεί κανονικά ο κατάλογος των οµιλητών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εξαρτάται. Να πω
κάτι. Όταν ζητούν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ήδη και ο κ. Γρηγοριάδης έχει ζητήσει τον λόγο περί τις 12.00’δεν µπορώ να προσδιορίσω ακριβώς τη σειρά των οµιλητών.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την πρόνοια, να λάβετε υπόψη σας ότι ξεκινούν στις 14.00’ και οι επιτροπές, όπου πολλοί από τους συµµετέχοντες και τους εγγεγραµµένους στον κατάλογο είναι και εισηγητές. Επίσης, υπάρχει µία
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας και µία της
Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου κοντά σε όλα αυτά. Θα θέλαµε την ανοχή σας, την κατανόησή σας, για να µας διευκολύνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όλα αυτά θα τα εκτιµήσουµε και τα εκτιµούµε, κύριε Γιαννούλη, στην πορεία. Όµως,
όταν κάποιος Πρόεδρος κόµµατος ζητά τον λόγο, δεν µπορεί να
µην του δοθεί. Προβλέπεται από τον Κανονισµό. Το ίδιο ισχύει
και για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Όµως, το Προεδρείο κάθε φορά τα εκτιµά όλα, έτσι ώστε κι
ένα µέρος των συναδέλφων να διευκολύνονται, λαµβανοµένων
υπόψη και των όσων εσείς είπατε περί άλλων συνεδριάσεων και
υποχρεώσεων εντός της Βουλής. Πολλές φορές, µάλιστα, κάνουµε διευκολύνσεις, για να γίνει το έργο, και σε ατοµικό επίπεδο.
Ας µη χάνουµε, όµως, άλλο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι οι ίδιοι επισπεύδοντες Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρισταµένου και του Υπουργού Ανάπτυξης να αναφέρω ότι οι εργαζόµενοι της εταιρείας
«PIPELIFE» στη Θήβα βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις
ενάντια στα σχέδια της εταιρείας για οµαδικές απολύσεις. Το
Υπουργείο Εργασίας δεν πρέπει να κάνει αποδεκτό, εν µέσω
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COVID και εν µέσω βαθιάς ύφεσης, αυτό το αίτηµα.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να αρκείται µόνο σε καµπάνιες προσέλκυσης επενδύσεων. Πρέπει
άµεσα, τώρα, να επικοινωνήσετε µε τους επικεφαλής της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδος και να ζητήσετε την ανάκληση
αυτής της απόφασής τους. Το εργοστάσιο είναι παραγωγικό.
Υπάρχει µεγάλη ζήτηση προϊόντων και µάλιστα οι ανταγωνιστές
-ακούσατε- µόλις έµαθαν αυτό, αύξησαν τις τιµές των προϊόντων
τους.
Δεν πρέπει, κύριε Υπουργέ, να γίνει αποδεκτή η αιτιολογία της
επιχείρησης ότι δήθεν υφίσταται ασταθές οικονοµικό περιβάλλον
στη χώρα µας. Πάρτε άµεσα πρωτοβουλία να σωθεί µια ολόκληρη διαδικασία και µια κατάσταση, γιατί θα είναι ενενήντα οικογένειες –µε εκατοντάδες ΑΦΜ- στο δρόµο και σε αδιέξοδο.
Εµείς στηρίζουµε κάθε προσπάθειά σας. Πάρτε την πρωτοβουλία άµεσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που, σύµφωνα µε την ρητορική της Κυβέρνησης, επιδιώκει
την αναµόρφωση του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου για τις
δηµόσιες συµβάσεις, για να ενισχύσει τις δυνατότητες του ελληνικού δηµοσίου στην πραγµατοποίηση δηµόσιων επενδύσεων,
αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση ενωσιακών
κονδυλίων και χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων, ιδίως µάλιστα
ενόψει της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 -2027,
αλλά και της αξιοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης για την υποστήριξη ανάπτυξης και την ενίσχυση της θετικότητας των οικονοµιών.
Το οξύµωρο όµως, κατά την άποψή µου, είναι ότι προχθές,
κατά τη διάρκεια συζήτησης στις αρµόδιες επιτροπές, ο ίδιος ο
Υπουργός που το εισηγείται, οµολόγησε σχεδόν την αποτυχία
του. Τι είπε δηλαδή; Είπε ότι όλα τα νοµοθετήµατα δοκιµάζονται
στην πράξη και ότι θα το δει στην πράξη και ό,τι κολλάει, θα το
διορθώσει.
Γνωρίζει δηλαδή ο κύριος Υπουργός εκ των προτέρων ότι το
νοµοσχέδιο, που µε επικοινωνιακές κορώνες φέρνει για ψήφιση,
όχι µόνο δεν θα πετύχει την επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά
θα φέρει αντίθετα αποτελέσµατα, ατέρµονες διαδικασίες και καθυστερήσεις. Θα έρθει µετά µε νέες νοµοθετικές παρεµβάσεις,
διορθωτικές, των ήδη διορθωτικών που εισάγει, όπως είπε προχθές και στην αρµόδια επιτροπή, για να αιτιολογήσει ότι, επειδή
το Ελληνικό καθυστέρησε κατά ένα χρόνο, θα αλλάξουµε και το
νόµο.
Αναρωτιέµαι: Πώς συµβαδίζουν οι σκέψεις και οι πράξεις
αυτές µε το ιδανικό επιτελικό κράτος; Βέβαια, η ίδια η Κυβέρνηση αντί µιας διαφανούς και πιο συλλογικής, αλλά και λιγότερο
ακατάστατης κυβερνητικής λειτουργίας, µια που το ψήφισε και
µια που το ξέχασε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και
ξανά πάλι από την αρχή.
Στο βωµό, λοιπόν, της δήθεν επιτάχυνσης των διαδικασιών,
στην πραγµατικότητα θυσιάζονται η διαφάνεια, η λογοδοσία, ο
έλεγχος της ίδιας της νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων και
σίγουρα δεν επιτυγχάνεται η διευκόλυνση εισροής χρήµατος
στην αγορά. Μάλιστα, µε την επίκληση της ανάγκης απορρόφησης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, υπάρχει ο κίνδυνος
αυτή η τάση να γίνει κυρίαρχη, µε ό,τι βεβαίως αυτό σηµαίνει για
την τελική προστιθέµενη αξία της σύµβασης, αλλά και για τη διαχείριση των πόρων.
Εξαιρετικά προβληµατική η πρόβλεψη για την αύξηση του
ορίου της ανάθεσης, µε απευθείας ανάθεση από τις 20.000 στις
30.000 ευρώ για συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών
και από τις 20.000 στις 60.000 ευρώ για τα δηµόσια έργα. Την
ίδια στιγµή µειώνετε στο µισό το όριο βάσει του οποίου καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων.
Η Κυβέρνηση απλά αγνοεί τις επισηµάνσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς, που υποστηρίζει ότι στους κατευθυντήριους άξονες µιας προσπάθειας εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των
διαδικασιών των δηµοσίων συµβάσεων, οφείλουν να συµπεριλαµβάνονται η διαφάνεια και η λογοδοσία των εµπλεκοµένων
µερών. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς έχει ως βασική σύσταση την
υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δη-
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µοσίων Συµβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δηµοσίων Συµβάσεων, για την ανάθεση και τη δηµοσιότητα δηµοσίων συµβάσεων ανεξάρτητα αντικειµένου και ποσού, καταδεικνύοντας έτσι άρθρα που καθιστούν αυτή την αρχή και την
καταπατούν. Γιατί το κάνει η Κυβέρνηση αυτό; Προφανώς γιατί
δεν την βολεύει. Δεν µπορεί αλλιώς να εξηγηθεί.
Βέβαια, τις απευθείας αναθέσεις, εδώ και ένα χρόνο, που η
χώρα ζει υπό συνθήκες lockdown και υπό την απειλή της δηµόσιας υγείας, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση
τις έχει αναγάγει σε κορυφαίο -εντός εισαγωγικών- «αποτελεσµατικό» εργαλείο. Απευθείας αναθέσεις παντού, γιατί αυτό αρµόζει στο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, που έχει ταυτίσει
την έννοια της διαφάνειας µε εκείνη της γραφειοκρατίας, προκειµένου να µοιράσει την πίτα όπως επιθυµεί.
Ένα ακόµα σοβαρό σηµείο που επισηµαίνουµε για το νοµοσχέδιο αφορά τον τρόπο ανάθεσης του έργου του ελεγκτή δηµοσίων έργων και σε ιδιώτες, που θα πληρώνονται µάλιστα από
τον ίδιο τον ανάδοχο. Δηµιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέραν
κάθε αµφιβολίας και αµφισβήτησης, µία επιπλέον σχέση εξάρτησης µεταξύ αναδόχου και του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης και
βεβαίως δεν διασφαλίζονται οι όροι της απαιτούµενης διαφάνειας.
Ενώ µέχρι τώρα υπήρχαν διαφωνίες µεταξύ αναδόχου και επίβλεψης, τώρα οι διαφωνίες µπορούν να προκύψουν µεταξύ του
αναδόχου, της ιδιωτικής επίβλεψης, της δηµόσιας επίβλεψης,
της προϊσταµένης αρχής και όλων αυτών µαζί. Αυτό θα προκαλέσει µείζονα αναστάτωση και επιπλέον θα προκαλέσει καθυστερήσεις, ενώ θα αυξηθούν οι διαφωνίες και οι δικαστικές διαµάχες.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς τον έλεγχο της
νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων, µε το παρόν νοµοσχέδιο, αντί η διαδικασία να οδηγήσει στην αναβάθµιση του ισχύοντος πλαισίου, παρατηρείται µία σοβαρότατη οπισθοδρόµηση.
Τρανό παράδειγµα η εσφαλµένη πρόβλεψη του άρθρου 40 για
την έκδοση µιας απόφασης, µε την οποία θα επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών και
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αυτή η πρόβλεψη είναι δεδοµένο ότι θα επιφέρει µεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών,
γιατί θα επιτρέπει τη συνέχιση στο διαγωνισµό, ακόµα και την
ανάδειξή τους ως αναδόχων σε οικονοµικούς φορείς που θα
έπρεπε να έχουν ήδη αποκλειστεί από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.
Με δεδοµένο µάλιστα, ότι η άσκηση προδικαστικής προσφυγής θα επιτρέπεται να ασκηθεί µόνο κατά της απόφασης κατακύρωσης, δεν θα µπορούν να προβληθούν οι πληµµέλειες προσφοράς σε προγενέστερο χρονικό στάδιο. Έτσι, θα καλείται ο
οικονοµικός φορέας ακόµα και να υποβάλλει δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθυστερώντας υπέρµετρα τη διαδικασία, ενώ η
προσφορά τους θα έπρεπε να έχει ήδη απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο.
Αυτό δεν το γνωρίζει η Κυβέρνηση; Αν δεν το γνωρίζει, τότε
υφίσταται µείζον θέµα επάρκειας. Αν όµως το γνωρίζει, τα πράγµατα είναι ακόµα πιο σοβαρά, κύριε Πρόεδρε. Οφείλει να εξηγήσει γιατί το κάνει.
Καταλήγω, λέγοντας ότι το Κίνηµα Αλλαγής, εµείς θέλουµε
αφενός ένα δηµόσιο χρηστής διοίκησης και αφετέρου µία αγορά
που να λειτουργεί µε κανόνες δηµοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας, κάτι που δυστυχώς ούτε η χθεσινή κυβέρνηση, αλλά ούτε η σηµερινή το αντιλαµβάνεται.
Η ανάπτυξη και η διαφάνεια είναι διαδικασίες που αν δεν έχουν
άρρητη σχέση, η χώρα τότε δεν θα µπορεί να επιτύχει την πολυπόθητη πρόοδο µε κοινωνικούς και όχι µόνο, αλλά και µε οικονοµικούς και σκληρά κερδοσκοπικούς όρους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλκιώτη.
Τώρα τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση παρουσιάζει τη
σηµερινή νοµοθετική της πρωτοβουλία ως µια ολιστική πρόταση
για το πλαίσιο της κατασκευής των δηµοσίων έργων, χαρακτηρίζοντάς το πλαίσιο που διασφαλίζει αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και ως συνήθως το προβάλλει µε το αγαπηµένο
της µότο, ως µεγάλη µεταρρυθµιστική τοµή. Βέβαια, σ’ αυτή την
Αίθουσα µόνο µεγάλες µεταρρυθµιστικές τοµές συζητάµε όλους
αυτούς τους µήνες, ώστε χάνει και η λέξη το νόηµά της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να εκπροσωπώ την
παράταξη µε τα µεγάλα δηµόσια έργα, που υλοποίησε και άλλαξε κυριολεκτικά το χάρτη και τη µορφή της χώρας. Τη µετέτρεψε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Είναι περιττό, όπως
καταλαβαίνετε, να τα ονοµατίσω ξανά. Είναι γνωστά σε όλους.
Στις δύο εκείνες δεκαετίες, το θεσµικό πλαίσιο δηµιουργούσε
εµπόδια. Το κράτος πρόβαλε αντιστάσεις, η δικαιοσύνη αργούσε
τον έλεγχο και κάποιες σηµαντικές επιλογές καθυστέρησαν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Να πω το θετικό παράδειγµα του αεροδροµίου ή της «ΓΕΦΥΡΑΣ» και το αρνητικό παράδειγµα του Κτηµατολογίου, το οποίο
κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Οι µετέπειτα κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν. Είναι αυτά τα προβλήµατα που οδήγησαν στην έκτακτη διαδικασία κατασκευής των ολυµπιακών
αγώνων. Για να µπορέσουµε να κάνουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, έγινε εκείνη η περίφηµη επιτροπή που έκανε κάποια έργα
εδώ και σε όλη την Ελλάδα.
Έκτοτε κατεβλήθησαν δύο πρωτοβουλίες, η µία µε τη Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Σουφλιά, που δυστυχώς πέρασε στην ιστορία
και δεν άγγιξε, και µία στα σπάργανα µε το νόµο που ονοµάστηκε
«fast track» µε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, τα δύσκολα
χρόνια της αρχής της κρίσης. Η πρότασή µας εκείνη δεν εκτιµήθηκε, κατά τη γνώµη µου, σωστά από τις µετέπειτα κυβερνήσεις.
Πιστεύω ότι δεν ήταν η ίδια η οριστική λύση. Θα µπορούσε όµως
να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης µιας πιο ριζοσπαστικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Εν τω µεταξύ, σήµερα ζούµε µέσα σε δραµατικές συνθήκες
την ταυτόχρονη επέλαση του ψηφιακού κόσµου, όπου η τεχνολογική επανάσταση δίνει πραγµατικά τη δυνατότητα να πάρει
σάρκα και οστά µια αποτελεσµατική, διαφανής και ευέλικτη διαδικασία στην κατασκευή των δηµοσίων έργων.
Αντί γι’ αυτό, φτάσαµε στο 2016, για να ζήσουµε το ν.4412.
Δεν είναι µόνο οι ευρωπαϊκές οδηγίες που σε έναν βαθµό προσαρµόζονται εδώ και αργόσυρτα στις νέες συνθήκες. Είναι και η
δυνατότητα που δίνει η δική µας ιδιαιτερότητα, που αφορά το
µέγεθος του κράτους, την εύκολη ψηφιοποίηση, την κατακτηµένη εµπειρία, αξιοποιώντας την εµπειρία δεκαετιών να µπορούσαµε να διαµορφώσουµε ένα πραγµατικά µεταρρυθµιστικό
πλαίσιο, που ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.
Ερώτηµα: Είναι αυτό το πλαίσιο αυτό που εισηγείστε σήµερα;
Αποτελεί µια πραγµατική µεταρρυθµιστική τοµή; Τι κάνετε; Ουσιαστικά, φέρνετε µια τροποποίηση του ν.4412, ο οποίος µόλις
µέσα σε τέσσερα χρόνια για να λειτουργήσει χρειάστηκε τετρακόσιες τροποποιήσεις. Μόνο στη δική σας θητεία, κύριε Υπουργέ, ξεπερνούν τις σαράντα! Στη δε εκδοχή του που σήµερα συζητούµε, προβλέπεται η έκδοση περίπου εκατό υπουργικών αποφάσεων, σύµφωνα µε τις επιµέρους διατάξεις, για να υλοποιηθεί.
Μπορεί αυτή η πρόταση να συνιστά τοµή, να θεωρείται νέα
ολιστική πρόταση, να χαρακτηρίζεται κι αυτή σηµαντική µεταρρύθµιση; Όχι, µε κεφαλαία γράµµατα και χωρίς καµµία αµφιβολία. Αυτόχρηµα οι διατάξεις του νόµου αυτού, ως προς το
ερώτηµα για αποτελεσµατικότητα, ευελιξία και αντιµετώπιση των
καθηµερινών καθυστερήσεων και τα άλλα συναφή εµπόδια,
απαντούν αρνητικά.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, ως προς τη διαφάνεια, ποιος ρυθµίζει τα κριτήρια, τους βαθµούς, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
τη διαδικασία καταχώρησης του ψηφιακού αρχείου; Εν λευκώ ο
Υπουργός. Ποιος αποφασίζει για την επίβλεψη του έργου; Ο φορέας ανάθεσης ή ο κατασκευαστής; Αυτό είναι καίριο ερώτηµα.
Η απάντηση είναι «ο κατασκευαστής», ο οποίος επιπλέον πληρώνει τον φορέα.
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Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν διαφωνώ µε την ιδέα ένας ιδιωτικός
φορέας µε διαφανή και συναφή µε την επαγγελµατική του εξέλιξη, εµπειρία και πορεία να αναλάβει την επίβλεψη. Εδώ υπεισέρχεται η λειτουργία του µητρώου. Δεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις να φοβούνται την κατασκευή των µητρώων, τα µητρώα
που είναι διαφανή, ανοιχτά, είναι µε συγκεκριµένα στοιχεία προς
όλες τις κατευθύνσεις και δίνουν τους αξιόπιστους φορείς, που
θα µπορούσαν να κάνουν και να αποφασίζει ο φορέας να αναθέτει σε µια εταιρεία την επίβλεψη, αν δεν µπορεί να την κάνει µε
τους µηχανισµούς του κράτους. Είναι µια τελείως διαφορετική
άποψη από αυτή που εισηγείται το νοµοσχέδιο.
Να µην αναφερθώ στην αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων ή των όρων για τις συµβάσεις, για τις οποίες δεν παρέχεται πληροφόρηση, και µια σειρά άλλα γεγονότα που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την πραγµατική κατοχύρωση της διαφάνειας.
Ξεπερνιούνται, µε το σύστηµα που πρότεινε η Κυβέρνηση οι
µεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες δηµοπράτησης, οι
υπερβολικές εκπτώσεις, οι καθυστερήσεις στην αποπεράτωση
των συµβάσεων, οι υπερτιµολογήσεις και οι συµπληρωµατικές
συµβάσεις; Εδώ απέχουµε παρασάγγας από τους ευρωπαϊκούς
κανονισµούς και τα άλλα ανεπίκαιρα τιµολόγια δηµοσίων έργων.
Είναι ένα σύστηµα που δεν προσαρµόζεται στις ανάγκες.
Το βήµα, που κάνετε, µε το ενιαίο σύστηµα τεχνικών προδιαγραφών και τιµολόγησης θα ήταν πραγµατικά θετικό και σηµαντικό, αν δεν το παραπέµπατε σε υπουργικές αποφάσεις και
εποπτείες. Μια απλή, καλή δηµόσια υπηρεσία θα αρκούσε µε τις
απαραίτητες γνώσεις να αντιµετωπίσει αυτό το συγκεκριµένο
πρόβληµα.
Σε ό,τι αφορά τις περιοχές «NATURA» και την προστασία του
περιβάλλοντος, οι κυβερνήσεις που θέλουν να παρέµβουν, στο
όνοµα της αξιοποίησης εφευρίσκουν ορισµούς, στους οποίους
µπορούν κατά το δοκούν να δώσουν οι ίδιες περιεχόµενο, όπως
τις συµφέρει.
Τι σηµαίνει ακριβώς «ήπια αναπτυξιακά έργα δηµοσίου συµφέροντος»; Ακόµη και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής βρίσκει αόριστες αυτές τις εκφράσεις, από τη στιγµή που δεν
ορίζεται σαφώς το είδος της επένδυσης, οι ζώνες εφαρµογής,
το γενικότερο χωροταξικό και οικιστικό σχέδιο, η σαφής αποτύπωση των όρων προστασίας της περιοχής.
Ενώ επικαλείστε τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες για να περάσετε
τεκµηριωµένες θέσεις, εδώ δεν διστάζετε να συγκρουστείτε µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και την πρόσφατη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όµως, η προστασία του φυσικού τοπίου
και του περιβάλλοντος δεν έχει µονάχα έναν χαρακτήρα αντιµετώπισης του ευρύτερου προβλήµατος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα αξιοποίησης, σε ό,τι
αφορά τους πραγµατικούς παραγωγικούς πόρους που διαθέτει
αυτή η χώρα -είναι πλούσιοι σε αυτόν τον τοµέα- και δεν υπάρχει
καµία πολιτική, παρά µονάχα κάποιες πιέσεις για κάποιες καταπατήσεις, που γίνονται κατά καιρούς, προς όλες τις κυβερνήσεις
και προς όλους τους Υπουργούς, για να µπορούν να λυθούν επιµέρους προβλήµατα σε ένα αόριστο καθεστώς.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µε τις διατάξεις
νοµοσχεδίου γενικά να είναι αποδεκτές, ο εισηγητής µας επεσήµανε τις αδυναµίες. Δεν υπακούουν σε σαφή στρατηγική για την
ενίσχυση της αµυντικής βιοµηχανίας, διατηρούν και αυξάνουν
την πολυνοµία στις προµήθειες και τις συµβάσεις.
Επιλέγοντας αυτό το οποίο πρέπει να πω µε καθαρότητα είναι
πως, σε ό,τι αφορά την ευελιξία, είναι αµφίβολη η αποτελεσµατικότητα. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, το πεδίο µου φαίνεται πιο
σκοτεινό από το υπάρχον µέχρι τα τώρα, πιο κατευθυνόµενο
προς άδηλες κατευθύνσεις. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητα, αυτή µπορεί να διασφαλίζεται µόνο στις αποφάσεις του
κέντρου, αλλά δεν διασφαλίζεται στις διαδικασίες, οι οποίες
µέχρι τώρα ήταν το µεγάλο πρόβληµα, όχι τι απόφαση παίρνει ο
Υπουργός για το ποιο έργο θα γίνει, αλλά πώς θα γίνει αυτό το
έργο µε τους καλύτερους και γρηγορότερους όρους.
Τέλος, υπάρχουν και οι διατάξεις για την Αναπτυξιακή Τράπεζα που στηρίζουµε και ψηφίζουµε. Το ερώτηµα είναι πόση ρευστότητα διασφαλίζεται και προς τα πού κατευθύνεται. Εδώ τα
στοιχεία είναι πραγµατικά καταλυτικά. Κατ’αρχήν, οι πόροι είναι
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µικρότεροι -πολύ µικρότεροι- από τη δυνατότητα που είχαν οι
τράπεζες και γενικότερα η ελληνική πολιτεία να διοχετεύσει προς
την αγορά, ενώ µεγάλη ποσότητα των πόρων κατευθύνεται µε
εντελώς ταξικά κριτήρια και όχι µε κριτήρια πραγµατικά αντικειµενικά και παραγωγικά. Εδώ το µοντέλο διακυβέρνησης δεν έχει
κανένα δισταγµό. Συγκεντρώνει τους διαθέσιµους πόρους και
τους κατευθύνει όπου θεωρεί ότι εξυπηρετούνται καλύτερα οι
επιµέρους επιδιώξεις επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη χώρα
ήταν και είναι µια ιστορική ευκαιρία -το λένε όλοι, σε όλους τους
τόνους- και πρόκειται πραγµατικά, για µια σηµαντική ποσότητα
πόρων, η οποία πρόκειται να εισρεύσει στη χώρα τα επόµενα
χρόνια.
Εδώ υπάρχει -για να τελειώσω την τοποθέτησή µου- µια, αν
θέλετε, κεντρική αντιπαράθεση. Υπάρχει ένας µύθος, ότι όπου
υπάρχει η συγκέντρωση των πάντων, υπάρχει αποτελεσµατικότητα και όπου υπάρχει αποκέντρωση, υπάρχει διάλυση. Ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός δεν είναι διάλυση της χώρας. Δεν
είναι µόνο θεσµική κατοχύρωση της δηµοκρατίας. Είναι, πολύ
περισσότερο, παραγωγική αξιοποίηση των πόρων.
Γιατί αλλιώς, µια περιφέρεια της χώρας µπορεί να προγραµµατίσει, να ιεραρχήσει, να ολοκληρώσει επιλογές κατασκευής
έργων, που συµπληρωµατικά µε το εθνικό σχέδιο θα δώσουν
ονοµατεπώνυµο στην περιφέρεια και αλλιώς ένα γραφείο δίπλα
από έναν Πρωθυπουργό, που οποιαδήποτε αξιοποίηση των
πόρων περνάει µέσα από τις δικές του αυθαίρετες αποφάσεις.
Τότε δηµιουργούνται ανισότητες, κοινωνικές αντιθέσεις, δηµιουργούνται υστερήσεις περιοχών. Είναι άλλο, λοιπόν, ένας δηµοκρατικός προγραµµατισµός της ανάπτυξης και άλλο ένα
συγκεντρωτικό µοντέλο του δήθεν επιτελικού κράτους που σήµερα κυβερνά τη χώρα.
Σε αυτή τη διάσταση ο νόµος σας είναι µε τη µια πλευρά, υπηρετεί µε συνέπεια τη συγκέντρωση και την αναποτελεσµατικότητα, χωρίς καθόλου διαφάνεια. Γι’ αυτό και θα τον καταψηφίσουµε επί της αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη και για τη συνέπεια στον χρόνο, όπως κάνει πάντα.
Εξάλλου, «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εν τω ευ το πολύ».
Να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο Υπουργός κ. Παπαθανάσης.
Σε συνέχεια των προηγούµενων ανακοινώσεων, ήθελα να πω,
ξανά για τη διευκόλυνσή σας, ότι τώρα θα µιλήσει ο Υπουργός,
ο κ. Παπαθανάσης. Αµέσως µετά ο κ. Βελόπουλος, ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης. Θα υπάρξουν ολιγόλεπτες παρεµβάσεις
κάποιων Υπουργών -δεν χρειάζεται να σας πω ποιων, έχουν
πάρει τηλέφωνο- για διευκρινίσεις επί συγκεκριµένων υπουργικών τροπολογιών. Στις 13.00’ περίπου θα µιλήσει η κ. Γεννηµατά,
η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής και αµέσως µετά την κ. Γεννηµατά θα µιλήσει ο Πρόεδρος του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης.
Εποµένως, καταλαβαίνετε ότι µάλλον σε αυτό το χρονικό διάστηµα η συµµετοχή κάποιων συναδέλφων θα είναι πολύ περιορισµένη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να ξέρουµε, ο
κατάλογος θα συνεχιστεί µετά από αυτά που είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα, σας εξήγησα
τι λέει ο Κανονισµός. Δεν µπορώ εγώ να κάνω κάτι, αυτά είναι
δεδοµένα. Ας κερδίζουµε τον χρόνο, γιατί είναι και Τσικνοπέµπτη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα µε τη σηµερινή συζήτηση και µε την ψήφιση αργότερα το βράδυ κατ’ ουσίαν ολοκληρώνεται µια συζήτηση που για εµάς στη Νέα Δηµοκρατία
ξεκίνησε πραγµατικά πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης. Είχαµε, λοιπόν, από τότε αποφασίσει ότι θα φέρουµε πέραν των
άλλων µεταρρυθµίσεων και µία αλλαγή στο πλαίσιο του ν.4412,
δηλαδή του νόµου που καθορίζει τις διαδικασίες για τις δηµόσιες
συµβάσεις, βλέποντας κατ’ ουσίαν το τι θα παραλαµβάναµε τον
Ιούλιο του 2019, σχετικά µε την επενδυτική δραστηριότητα στην
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Ελλάδα.
Θα µου πείτε, είναι αποδεκτό η πατρίδα µας να είναι ουραγός
τον Ιούλιο το 2019 στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, να είµαστε
στο 10% τον Ιούλιο του 2019, όταν όλη η Ευρώπη εκινείτο µεσοσταθµικά στο 22%; Αντιλαµβάνεστε πραγµατικά τι σηµαίνει µια
χώρα να είναι στο 10%, όταν η Ευρώπη είναι στο 22%, στο θέµα
της ανεργίας και πώς ερµηνεύεται όλο αυτό το «brain-drain» και
το δυναµικό, οι νέες και οι νέοι οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα
για να µπορέσουν να αναζητήσουν δουλειές κάπου αλλού;
Θα ήθελα ξεκινώντας, να σταθώ σε δύο φράσεις του πρώην
Υπουργού και Τοµεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Χαρίτση,
που τον εκτιµώ -δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή- ο οποίος είπε ότι
ο κόσµος γύρω µας αλλάζει -και πράγµατι ο κόσµος γύρω µας
αλλάζει- ότι θέλουµε να πατήσουµε και να συνεχίσουµε πάνω στο
ευρωπαϊκό κεκτηµένο και ότι ο ν.4412 έκανε τον κύκλο του πραγµατικά και απαιτούνται βελτιώσεις.
Εµείς, όµως, κυρίες και κύριοι, εδώ δεν µιλάµε απλά για βελτιώσεις. Αλλάζουµε τελείως τη λειτουργία του νόµου, µεταφέροντας διατάξεις -αν θέλετε- ενός νόµου ο οποίος ήταν αναποτελεσµατικός σε ένα άλλο επίπεδο, για να δηµιουργήσουµε
ακριβώς αυτή την ταχύτητα, την ευελιξία, κινούµενοι πάντα εντός
του ενωσιακού κεκτηµένου και χωρίς να κάνουµε καµία έκπτωση
στη διαφάνεια.
Επειδή όλη η συζήτηση εδώ στη Βουλή έγινε για το αν πραγµατικά θα απολέσει το δηµόσιο τη δυνατότητα του ελέγχου στις
δηµόσιες συµβάσεις, η απάντηση είναι κατηγορηµατικά «όχι».
Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε σε τι διαφωνούµε. Γιατί στη συζήτηση που έγινε, το βασικό κοµµάτι από την Αντιπολίτευση και
αυτά τα οποία ακούσαµε ως αυτή τη στιγµή και στις επιτροπές
και στη συνέχεια είναι ότι έχουµε διαφωνία στο αν το δηµόσιο
πραγµατικά θα απολέσει τη δυνατότητα να ελέγχει τις δηµόσιες
συµβάσεις.
Επειδή, λοιπόν, αναλύεται -θα µιλήσω λίγο παρακάτω- ότι το
δηµόσιο παραµένει κυρίαρχο στην δυνατότητα να ελέγχει τις δηµόσιες συµβάσεις και µάλιστα µε δικλίδα ασφαλείας, δηµιουργούµε πραγµατικά ένα ισχυρό καθεστώς, το οποίο θα µπορεί να
αποδεσµεύσει δυνάµεις από το δηµόσιο και να επικεντρώσει την
προσοχή του το δηµόσιο επάνω στην ολοκλήρωση των δηµοσίων
συµβάσεων, επιταχύνοντας τις διαδικασίες.
Αναφέρθηκε ο κ. Σκανδαλίδης, ο πρώην Υπουργός, στη συζήτηση σχετικά µε θέµατα διαφάνειας και θα ήθελα στην πορεία
να µιλήσω γι’αυτό.
Έχουµε, λοιπόν, έναν νόµο ο οποίος έχει δουλευτεί κατ’ ουσίαν ένα έτος µε τη συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής -στην
οποία είχα την τιµή να συµµετέχω µαζί µε άλλους συναρµόδιους
Υπουργούς- και ταυτόχρονα µε τη συγκρότηση δύο κατ’ ουσίαν
νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Εδώ θα πρέπει να συγχαρώ και εγώ από το Βήµα της Βουλής
τον καθηγητή κ. Γεώργιο Δελή για την καταπληκτική δουλειά που
έκανε και µε τη συµµετοχή πραγµατικά ειδικών επιστηµόνων-καθηγητών που δούλεψαν, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν αυτό το
νέο πλαίσιο.
Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ και τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μπουκώρο, για την πολύ εµπεριστατωµένη και
αναλυτική παρουσίαση όλων των διατάξεων του νόµου.
Και επειδή συζητάµε για τον ν.4412 που έκανε τον κύκλο του ήταν ένας νόµος του 2016, που στην ουσία στη συνέχεια άλλαξε
τριακόσιες ογδόντα πέντε φορές- ερχόµαστε σήµερα να δηµιουργήσουµε ένα διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο πραγµατικά συνιστά µεταρρύθµιση. Εξορθολογίζει, απλοποιεί όλες τις διαδικασίες. Με τρεις µόνο λέξεις θα µπορούσαµε να τον περιγράψουµε: Έχουµε δηµόσιες συµβάσεις που υλοποιούνται πάντα
εντός του ενωσιακού δικαίου µε ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα.
Όταν µιλάµε για διαφάνεια, έχει µεγάλη σηµασία να ανοίξουµε
την κουβέντα του τι σηµαίνει διαφάνεια, γιατί µέσα στις διατάξεις
του νόµου µιλάµε για την ηλεκτρονική -αν θέλετε- διαχείριση από
30.000 ευρώ και πάνω. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η διαδικασία αυτή ξεκινούσε από τα 120.000 ευρώ και άνω. Έχουµε
δηλαδή -αν θέλετε- διαφάνεια και στα χαµηλότερα επίπεδα των
διαγωνιστικών διαδικασιών.
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Ανοίγουµε, λοιπόν, έναν δηµιουργικό διάλογο που δηµιουργεί
τη βάση, έτσι ώστε οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις -που αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας- να µπορούν πιο εύκολα να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς. Γιατί πού θα συµµετάσχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Στις διαγωνιστικές διαδικασίες άνω
των 120.000 ευρώ, όταν µε το υφιστάµενο καθεστώς κάτω από
τα 120.000 ευρώ λαµβάναµε τρεις προσφορές; Άρα, εδώ ερχόµαστε και λέµε ότι δηµιουργούµε το πλαίσιο της διαφάνειας για
µικρές επιχειρήσεις να συµµετέχουν σε µικρότερους διαγωνισµούς.
Συµφωνούµε, λοιπόν -νοµίζω ότι συµφωνεί και η Αντιπολίτευση
σε αυτό- ότι πρέπει να µειώσουµε τη γραφειοκρατία.
Για να δούµε, λοιπόν, γιατί δεν συµφωνήσατε σε κανένα
άρθρο; Γιατί η Νέα Δηµοκρατία ήρθε το 2016 και συµφώνησε
στον ν.4412; Είναι θέµα αντιµετώπισης των διατάξεων ή απλά θέλετε να εναντιωθείτε σε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο κι εσείς κατ’
ουσίαν και κατά βάθος συµφωνείτε; Και θα σας αποδείξω το
γιατί. Προωθούµε την ευρύτερη χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, για να πετύχουµε ανταγωνιστικές τιµές. Πού διαφωνείτε σ’ αυτό, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης;
Επεκτείνεται από 1-9-2021, γιατί εδώ χρειάζεται µία διαδικασία
κάποιων µηνών, η υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης άνω
των 30.000 ευρώ. Μπορείτε να µου πείτε πού διαφωνείτε στο να
έχουµε ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των 30.000 ευρώ;
Περιορίζουµε τις έγχαρτες διαδικασίες. Πού διαφωνείτε στον
περιορισµό των έγχαρτων διαδικασιών; Γιατί δεν το λέτε; Πείτε
ότι συµφωνούµε σε αυτό και διαφωνούµε, ξέρω εγώ, µόνο στο
219.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, µε τις εθνικές κεντρικές αγορές. Ακούστε, οι µεγάλες προµήθειες για το ελληνικό δηµόσιο τρέχουν
από τις εθνικές κεντρικές αγορές. Πού διαφωνείτε, λοιπόν, στο
ότι πρέπει να έχουµε κεντρικό προγραµµατισµό των εθνικών κεντρικών αγορών και να δηµοσιεύουν ετήσιο προγραµµατισµό προµήθειας αγαθών που δεν προβλεπόταν στον ν.4412;
Επίσης, απλοποιούµε τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύµβασης, κάτι που είναι τυπικό, αλλά δεν υπήρχε και
το κάνουµε, έτσι ώστε να υπάρχουν οι κανόνες.
Ας δούµε τώρα τι περιορίζουµε, χωρίς καµµία έκπτωση στη
διαφάνεια και στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πού διαφωνείτε να
υπάρχει ένα στάδιο, όταν υπάρχει η χαµηλότερη τιµή; Πείτε µου,
πού διαφωνείτε; Αφού ούτως ή άλλως ελέγχεται στο τέλος από
την επιτροπή διαγωνισµού. Και πού διαφωνείτε τα τρία στάδια
να µειωθούν σε δύο, όταν έχουµε τη βέλτιστη τιµή που έχει
σχέση µε την ταχύτητα της διαγωνιστικής διαδικασίας;
Επιπλέον, µειώνουµε την υπερβολική τυπικότητα. Γνωρίζετε
ότι για ένα κόµµα κ.λπ. είχαµε µειοδοτικές διαδικασίες που λόγω
της τυπικότητας έχανε τον διαγωνισµό ο έχων τη χαµηλότερη
τιµή. Βεβαίως, η διευθύνουσα υπηρεσία -και σ’ αυτό εδώ θα πρέπει να σταθούµε- δεν θα απολέσει ποτέ τον έλεγχο της δηµόσιας
σύµβασης. Αυτό ήθελα να το απαντήσω, γιατί είναι κάτι στο
οποίο αναφέρθηκε ο κ. Σκανδαλίδης. Δεν µεταφέρεται δηµόσια
εξουσία σε ιδιώτη, κυρίες και κύριοι, απλά έχουµε µία δικλίδα
ασφαλείας, την επιτάχυνση της ποιοτικής κατασκευής ενός
έργου. Μετά, έρχονται -προσέξτε τώρα!- τα δύο σηµεία που µπορεί να ελέγξει η δηµόσια διοίκηση και να επιβάλει ποινές. Έχετε
δύο υπεύθυνους που µπορείτε να ελέγξετε στην πορεία, και τον
ιδιώτη που θα κάνει τον έλεγχο, αλλά και τον εργολάβο. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό.
Όπως σας ανέφερα και στις επιτροπές, είναι πολύ καλύτερα
τα πράγµατα -κάτι που γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε ασχοληθεί και
µε τα έργα και µε τα ιδιωτικά έργα- που σήµερα τον έλεγχο των
κτηριακών κατασκευών δεν το κάνουν οι υπάλληλοι της πολεοδοµίας. Γνωρίζατε πώς γινόταν ο έλεγχος µε τους υπαλλήλους
της πολεοδοµίας και λόγω της υποστελέχωσης. Σήµερα, λοιπόν,
τον έλεγχο τον κάνουν οι ελεγκτές δόµησης. Όλοι ξέρουµε ότι
έρχεται ο ελεγκτής δόµησης στα θεµέλια, κατά την κατασκευή
του σκυροδέµατος, αλλά και κατά την ολοκλήρωση της οικοδοµής. Είναι ή δεν είναι, λοιπόν, καλύτερο αυτό το σύστηµα, διότι
το δηµόσιο έχει τη δυνατότητα να έρθει και να ελέγξει αν ο ελεγκτής δόµησης έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ενώ έχει τη δυνα-
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τότητα να ελέγξει και ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καλή και
ποιοτική κατασκευή του έργου; Εποµένως, συζητάµε πράγµατα
µε τα οποία θα έπρεπε να συµφωνούµε εδώ µέσα, γιατί είναι
απλή λογική.
Βεβαίως, εισάγουµε το θέµα της διαιτησίας άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν τη διαιτησία. Εµείς,
δηλαδή, τι είµαστε; Δεν είµαστε µέλος της Ευρώπης; Δεν θα
έπρεπε να έχουµε ένα σύγχρονο εργαλείο, ώστε να µπορέσει το
κράτος να επιλύει γρήγορα ένα θέµα και να µας ανεβάσει, αν θέλετε, και στο «Doing Business» και να γίνει η χώρα µας πιο ελκυστική; Δεν πρέπει να το δηµιουργήσουµε αυτό, πέρα της εικόνας
και των µηνυµάτων που στέλνουµε; Δεν πρέπει να δηµιουργήσουµε πραγµατικά µία χώρα στην οποία να ξέρει ο επενδυτής, ο
όποιος επενδυτής, Έλληνας ή ξένος, ότι µπορεί, εν πάση περιπτώσει, να βρει το δίκιο του µε µια µεγαλύτερη ταχύτητα και
πάντα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον;
Ακόµα, εισάγουµε βελτιώσεις και καινοτοµίες που προάγουν
την αποτελεσµατική δικαστική προστασία των οικονοµικών φορέων, την απλοποίηση της διαδικασίας, την ταχεία επίλυση των
διαφορών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Αυτό είναι η πεµπτουσία όλης της δουλειάς που κάνουµε. Τώρα µιλάµε πάλι για το θέµα της διαφάνειας, γιατί έχει
µεγάλη σηµασία. Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, θα επαναλάβω το ρητορικό ερώτηµα: Πού διαφωνούµε, όταν δίνεται η δυνατότητα
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων υψηλής εκτιµώµενης αξίας; Καλούµε, δηλαδή, την αγορά να πει τις απόψεις της, κάτι που προβάλλει το
έργο. Δηµιουργεί, αν θέλετε, το περιβάλλον, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν το έργο αυτό βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και βεβαίως να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον που ενίσταται και
υπάρχει ένα πρόβληµα να δηµοσιοποιήσει το πρόβληµα αυτό.
Αυτό δεν είναι υπέρ της διαφάνειας;
Επίσης, δηµιουργούµε τη δυνατότητα ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, κάτι στο οποίο σαφώς θα συµφωνήσετε όλοι, προκειµένου να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες στην αγορά και να µην
µπορεί ο κάθε φορέας να δηµιουργεί διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές.
Τι άλλο κάνουµε; Ενισχύουµε την επιτροπή και οριζοντίως και
καθέτως για τα επανορθωτικά µέτρα. Σας εξηγώ τι είναι τα επανορθωτικά µέτρα. Όταν κάποιος υποπέσει σε ένα παράπτωµα,
πηγαίνει λοιπόν σε µια επιτροπή. Σήµερα αυτή η επιτροπή µε τον
ν.4412 είναι τριµελής, όπου συµµετέχουν τρεις γενικοί διευθυντές. Θέλω να σας πω ότι οι γενικοί διευθυντές έχουν καθηµερινά
άπειρες υποχρεώσεις. Εκεί λοιπόν στοιβάζονται υποθέσεις οι
οποίες δεν είναι καν ψηφιοποιηµένες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο, τρία λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Μπορεί, δηλαδή, µία εταιρεία να έχει
υποπέσει σε ένα παράπτωµα, να µην έχει καταγραφεί πουθενά
αυτό το παράπτωµα και να έρθει µία άλλη εταιρεία µε το ίδιο παράπτωµα και να πάρει την έγκριση για το ότι µπορεί να προχωρήσει στον διαγωνισµό. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που κάνουµε τώρα;
Βάζουµε ως πρόεδρο τον Πρόεδρο κατ’ ουσίαν του ΕΑΑΔΗΣΥ
και ένα µέλος από πέντε Υπουργεία. Εκεί, λοιπόν, ψηφιοποιούµε
όλες τις υποθέσεις, έτσι ώστε να µπορεί ο οποιοσδήποτε δηµόσιος φορέας να βλέπει ότι η εταιρεία «x» έχει αυτό το παράπτωµα, άρα δεν προχωράει, έτσι ώστε να γνωρίζει ο καθένας ότι
όποιος έχει υποπέσει σε ένα παράπτωµα δεν µπορεί να συνεχίσει
στον διαγωνισµό. Αυτό δεν υπήρχε. Μα, είναι δυνατόν να διαφωνούµε σ’ αυτό το αυτονόητο θέµα; Έχουµε, λοιπόν, µια δηµόσια
βάση δεδοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κυρίες και κύριοι, είναι πολλά τα θέµατα στα οποία θέλω να
αναφερθώ, αλλά θα σταθώ γρήγορα στο θέµα του «e-procurement» και των ηλεκτρονικών καταλόγων. Ας δούµε τι είναι το «e-
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procurement». Τα χρησιµοποιούν όλα τα κράτη και είναι ένας διαγωνισµός-πλαίσιο, όπου θα είναι αναρτηµένα δηµοσίως τα προϊόντα, θα είναι απολύτως ελεγχόµενα µε δηµόσιο έλεγχο και θα
µπορεί να µπαίνει µέσα ένας οργανισµός και να παραγγέλνει αυτόµατα και να αγοράζει ό,τι θέλει. Διότι αυτά θα είναι προϊόντα
ενός δηµόσιου διαγωνισµού και θα υπάγονται και στον δηµόσιο,
αν θέλετε, έλεγχο για το αν αυτά τα προϊόντα είναι ποιοτικά και
χαµηλότερα οικονοµικά. Τα «e-catalogues» χρησιµοποιούνται σε
όλα τα µέλη- κράτη που θέλουν να σέβονται τις διαγωνιστικές
διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σαφώς έχουµε µιλήσει για τις
τροπολογίες και σαφώς στηρίζουµε την παράταση, αν θέλετε,
των δηµοσιεύσεων των διακηρύξεων του επαρχιακού Τύπου, του
περιφερειακού και τοπικού Τύπου. Όµως, ερχόµενοι εδώ, στο
σήµερα εν µέσω της πανδηµίας και προετοιµαζόµενοι να φτάσουµε στο τέλος αυτής της πανδηµίας, πρέπει πραγµατικά να
έχουµε ετοιµάσει το πλαίσιο, έτσι ώστε να βρεθούµε πολύ γρήγορα στο σηµείο απ’ όπου ξεκινήσαµε και πολύ γρήγορα να επιταχύνουµε. Για να το κάνουµε αυτό, δεν φτάνουν τα λόγια.
Είµαστε υποχρεωµένοι να φέρουµε και να συνεχίσουµε το µεταρρυθµιστικό έργο. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Πρωθυπουργού
µας Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό υπηρετεί όλη η Κυβέρνηση και
αυτό θα φέρουµε εις πέρας, έτσι ώστε η πατρίδα µας να επιταχύνει πραγµατικά και να φέρει πίσω τα παιδιά µας που έχουν
φύγει στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω τη συµπαράστασή µου σε
όλους τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Περνούν δύσκολες στιγµές. Εύχοµαι η Κυβέρνηση και τα αντανακλαστικά της να είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση και να µη γίνει το ίδιο µε τη Σάµο.
Διότι στη Σάµο ακόµα περιµένουν οι άνθρωποι να πάρουν τα ψίχουλα, που τους υποσχέθηκαν εξαιτίας της γραφειοκρατικής
µέγγενης και όλων αυτών των γνωστών διαδικασιών.
Μια και µιλάµε, κύριε Υπουργέ για ελεγκτικούς µηχανισµούς,
για γραφειοκρατίες, να θυµηθούµε τι έγινε στη Σάµο. Πήραν από
600 ευρώ ο καθένας και ακόµη περιµένουν να διορθώσουν τα
σπίτια τους. Να µη συµβεί το ίδιο και µε αυτούς τους ανθρώπους.
Ειλικρινά δεν ξέρω τα 6,2 ρίχτερ πώς µπορεί να φαίνονται. Δεν
ξέρω πόσοι ζήσατε σεισµούς, αλλά είναι τροµακτικό το 6,2 ως
µέγεθος.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουγα πολύ προσεκτικά. Ωραία τα είπατε.. Πραγµατικά, µου άρεσαν. Όπως ξέρετε, το πρόβληµα στη
χώρα µας δεν είναι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, που λέτε. Όχι. Το
πρόβληµα είναι ποιος θα ελέγξει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Διότι τα σκάνδαλα γεννήθηκαν, αγαπητέ µου κύριε Υπουργέ,
από αυτούς τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που πληµµελώς λειτούργησαν και λειτουργούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Επιτροπή
Αθέµιτου Ανταγωνισµού, παραδείγµατος χάρη, σκανδαλωδώς
συµπεριφέρθηκε σε µια εταιρεία, θέλω να σας πω. Χρειάστηκαν
δεκαπέντε χρόνια ένας Έλληνας, ο Πολιτόπουλος µε τη µπύρα
«ΒΕΡΓΙΝΑ» να βρει το δίκιο του µε την πολυεθνική εταιρεία της
µπύρας. Καταλάβατε; Έτσι.
επίσης επειδή µου λέγατε για τις πολεοδοµίες, θα πω το εξής:
Αν ήµουν εγώ στην κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, από το
1974 µέχρι και σήµερα θα έλεγχα όλους τους υπαλλήλους των
πολεοδοµιών και των εφοριών, όλους, για να δούµε πού πήγαν
τα λεφτά του κόσµου. Μήπως δεν ξέρετε ότι οι βελτιώσεις των
κτηρίων γίνονταν µε «λάδωµα»; Ξέρετε τι εννοώ βελτιώσεις. Κάτι
αίθριοι, κάτι ηµιυπαίθριοι κ.λπ.. Μήπως δεν τα ξέρετε αυτά;
Έχει οικοδοµηθεί και έχει δοµηθεί ένα κράτος πάνω στη διαφθορά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δυστυχώς, η διαφθορά συνεχίζεται, γιατί το πρόβληµα δεν είναι τα Υπουργεία και οι
Υπουργοί. Είναι τα από κάτω στελέχη. Επειδή γνωρίζω τι σηµαίνει Υπουργείο, όση καλή βούληση και να έχει ένας Υπουργός, αν
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τα στελέχη από κάτω δεν εργάζονται, τότε έχουµε θέµα. Και δυστυχώς, τα στελέχη των Υπουργείων και των υπηρεσιών πολλές
φορές δεν εργάζονται, γιατί είναι κοµµατικά τοποθετηµένοι, όχι
αξιοκρατικά, µε συνέπεια, παρά τη βούληση που έχει η πολιτεία
να υλοποιήσει κάποια πράγµατα, οι από κάτω δεν κάνουν σωστά
τη δουλειά τους.
Είναι απλά τα πράγµατα. Χρειάζονται πραγµατικές τοµές στο
ελληνικό σύστηµα, τοµές οι οποίες θα κόψουν πραγµατικά τον
γόρδιο δεσµό αυτής της ιστορίας που λέγεται διαφθορά στο Δηµόσιο. Διότι όλα ξεκινούν από εκεί. Να µη σας πω ότι έχω στο
Γραφείο µου άπειρες καταγγελίες για τις συµβάσεις που κάνατε
µε τους δρόµους και τις εθνικές οδούς.
Είναι άπειρες, κύριε Υπουργέ, για τα Υπουργεία σας. Άπειρες!
Ειδικά για την Πελοπόννησο και τον δρόµο εκεί µε την Αιτωλοακαρνανία, ένας εξ αυτών, ο κ. Εµφιετζόγλου, µου είχε στείλει
στοιχεία, όπου πρέπει να µπουν φυλακή πολλοί άνθρωποι που
άλλαξαν τους διαγωνισµούς περιέργως και τους έκαναν φωτογραφικούς. Όµως, στη χώρα όπου ελέγχεται η δικαιοσύνη έµµεσα ή άµεσα, γιατί εµείς επιλέγουµε τους δικαστές -εσείς, ως
Κυβέρνηση- δεν περιµένω εγώ κάποιος να τιµωρηθεί. Να µην πω
τι έγινε στη Γαλλία µε τον Σαρκοζί, να µην πω τι έγινε µε Υπουργούς στη Γαλλία.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, το νοµικό µας σύστηµα δεν λειτουργεί
σωστά, γιατί νοµοθετούν οι κυβερνήσεις µε βάση την απαλλαγή
τους από οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Στο άρθρο 30, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, λέτε: Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων.
Ψάχνω να βρω, κύριε Υπουργέ ποια είναι. Ακούστε τι λέει
µέσα: Για να πάρει κάποιος ένα έργο, λαµβάνονται υπ’ όψιν τα
κοινωνικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ. Όπου λέτε κοινωνικό κριτήριο, εννοείτε να πάρεις µπόνους δηλαδή και να προκριθείς στον
διαγωνισµό.
Λέτε «ευπαθείς οµάδες». Δηλαδή, τι λέτε τώρα; Ότι πρέπει να
προσλάβει κάποιος λαθροµετανάστες που θα πάρουν χαρτιά ως
ηµιπαράνοµοι, για να έχει µπόνους. Διότι οι ευπαθείς οµάδες,
κατά τη Νέα Δηµοκρατία, είναι και οι λαθροµετανάστες, µαζί µε
κάποιες άλλες οµάδες. Και οι ΛΟΑΤΚΙ είναι ευπαθείς οµάδες και
όλοι αυτοί είναι ευπαθείς οµάδες. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι µερικά
πράγµατα τα κάνετε λάθος και τα κάνετε λάθος, γιατί;
Λέτε ότι για τις συµβάσεις του Ελληνικού Στρατού, κύριε
Υπουργέ, που είναι πάνω από 30 εκατοµµύρια ευρώ, θα συναποφασίζει και το ΚΥΣΕΑ. Για τις κάτω από 30 εκατοµµύρια ευρώ
δεν έχει ρόλο το ΚΥΣΕΑ; Δεν πρέπει να έχει άποψη το ΚΥΣΕΑ;
Δηλαδή, τι κάνετε τώρα; Ο Υπουργός για µέχρι 29.999.999 ευρώ
αποφασίζει και για πάνω από 30 εκατοµµύρια ευρώ χρειάζεται η
συµµετοχή του ΚΥΣΕΑ.
Δεν είναι σωστά πράγµατα, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε περιχαρής για το νοµοσχέδιο. Εδώ επαίρεστε ότι είναι
ωραίο νοµοσχέδιο. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι ωραίο το νοµοσχέδιο. Είναι διάτρητο από παντού, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Υπουργέ, γιατί για το νοµοσχέδιο και
ο εισηγητής θα τα πει εδώ -και τα είπε και καλά- να σας πω κάτι
που µε ενόχλησε και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν ενοχλεί
όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου. Υπάρχει µια εταιρεία,
η «TELEPERFORMANCE», η οποία είναι υπεύθυνη για τη λογοκρισία στο Facebook. Κανείς δεν µιλάει γι’αυτό. Μια εταιρεία -η
οποία ξεκίνησε ως εισπρακτική εταιρεία, παρακαλώ- θα λογοκρίνει τους Βουλευτές για ό,τι ανεβάζουν στο Facebook, χωρίς να
ρωτάει αν αυτό είναι όντως προληπτική λογοκρισία ή λογοκρισία
κανονική, κατεβάζει ιστοσελίδες, κατεβάζει θέµατα.
Είµαι ο τελευταίος, κύριε Υπουργέ, που θα υπερασπιστώ τον
Βαξεβάνη, αλλά ο άνθρωπος το κατήγγειλε προχθές, πριν τρεις
µέρες και περιέργως, µόλις η εταιρεία κατάλαβε ότι έγινε ντόρος, τα ανέβασε ξανά όλα τα άρθρα πάνω για την ιστορία του
Κουφοντίνα. Εµποδίζει αναρτήσεις. Διαχειριστής, λέει, του Facebook λίγο πριν τις εκλογές του 2019, µια εταιρεία που έχω πληροφορίες ότι έχει καλή σχέση µε τα υπόγεια της Πειραιώς, µε το
Μαξίµου, αν θέλετε, συνολικά µε τη Νέα Δηµοκρατία, γίνεται ο
αστυνοµικός του Facebook. Αν ανεβάσεις κάτι που ενοχλεί τη
δική τους άποψη, το κατεβάζουν.
Πού είναι το κράτος να τους τραβήξει από το αυτί; Ποια είναι
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αυτή η εταιρεία, η «TELEPERFORMANCE», η οποία λειτουργεί
ως «υπουργείο λογοκρισίας»; Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι;
Βέβαια, στο ξεκίνηµα της πανδηµίας η εταιρεία ξεκίνησε να
λειτουργεί εν κρυπτώ ως τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ. Το καταλαβαίνετε αυτό; Καταγγελίες είναι αυτές. Είναι δυνατόν αυτοί
να λογοκρίνουν εµένα; Να λογοκρίνουν ποιοι; Ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί; Δεν υπάρχει µέριµνα από το κράτος. Δεν υπάρχει Κυβέρνηση, δεν ελέγχει κανέναν. Κάνουν ό,τι θέλουν.
Έχουµε και τα ανθελληνικά Hoaxes, άλλη απάτη δηµοσιογραφική αυτοί οι κύριοι, γιατί είναι απατεώνες και παριστάνουν τους
δηµοσιογράφους, γιατί δεν είναι δηµοσιογράφοι. Αυτοί λογοκρίνουν ό,τι ανεβαίνει και ό,τι δεν τους αρέσει. Αν αύριο δεν τους
αρέσει κάτι από τον κ. Βρούτση ή από µένα, cut, fake news.
Ποιος ελέγχει, λοιπόν, τους κυρίους αυτούς που ελέγχουν
εµάς; Ποιος ελέγχει τα «Ellinika Hoaxes»; Ποιος; Πού είναι το
κράτος; Πού είναι αυτοί, που ελέγχουν και δροµολογούν αποκλεισµούς; Χτυπούν σελίδες, κάνουν χαρακτηρισµό, µε συνέπεια
να πέφτουν τα sites, να πέφτουν οι αναρτήσεις και να µην µπορεί
να διαβάσει ο αναγνώστης.
Να σας πω ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί: Θόδωρος Δανιηλίδης,
ιδρυτής, Δηµήτρης Αλικάκος -ένα ωραίο µπουµπούκι είναι αυτό,
το ξέρω προσωπικά, εκ του µακρόθεν βέβαια, αλλά µπουµπούκι, Θάνος Σιτίστας, fact checker, εν ενεργεία στρατιωτικός. Είναι
δυνατόν να έχετε εν ενεργεία στρατιωτικό στα «Ellinika Hoaxes»;
Πάµε παρακάτω: Ανδρόνικος Κουτρουµπέλης, fact checker αυτοί ελέγχουν δηλαδή τι ανεβάζουµε εµείς-, Γιώργος Γιώτης,
fact checker, Στάµος Αρχοντής, fact checker, Στυλιανός Πουρνής, fact checker, Σπυριδούλα Μάρκου, Αθανάσιος Περδικόπουλος, Κατσαουνίδου.
Εγώ λέω το εξής: Ποιοι είναι αυτοί που θα ελέγξουν, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι της Κυβέρνησης, το αληθές ή µη
µιας δηλώσεως ενός Υπουργού; Δεν είναι καν δηµοσιογράφοι.
Πώς ανέχεται µια Κυβέρνηση να υπάρχουν τα «Ellinika Hoaxes»,
να υπάρχει αυτή η άλλη εταιρεία που ελέγχουν την ελεύθερη διακίνηση ιδεών;
Αν, επαναλαµβάνω, µας δοθεί η δυνατότητα -και ζητάµε- µια
τετραετία και τον έναν και τον άλλον θα τους κλείσει η Ελληνική
Λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν µπορείς να φιµώνει Βουλευτές, ό,τι και αν πει ο Βουλευτής. Αν ξεπεράσει, βέβαια -γιατί χρειάζεται και η αυτολογοκρισία
από τον καθέναν µας- τα όρια, ναι, να το συζητήσουµε. Όµως,
αυτοί οι κύριοι κάνουν τους παιδονόµους.
Επαναλαµβάνω: Ας αναλάβει η Κυβέρνηση να κάνει έναν δικό
της φορέα για τα fake news, µέσα από τη Βουλή όµως, όχι η Κυβέρνηση µόνη της, διακοµµατικά. Ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί;
Το χειρότερο απ’ όλα, µου το κατήγγειλαν από τη Θεσσαλία,
αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ότι την ώρα που γινόταν ο σεισµός,
εισπρακτικές εταιρείες έπαιρναν τηλέφωνα και ενοχλούσαν τους
ανθρώπους για τα δάνειά τους. Δηλαδή πού ζούµε; Την ώρα του
σεισµού, λοιπόν, έπαιρναν εισπρακτικές εταιρείες για τα δάνεια
των ανθρώπων.
Πάµε στα υπόλοιπα. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι είχε πει ο
Γκαίτε; Είναι πολύ σηµαντικό για την Κυβέρνησή σας: «ο έξυπνος
άνθρωπος αλλάζει γνώµη, ο ηλίθιος ποτέ». Πρέπει να καταλάβετε ότι κάνετε λάθη µε τα lockdown, µε τα καθολικά κλεισίµατα.
Είναι έγκληµα το καθολικό κλείσιµο όπως το κάνετε. Επί έναν
χρόνο έχετε κλείσει τις ψυχές µας. Γιατί; Γιατί δεν µπορέσατε να
κάνετε τα αυτονόητα.
Βγήκατε χθες και µας µιλήσατε για το «έξυπνο» lockdown, το
«έξυπνο» καθολικό κλείσιµο. Εγώ έβλεπα µια διαφήµιση πριν κανέναν χρόνο «η έξυπνη σίτα», «η έξυπνη σκούπα», «τα έξυπνα
βραχιολάκια». Βρήκαν τώρα οι φωστήρες του τελεµάρκετινγκ
της επικοινωνίας της Νέας Δηµοκρατίας «το έξυπνο lockdown».
Τα δύο χιλιόµετρα ακτίνα δεν µας λένε, είναι σε ευθεία γραµµή
η απόσταση, σε τεθλασµένη;
«Κωδικός 4», λέει. Έχει το δικαίωµα η αστυνοµία να παραβιάζει
το άσυλο του σπιτιού. Το ιερότερο σηµείο αναφοράς του ανθρώπου είναι το άσυλό του και µε τον κωδικό 4 µπορεί η αστυνοµία
να µπουκάρει στο σπίτι µου. Οι γάµοι δεν θα γίνονται. Κηδείες,
λέει, εννιά άτοµα µε τον νεκρό µαζί όµως, έτσι, ξεκάθαρα πράγ-
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µατα. Γιατί άµα ο νεκρός είναι δέκα, δεν γίνεται η κηδεία.
Απορώ, κύριοι της Κυβέρνησης, πώς θέλετε να γίνετε πειστικοί. Θέλετε να κλείσετε όλον τον κόσµο µέσα, το αντιλαµβάνοµαι. Έχουµε τα κόµµατα και όλοι είστε υπέρ του εµβολίου, το
αντιλαµβάνοµαι, το δέχοµαι. Γιατί στις συγκεντρώσεις που γίνονται δεν κάνετε συλλήψεις; Πείτε µου εσείς τι σόι Κυβέρνηση είναι
αυτή, που θέλει να γίνει πιεστική, που θέλει να κλείσει όλους
τους Έλληνες µέσα, αλλά στις συγκεντρώσεις έξω συλλήψεις
δεν γίνονται ούτε πρόστιµα βάζετε. Στον παπά θα βάλετε πρόστιµο, στον κληρικό θα βάλετε πρόστιµο. Αυτές είναι αντιφάσεις.
Από την άλλη βάζετε τους αστυνοµικούς να κάνουν τους παιδονόµους στους πολίτες και να µισεί ο πολίτης τον αστυνοµικό
γιατί του βάζει πρόστιµο. Τρώει χηµικά ο αστυνοµικός µαζί µε
τους πολίτες. Βάλτε την αστυνοµία στα βαρέα, επικίνδυνα και
ανθυγιεινά επιτέλους! Είναι επικίνδυνο επάγγελµα. Γιατί δεν το
κάνετε αυτό;
Επίσης, έχουµε ρωτήσει δεκαεπτά-είκοσι φορές τους Υπουργούς πόσο είναι το κόστος του κάθε lockdown κάθε µήνα. Τη µια
µας λέει 2,5% του ΑΕΠ, την άλλη λέει 3,5%, την άλλη λέει 1,5%.
Πείτε µας πόσο κοστίζει τον µήνα ένα lockdown. Άλλα λέει ο
Υπουργός Οικονοµικών, άλλα ο Πρωθυπουργός. Ο καθένας λέει
ό,τι θέλει. Πού είναι η Κυβέρνηση να µας πει ότι το κάθε καθολικό
κλείσιµο, το κάθε lockdown κοστίζει 3-4 δισεκατοµµύρια;
Εµείς λέµε ότι 4,5 δισεκατοµµύρια τον µήνα είναι. Γιατί δεν
είναι µόνο τι χάνουµε, είναι και τι δεν εισπράττουµε. Αυτοί είναι
οι λογιστές σας και οι οικονοµικοί σας Υπουργοί, κύριε Υπουργέ
µου. Δεν ξέρουν οικονοµικά. Δεν είναι µόνο τι δίνεις ως κράτος
πριµοδοτώντας επιχειρήσεις -θα σας πω ότι κάνετε λάθη εδώαλλά είναι και τι χάνουµε ως κράτος από το κλείσιµο των µαγαζιών. Μην κρατάτε τα µαγαζιά κλειστά. Θα χρεοκοπήσουν άνθρωποι, θα πεινάσουν άνθρωποι, θα αυτοκτονήσουν άνθρωποι,
καταλάβετέ το. Βρείτε τρόπο.
Άνοιξε η Βουλγαρία, άνοιξε η Αυστρία, ανοίγει η Γερµανία,
ανοίγει η Σερβία, ανοίγει η Γαλλία, ανοίγει η Ιταλία, στην Ελλάδα
µόνο είναι κλειστά τα µάτια και τα αυτιά της Κυβέρνησης και κλείνει όλα τα µαγαζιά. Άµεσα νοµοθετική πρωτοβουλία. Θα έχουµε
πρόβληµα µε την ανεργία.
Ακούστε το οξύµωρο και πώς το κράτος γίνεται κλέφτης. Γιατί,
κύριε Υπουργέ, αυτό µου θυµίζει κατσαπλιά. Ακούστε τι κάνατε,
κύριε Υπουργέ, είναι ντροπή. Λέγατε «πληρώστε τέλη κυκλοφορίας µέχρι την Παρασκευή». Τρέχανε όλοι να τα πληρώσουν και
την επόµενη ηµέρα κάνετε lockdown. Δηλαδή µε βάλατε να πληρώσω µέχρι την τελευταία ηµέρα, τα πλήρωσα τα τέλη κυκλοφορίας και µου λέτε µετά είκοσι ηµέρες: κλειστά τα αυτοκίνητα, στο
σπίτι. Γιατί;
Γιατί κλέβετε τον κόσµο; Γιατί λεηλατείτε τη δηµόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων; Για ποιον λόγο; Πείτε µου εσείς.
Βέβαια πληρώνει ο άλλος 255 ευρώ τέλη κυκλοφορίας για ένα
αυτοκίνητο που τους τελευταίους τέσσερις µήνες κατανάλωσε
βενζίνη 40 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό; Είναι ανεπίτρεπτο.
Επίσης, να πω µερικά στοιχεία. Πάµε ολοταχώς για ακαθάριστο εθνικό προϊόν ΑΕΠ επιπέδου 2000, δηλαδή στα 130 δισεκατοµµύρια. Έχετε καταλάβει τι σηµαίνει αυτό, µια χώρα που είχε
250 δισεκατοµµύρια πριν δέκα χρόνια να πάει στα 130; Το χρέος
όµως είναι χρέος του 1897, 240% του ΑΕΠ. Και δεν ανησυχεί η
Κυβέρνηση. Ο κ. Σταϊκούρας και ο Πρωθυπουργός λένε ότι πάνε
όλα καλά στην οικονοµία. Μα τα απλά δεν καταλαβαίνουν, τα αυτονόητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο. Σας ευχαριστώ.
Θα δώσω ένα παράδειγµα. Το 1995 η Πορτογαλία είχε ΑΕΠ
120 δισεκατοµµύρια. Η Ελλάδα τότε, το 1995, είχε 150 δισεκατοµµύρια. Το 2020 η Πορτογαλία από τα 120 δισεκατοµµύρια
πήγε στα 240 δισεκατοµµύρια -πέρασε και αυτή από την τρύπα
των µνηµονίων, χαλαρότερων µεν, αλλά είχε µέτρα- και η Ελλάδα
πάει στα 170.
Όταν λέµε ΑΕΠ, είναι ο πλούτος όλων µας, η κίνηση του χρήµατος, η µεταφορά κεφαλαίων, είναι η αγορά, είναι η αξία. Ακούστε, 240 δισεκατοµµύρια η Πορτογαλία. Δεν θα πω για την
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κοµµουνιστική Ρουµανία, που µας προσπέρασε και ανέβηκε µιάµιση φορά από πάνω µας στο ΑΕΠ.
Τι σηµαίνει αυτό; Τα τελευταία δώδεκα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις εγκληµάτησαν εναντίον του ελληνικού λαού. Τον καταλήστευσαν, του πήραν το βιός, τον φορολόγησαν και δεν πήρε
«αντίδωρο» τίποτα πίσω ο Έλληνας. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η Πορτογαλία, για να δείτε πως κάνετε λάθη, είχε 24,6 εκατοµµύρια αφίξεις τουριστών και άµεσα έσοδα 20 δισεκατοµµύρια. Η Ελλάδα 31 εκατοµµύρια αφίξεις µε 20 δισεκατοµµύρια
έσοδα. Κάτι κάνουµε λάθος. Δεν είναι λάθος µόνο το οικονοµικό
µοντέλο της χώρας µας. Είναι όλα αυτά τα λάθη. Γιατί αν βάλεις
πενήντα εκατοµµύρια επισκέπτες, κύριε Υπουργέ µου, σε µία
χώρα για να πάρεις 30 δισεκατοµµύρια, το κόστος των υποδοµών είναι τεράστιο. Προτιµώ να έχω δέκα εκατοµµύρια επισκέπτες και να πάρω τα 30-40 δισεκατοµµύρια, παρά πενήντα
εκατοµµύρια επισκέπτες και να πάρω 10-20-30 δισεκατοµµύρια.
Είναι απλά τα πράγµατα. Γιατί το κόστος επιβαρύνει συνολικά
την πολιτεία. Χαλάνε οι δρόµοι, τα αυτοκίνητά τους, δηµιουργούνται στις υποδοµές προβλήµατα και πρέπει να τα ξαναφτιάξουµε. Αυτό σηµαίνει οικονοµία, αυτό σηµαίνει παραγωγή
πλούτου, αυτό σηµαίνει «φτιάχνω την Ελλάδα».
Εσείς το µόνο που ξέρετε να κάνετε -όχι εσείς προσωπικάείναι να διαχειρίζεστε τα νούµερα. Περνάτε τον άνθρωπο για
νούµερο. Ο πολίτης δεν είναι νούµερο.
Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα. Γιατί δεν επιστρέφονται τα χρήµατα των τελών κυκλοφορίας πίσω; Επιστρέψτε τα
χρήµατα των τελών κυκλοφορίας.
Ακόµα, από τους κυνηγούς κλέψατε το παράβολο. Οι κυνηγοί
και οι ψαράδες για να πάρουν άδεια, Υπουργέ µου, πλήρωσαν
ένα παράβολο. Τους το απαγορεύσατε. Δώστε πίσω τα λεφτά.
Κάνετε σαν τους κατσικοκλέφτες -και ζητώ συγγνώµη που το λέω
αυτό- που παίρνουν τα λεφτά και εξαφανίζονται. Αν χρωστάει
όµως 500 ευρώ ο άλλος τον κυνηγάει η εφορία να του πάρει και
το σπίτι. Γι’ αυτό λέω ότι κάνατε λάθη. Διότι ο πολίτης µετά µισεί
το κράτος, µισείς εσάς, µισεί εµάς, µισεί όλον τον κόσµο. Αυτό
πρέπει να αλλάξουµε.
Για να καταλάβετε γιατί δεν είστε πλέον πειστικοί -εγώ πλέον
δεν σας πιστεύω- βγαίνει η κ. Παγώνη στις 28 Φεβρουαρίου του
2021, στις 09.33’ το πρωί στο ΣΚΑΪ, το αγαπηµένο κανάλι της
Νέας Δηµοκρατίας, της κεντροδεξιάς παρατάξεως θα πω τώρα
για να µην στεναχωρηθούν κάποιοι: «Τσικνοπέµπτη στο σπίτι.
Ούτε παρελάσεις τον Μάρτιο». Βγαίνει µετά από τις τρεις ηµέρες, την 1η Μαρτίου, 10.13’ το πρωί: «Το lockdown δεν έχει
νόηµα. Να ανοίξουν σχολεία, καταστήµατα, εστίαση». Αυτοί είναι
οι επιστήµονες της επιτροπής.
Τώρα, ο πολίτης ο αγράµµατος, που δεν είναι υποχρεωµένος
να είναι λοιµωξιολόγος ή πνευµονολόγος, ακούει την κυρία τη
Δεύτερα να λέει αυτό και την Πέµπτη να λέει το άλλο. Πώς θα
γίνετε πειστικοί; Πείτε µου εσείς.
Υπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να πάρετε. Διαγραφή άµεσα όλων των χρεών πριν και κατά τη διάρκεια του
lockdown µε τρόπο σωστό και σοβαρό για να µην υπάρχουν αδικίες. Να αποφύγουµε χιλιάδες λουκέτα.
Να δώσω ένα παράδειγµα. Το δηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος
εργοδότης στην Ελλάδα, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Δεύτερος
µεγαλύτερος εργοδότης είναι η εστίαση και τους έχετε κλείσει
έναν χρόνο τώρα. Πείτε µου τώρα. Αυτοί οι εξακόσιες χιλιάδες
εργαζόµενοι περιφερειακά αυτού του τοµέα που λέγεται εστίαση
αν µπουν στην ανεργία όλοι µαζί, ξέρετε τι θα πάθετε; Οι µισοί
να βγουν στην ανεργία, ξέρετε τι θα πάθει η Ελλάδα; Για υπολογίστε επί έναν χρόνο τα επιδόµατα ανεργίας. Σκεφτείτε τι εγκλήµατα έχετε κάνει µε το κλείσιµο της αγοράς. Αναδιοργανώστε
την οικονοµία. Δεν µπορούµε να πηγαίνουµε έτσι.
Ακούστε, η Κροατία ανοίγει εξωτερικούς χώρους, µπαρ και
εστιατόρια, παρά τη µικρή αύξηση κρουσµάτων. Ζητά από τους
πολίτες να είναι προσεκτικοί, αλλά ανοίγει κανονικά την αγορά.
Η Βουλγαρία άνοιξε τον χειµερινό τουρισµό. Δεν ξέρω από
πού είναι η καταγωγή σας, κύριε Υπουργέ, αλλά εµείς έχουµε
την Αράχωβα, έχουµε τα Τρίκαλα Κορινθίας, που ο Πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη αγάπη, γιατί όταν κάναµε συλλαλητήρια για τη
Μακεδονία έκανε σκι εκεί, έχουµε χιονοδροµικά, έχουµε το
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Βόρα, έχουµε το Φαλακρό Όρος, έχοµε τα Τρία-Πέντε Πηγάδια.
Ανοίξτε, γιατί δουλεύουν περιφερειακά τα χωριά από τον αγροτουρισµό. Έκαναν επενδύσεις οι άνθρωποι, περίµεναν να δουλέψουν. Στη Βουλγαρία πάνε, δυστυχώς, οι Έλληνες για να
κάνουν το σκι τους. Βέβαια, αυτό µας µάρανε, το σκι. Το λέω για
να καταλάβετε.
Επίσης, ακούστε εδώ. Στη Βουλγαρία ελεύθερη κυκλοφορία
χωρίς µάσκα. Στην Ελλάδα κανονίζετε από τώρα για τον τουρισµό µε το υποχρεωτικό εµβόλιο. Ωραίοι είστε. Δηλαδή οι Έλληνες δεν θα κάνουν τουρισµό φέτος, αλλά αν οι Άγγλοι τουρίστες
κάνουν το εµβόλιο και έχουν πιστοποιητικό, θα έρθουν να κάνουν
τουρισµό στην Ελλάδα. Ο Έλληνας δεν θα µπορεί να πάει στη
Χαλκιδική, αν δεν κάνει το εµβόλιο; Δεν θα µπορεί να πάει στο
εξοχικό του;
Είπα για εξοχικό. Κύριε Υπουργέ µου, ακούστε λογική. Λούτσα, Ραφήνα, έχουν κάποια εξοχικά κάποιοι άνθρωποι. Χαλκιδική,
έχουν κάποια εξοχικά. Ο Θεσσαλονικιός δεν µπορεί να πάει στη
Χαλκιδική στο εξοχικό του, απαγορεύεται από νοµό σε νοµό.
Δώστε να πάει να κάνει ένα rapid test, να πάει να το κάνει το
πρωί, να πεταχτεί µέχρι το εξοχικό του, να κάνει τη δουλειά του.
Μπορεί να έχει τα νερά σπασµένα, µπορεί να έχει τα ρεύµατα
κοµµένα. Να τον βοηθήσουµε τον πολίτη. Να σταθεί αρωγός η
πολιτεία. Θα γίνουµε καταθλιπτικοί όλοι. Θα είµαστε µε ψυχοφάρµακα. Με τα Hipnostedon θα είµαστε στο χέρι όλοι. Δυο-δυο
και τρία-τρία τα παίρνουµε για να συνέλθουµε. Tο λέω για να το
καταλάβετε.
Κλείνοντας, επειδή πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να πω το εξής.
Μας έχετε φλοµώσει µε το εµβόλιο. Δεν µπορώ να καταλάβω
γιατί πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, είστε τόσο τσαπατσούληδες.
Το λέω για να το καταλάβετε. Δεν µπορώ να καταλάβω την εµµονή του Πρωθυπουργού να ακούει µόνο τη Γερµανία.
Χθες η Αυστρία, κύριε Υπουργέ, ο ίδιος ο Καγκελάριός τους
δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι µπάχαλο µε τα εµβόλια και η Αυστρία
από µόνη της θα ψάξει να βρει εµβόλια. Είστε οπαδοί του εµβολίου. Εγώ δεν είµαι, έχω τις επιφυλάξεις µου. Κάντε κάτι. Γιατί
δηλαδή το Σαν Μαρίνο, το αυτόνοµο στην Ιταλία, πήρε µόνο του
εµβόλιο Sputnik; Ο Ιταλός Δήµαρχος, ο Ντανέλι, θα αγοράσει
από το Σαν Μαρίνο το εµβόλιο Sputnik και θα το φέρει στον δήµο
του.
Γιατί να βασιζόµαστε, λοιπόν, σώνει και καλά στη Γερµανία;
Αλλά να σας πω γιατί το κάνουµε αυτό. Bγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριε Υπουργέ µου, και λέει «ως µικρή χώρα δεν
θα ήθελα να διαπραγµατευτώ κατά µόνας µε τις µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής
αυτό. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι η Ελλάς είναι µικρή
χώρα και δεν θέλει να διαπραγµατευτεί ο ίδιος κατά µόνας µε
τους φαρµακοβιοµηχάνους. Και βγαίνει το Σαν Μαρίνο, ένα µικρό
κρατιδιάκι-κουτσουλιά, και διαπραγµατεύεται και παίρνει. Δηλαδή πόσο παρακάτω θα πάει τη χώρα αυτή η -θα το πω ευθέωςηττοπαθής στάση όλων των ηγετών, όλων των Υπουργών, όλων
των Βουλευτών; Η Ουγγαρία γιατί µπόρεσε; Η Ουγγαρία γιατί το
έκανε; Η Ουγγαρία το έκανε.
Επίσης, θα ήθελα τώρα να ενηµερώσω τους αξιότιµους συναδέλφους Βουλευτές ότι έχω µπροστά µου µια έρευνα. Εδώ είναι.
Μου την έστειλε ένας φίλος από την Αγγλία. Κύριοι συνάδελφοι,
να σας δω τώρα και να σας ακούσω θέλω. Είναι το εσωτερικό
πληροφοριακό υλικό του εµβολίου. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Αυτό είναι το φυλλάδιο µέσα του εµβολίου, κύριε Υπουργέ.
Σας διαβάζω, λοιπόν, τι περιέχει το εµβόλιο. Αδενοϊό χιµπατζή.
Εδώ είναι! Μη γελάς εσύ, κύριε Βιλιάρδε. Ανθρώπινο εµβρυϊκό
νεφρό. Γενετικά τροποποιηµένο οργανισµό γαλακτοποιητή.
Πραγµατικά περιµένω απαντήσεις από την Κυβέρνηση και από
τους επιστήµονες αν ισχύουν όλα αυτά.
Έρευνα του «The Journal of Antibiotics». Η κ. Λάζαρη. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοηθικής. Σηµερινή ανακοίνωση. Βλαστοκύτταρα από αποβληµένα έµβρυα ή από εκτρώσεις. Το λέει.
Επίσηµη ανακοίνωση.
Λέω εγώ: Είναι δυνατόν να παίζουµε µε την υγεία των πολιτών
και να µην ενηµερώσουµε τον πολίτη αυτό που του δίνουµε τι περιλαµβάνει µέσα; Κάποιοι άνθρωποι έχουν και ηθικούς φραγµούς. Μπορεί να µην έχω εγώ, να µην έχετε εσείς. Κάποιοι έχουν.
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Επίσης, βγαίνει η έκθεση στο «The Journal of Antibiotics» και
λέει ότι η κολχικίνη µειώνει τις διασωληνώσεις κατά 50%. Όλη η
έρευνα στη διάθεσή σας. Εδώ είναι. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Εδώ είναι, πραγµατική µελέτη. Καλωσορίζω τον Υπουργό
Ανάπτυξης. Κανονική µελέτη είναι, έτσι; Όχι παραµυθάκια του
«ήξεις αφήξεις ουκ εν πολέµω θνήξεις».
Τι λέει η µελέτη αυτή; Η κ. Λάζαρη. Δηµοσιεύτηκε σε επίσηµο
ιατρικό περιοδικό. Λέει ότι η ικολχικίνη µειώνει τις διασωληνώσεις
κατά 50%. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν καταλαβαίνει αυτή η Κυβέρνηση το αυτονόητο. Το εµβόλιο είναι πρόληψη. Έχουµε κορωνοϊό, άρα δεν πάµε για πρόληψη, πάµε για θεραπεία ή καταστολή. Η καταστολή είναι τα φάρµακα. Χριστός και Παναγία δηλαδή! Περιµένει το εµβόλιο ο Πρωθυπουργός και δεν παίρνει τα
φάρµακα για να καταστείλουµε το πρόβληµα. Το εµβόλιο, που
δεν κάνει και ο ίδιος κάτι, για να πάει να το παραλάβει.
Επίσης, σχετικά µε το φάρµακο της «REGENERON», κύριε
Πρόεδρε, το είχα πει τον Σεπτέµβριο-Οκτώβριο και µε κοροϊδεύατε οι περισσότεροι για τα φάρµακα για τον κορωνοϊό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων -τον Νοέµβριο σας τα είχα πει
εδώ, ηµεροµηνία 12, 13, δεν θυµάµαι- λέει «ναι» στη χρήση των
κοκτέιλ αντισωµάτων, για να καταπολεµήσουµε το πρόβληµα.
Αυτό που λέγαµε τον Νοέµβριο να το κάνει η Κυβέρνηση και δεν
το έκανε, το λέει τώρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων.
Πόσο µπροστά είναι η Ελληνική Λύση! Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε για εµάς. Εδώ ήρθαµε µόνο για προτάσεις. Ούτε λαϊκισµούς, ούτε ακρότητες, ούτε «ούγκανα» είµαστε, ούτε άνθρωποι
που θέλουµε να κάνουµε κριτική για την κριτική. Θέλουµε να βοηθήσουµε την όποια κυβέρνηση.
Επίσης, εγώ να το ξαναπώ προς όλους σας. Αφού λέτε ότι ο
ιός είναι θανατηφόρος -και απευθύνοµαι από εδώ και προς τα
αριστερά, στην Αριστερά συνολικά- γιατί γίνονται συγκεντρώσεις; Για πείτε µου πώς θα πείσουµε τους πολίτες να µείνουν σπίτια τους, όταν οι ίδιοι οι αριστεροί, συνολικά η Αριστερά κάνει
συγκεντρώσεις καθηµερινά. Και πώς θα πείσω εγώ ότι η Κυβέρνηση είναι σοβαρή, όταν δεν επιβάλλει πρόστιµα σε αυτούς που
κάνουν συγκεντρώσεις; Το λέω, όχι ότι είµαι υπέρ των προστίµων, όχι, αλλά εδώ ο κόσµος πλέον δεν µας πιστεύει. Αρχίζουν
να αναρωτιούνται ποιοι είναι οι ψεύτες και ποιοι είναι οι κουτοί.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, τι Κυβέρνηση είστε. Και κλείνω εδώ.
Κάτι που κρύβει ο Πρωθυπουργός επιµελώς και κάτι που µε θλίβει και το λέω αβίαστα είναι το εξής, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν έχουν καµµία συµβατική υποχρέωση να
ευθυγραµµίζουν την πολιτική της υγείας µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καµµία υπογραφή δεν υπάρχει. Γι’ αυτό και οι άλλες
χώρες ψάχνουν µόνες τους και εµείς έχουµε µόνο τον Πρωθυπουργό να ψάχνει τη Γερµανία. Ας σταµατήσει η δουλική στάση
µας απέναντι στη Γερµανία, γιατί οι Γερµανοί εθίζονται στο να
έχουν δουλικούς λαούς και δούλους πρωθυπουργούς. Ο Έλληνας ούτε δειλός µπορεί να είναι ούτε δουλικός. Ο Έλληνας είναι
ελεύθερος, είναι δηµοκράτης και του αρέσει να ζει και να αναπνέει χωρίς να έχει στον βρόγχο του αλυσίδες. Ας το καταλάβει
η Κυβέρνηση.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ µου, σχολικά γεύµατα. Εκατόν
ογδόντα πέντε χιλιάδες φτωχοί άνθρωποι, φτωχοί µαθητές και
οικογένειες δεν θα έχουν σχολικά γεύµατα. Γιατί; Πείτε µου γιατί,
κύριε Υπουργέ µου. Εδώ είναι ο φίλος µας, ο κ. Γεωργιάδης, που
έχει ευαισθησίες. Γιατί να µην έχουν τα σχολικά τους γεύµατα
τα παιδιά αυτά; Βρείτε έναν τρόπο να τα έχουν. Τόσο δύσκολο
είναι;
Από την άλλη, επειδή είναι και θρήσκος ο κ. Γεωργιάδης, να
του πω ότι υπάρχει εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας στην οποία
διαγράφεται η φράση «πρωινή προσευχή λόγω κορωνοϊού». Θα
την καταθέσω στα Πρακτικά. Να µη γίνεται ούτε η προσευχή. Δηλαδή οι συγκεντρώσεις να γίνονται, οι πορείες να γίνονται, στα
λεωφορεία να µπαίνουν ο ένας στον άλλον.
Ξέχασα. Περιµένω ακόµα τις µελέτες του Πρωθυπουργού για
τα λεωφορεία. Μάλλον έρχονται µε το λεωφορείο από τα Γιάννενα. Μέχρι να έρθουν εδώ, θα κάνουν µερικούς µήνες.
Φέρτε µου τις µελέτες που είπε ο Πρωθυπουργός ότι στα λεωφορεία δεν κολλάει ο κορωνοϊός. Φέρτε µου για να τις κάνω
εγώ σηµαία και να κάνω την Ευρώπη να χοροπηδάει από πάνω
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µέχρι κάτω, να γυρίσουµε ανάποδα την Ευρώπη.
Κλείνοντας, θα ήθελα κάτι να πω για τον κ. Κουφοντίνα. Πόσοι
από τους αριστερούς έχουν διαβάσει το δεύτερο βιβλίο του Κουφοντίνα; Κανένας, είµαι σίγουρος. Το έχετε διαβάσει; Βιβλίο
υπέρ εθνισµού και κατά Τουρκίας. Η γεωπολιτική της «17 Νοέµβρη» από Ελλάδα µε Τουρκία. Διαβάστε λίγο, κύριοι αριστεροί,
τι λέει. Μιλάει για εθνισµό. Μιλάει και για άλλα πράγµατα ο Κουφοντίνας.
Από την άλλη, όµως, να πω το εξής και είµαι βέβαιος ότι θα το
καταλάβετε. Για εµάς, κύριοι Υπουργοί, τα ισόβια είναι ισόβια.
Το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ο πρώτος για άλλο
θέµα. Αλλά όταν λέµε ισόβια, θα είναι ισόβια. Εκπτώσεις στα ισόβια δεν γίνονται. Τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όµως, καταγράφω ένα περίεργο φαινόµενο οµοφωνιών και
διαφωνιών. Διαφωνεί η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον Κουφοντίνα. Το αντιλαµβάνοµαι. Οµοφωνούν στα µνηµόνια, οµοφωνούν στις Πρέσπες, ελληνοτουρκικά, πανδηµία, εµβόλια, ασυλία
σε τραπεζίτες, εκχώρηση της ιδιωτικής περιουσίας και το µόνο
πρόβληµά τους είναι αυτό, ο Κουφοντίνας. Στα µεγάλα, λοιπόν,
συµφωνούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία και Κίνηµα Αλλαγής προαλείφεται συνεργασία µετεκλογική, είναι δεδοµένο αυτό,
συγκυβέρνηση- αλλά διαφωνούν µόνο στον Κουφοντίνα. Είναι η
βαλβίδα ασφαλείας για να µαζέψουµε το κοµµατικό µας ακροατήριο. Το παίζουν λίγο «νόµος και τάξη» ο φίλος µου ο Υπουργός
κ. Γεωργιάδης, το παίζει και λίγο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, µε συνέπεια
να νοµίζουν ότι έτσι συγκεντρώνουν το πλήθος του κόσµου για
να µην κάνουν κάτι σε σχέση µε τις φυγόκεντρες δυνάµεις που
έχουν τα κόµµατά τους.
Εγώ προκαλώ, λοιπόν, αφού θέλετε νόµο και τάξη, σήµερα να
συλλάβετε όσους κάνουν συλλαλητήρια, αν είστε κυβέρνηση.
Δεν προτείνω, µην µπερδεύεστε, όχι. Αλλά για να αποδείξω πόσο
πολιτικά αρνητική είναι η στάση τους, πόσο πολιτικαντισµό έχουν
οι ίδιοι.
Επίσης, θα πω κάτι. Ξέρετε, ο ζωντανός έχει δικαίωµα στην
απεργία πείνας, κύριε Πρόεδρε. Αυτός εδώ ο νεκρός δεν έχει,
όµως, ο Αξαρλιάν. Δεν έχει. Λέµε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Αυτός δεν είχε ανθρώπινα δικαιώµατα και οι άλλοι νεκροί; Το λέω
για να καταλάβουν ορισµένοι.
Κλείνοντας, λοιπόν, να πω γιατί αυτό το κράτος δεν θα γίνει
ποτέ κράτος. Διότι ποτέ δεν τιµωρήθηκαν Βουλευτές και Υπουργοί. Κυρίως Υπουργοί. Οι Βουλευτές δεν φταίνε σε τίποτα. Ποτέ
δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο στον Άρειο Πάγο, κατά το οποίο το
πρόγραµµα του κόµµατος να κατατίθεται και όταν κάτι από αυτά
που κάνει παρεκκλίνει, να εκπίπτει το κόµµα. Ποτέ. Άλλα λένε
προεκλογικά και άλλα κάνουν µετεκλογικά: Συµφωνία των Πρεσπών κ.λπ..
Θα σας πω τι έγινε στη Γαλλία. Καταδικάστηκαν δύο Πρόεδροι, ο Σιράκ και ο Σαρκοζί. Δύο πρωθυπουργοί, ο Βιλπέν και ο
Φιγιόν. Και αναµένεται στις 4 Μαρτίου νέα κατηγορία για τον
Μπαλαντούρ. Πείτε µου, λοιπόν, πώς από τους δικούς µας
Υπουργούς, µε τόσα σκάνδαλα, µε τόσα µνηµόνια, µε τόσες προδοσίες -Πρέσπες κ.λπ.-, µε τόσα λάθη, να µην υπάρχει έστω και
ένας ο οποίος πραγµατικά να τιµωρήθηκε. Μην µου πείτε ότι
υπάρχει η πολιτική ευθύνη και ότι οι εκλογές τιµωρούν. Κάνετε
λάθος.
Σταµατήστε να νοµοθετείτε υπέρ της ασυλίας των Υπουργών.
Σταµατήστε να νοµοθετείτε υπέρ της ασυλίας των τραπεζιτών.
Σταµατήστε να εξυπηρετείτε τους ολιγάρχες σας. Σταµατήστε
να εξυπηρετείτε τις φαρµακοβιοµηχανίες. Σταµατήστε να είστε
υπόλογοι, υπόδουλοι και κυρίως εξυπηρετούντες του διεθνούς
κεφαλαίου. Γίνετε ελληνική κυβέρνηση, γιατί κυβερνάτε την Ελλάδα και όχι την Ουγκάντα.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Υπουργός Ανάπτυ-
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ξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε τον λόγο για
µια µικρή παρέµβαση. Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο για τρία
λεπτά ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Λιβάνιος, για να τοποθετηθεί στη µε γενικό αριθµό 783 και ειδικό 52 τροπολογία.
Αµέσως µετά -κάνω τις προαναγγελίες- θα πάρει τον λόγο ο κ.
Γιαννούλης. Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε. Έχει έρθει και ο κ.
Βεσυρόπουλος. Σας είπα ότι θα παρεµβαίνουν µε ολιγόλεπτο κάποιοι Υπουργοί, για να τοποθετούνται επί των τροπολογιών.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ο κ. Βελόπουλος έφυγε, αλλά δεν πειράζει.
Είναι η Κοινοβουλευτική του Οµάδα εδώ. Μόνο για ένα λεπτό θα
µιλήσω, για να µην επιτρέπουµε η συνωµοσιολογία, σε µια τόσο
κρίσιµη στιγµή, να προκαλεί εντυπώσεις και να παρασύρει τους
συµπολίτες µας.
Είπε ο κ. Βελόπουλος ότι πηγαίνουµε στα εµβόλια και ότι ξοδεύουµε λεφτά για τα εµβόλια και αρνούµαστε να αγοράσουµε
τα φάρµακα, τα οποία πολεµάνε τον ιό. Έφερε ως απόδειξη την
έγκριση του κοκτέιλ φαρµάκων µονοκλωνικών αντισωµάτων της
«REGENERON», υπονοώντας ότι θα µπορούσαµε να αγοράσουµε τα µονοκλωνικά αντισώµατα της «REGENERON» και να
εµποδίσουµε την πανδηµία.
Απλώς και µόνο για να το ακούσουµε και να καταλάβουµε για
τι µιλάµε, να πω το εξής: Τα µονοκλωνικά αντισώµατα, ένας δηλαδή πολύ σύνθετος βιολογικός παράγων, παραγόνται µε πολύ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µεγάλη δυσκολία. Η «REGENERON» έχει ανακοινώσει ότι όταν
θα φτάσει στο µάξιµουµ της δυνατότητας παραγωγής της -σήµερα δεν είναι ακόµα εκεί- θα µπορεί να παράγει έντεκα εκατοµµύρια δόσεις τον χρόνο. Σήµερα που µιλάµε, στον πλανήτη
έχουµε σαράντα επτά εκατοµµύρια ενεργά κρούσµατα. Άρα η
δυνατότητα να αγοράσουν τα κράτη για το σύνολο του πληθυσµού τα µονοκλωνικά αντισώµατα της «REGENERON» σκοντάφτει στην πραγµατικότητα. Δεν υπάρχουν ούτε και µπορούν να
παραχθούν µε τις γνωστές σήµερα τεχνολογίες οι ανάλογες ποσότητες για όλον τον πληθυσµό του πλανήτη. Κατά συνέπεια, η
µόνη πρακτική που έχει βρεθεί στην ανθρωπότητα, που συστήνει
ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και που ακολουθούν όλα τα
κράτη, είναι ο µαζικός εµβολιασµός του πληθυσµού.
Θα παρακαλούσα και την Ελληνική Λύση να µην υποσκάπτει,
όχι την εθνική προσπάθεια στην προκειµένη περίπτωση, αλλά την
πανανθρώπινη προσπάθεια.
Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο. Παρακαλώ πολύ να διανεµηθούν, για να
είναι προς γνώση των συναδέλφων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν στους συναδέλφους εισηγητές και
όσους άλλους θέλουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Χήτα,
έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Για ένα λεπτό, παρακαλώ πολύ,
γιατί έχουµε πει πάρα πολλές φορές ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο κάθε
ακροατής.
Μάλλον ο κύριος Υπουργός δεν κατάλαβε τι είπε ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης. Ούτε υποσκάψαµε ούτε δηµιουργήσαµε
εντυπώσεις, ούτε πυροτεχνήµατα ρίξαµε.
Να θυµίσω στον κ. Γεωργιάδη, επειδή λόγω του ότι έχει πολύ
βαρύ πρόγραµµα η παρουσία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει
µειωθεί, ότι εµείς είµαστε καθηµερινά εδώ. Και θυµάµαι πάρα
πολύ καλά από τον Νοέµβριο, κύριε Πρόεδρε, τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Λύσης να µιλάει για το φάρµακο του Τραµπ, να µιλάει
για τα µονοκλωνικά αντισώµατα, να µιλάει για την κολχικίνη και
από κάτω να κοροϊδεύουν.
Η Ελληνική Λύση, λοιπόν, το έχει πει από τον Νοέµβριο ότι η
χρήση των φαρµάκων βοηθάει στο να µειωθεί και η ένταση, αν
θέλετε, µε την οποία θα χτυπηθεί ένας ασθενής, αλλά και ο χρόνος ίασης. Αυτό είπαµε και τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά όλα
τα υπόλοιπα που είπε ο κ. Γεωργιάδης, δεν ξέρω τι ακριβώς κατάλαβε και τι δεν κατάλαβε.
Για να γίνουν όλα σαφή, όµως, το ξαναλέµε: Όταν τα λέγαµε
τον Νοέµβριο για το φάρµακο του Τραµπ, πιθανότατα και για
αυτό που πήρε και ο Ιερώνυµος, εδώ κάποιοι γελούσαν και µας
έλεγαν και επικίνδυνους.
Επίσης, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, όπως επικαλέστηκε ο κ. Γεωργιάδης, ανακαλεί κάθε δύο-τρεις µήνες. Υπάρχει
µία εξέλιξη, µας λέει κάτι. Υπάρχει µία άλλη εξέλιξη, µας λέει κάτι
άλλο.
Εµείς είµαστε σαφείς. Αυτό είπαµε: Να µην είναι πανάκεια
µόνο τα εµβόλια, αλλά να είναι και τα φάρµακα, τα οποία απευθύνονται σε αυτούς µόνο που ασθενούν. Τα εµβόλια να γίνονται
στον πληθυσµό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό σαν διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Χήτα.
Τον λόγο τώρα έχει, όπως έχω προαναγγείλει, ο Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό κ. Λιβάνιος για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 783 και ειδικό 52.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία που µόλις αναφέρατε, και ιδίως για τα
άρθρα 3 και 4, τα οποία αφορούν αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, να πω ότι το άρθρο 3 ουσιαστικά διευκρινίζει ότι οι συµβάσεις διαφηµιστικού χρόνου, οι οποίες είχαν
συναφθεί κατά τη δηµοσίευση του ν.4764/2020, συνεχίζουν και
ισχύουν. Αυτό γίνεται για λόγους ασφάλειας δικαίου, γιατί και ο
Αστικός Κώδικας, αλλά και το Σύνταγµα δεν µπορούν να δώσουν
αναδροµικότητα στην εφαρµογή του νόµου.
Όσον αφορά το άρθρο 4, είναι µια σηµαντική ανάσα, ιδίως για
τον περιφερειακό Τύπο, καθ’ότι επεκτείνεται η υποχρεωτικότητα
δηµοσίευσης των προκηρύξεων έως 31 Δεκεµβρίου 2023. Ήδη
τον Δεκέµβριο του 2020 είχε επεκταθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε επεκτείνεται για άλλα δύο χρόνια και πάει
µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2023. Είναι ένας σηµαντικός παράγοντας,
ο οποίος εξυπηρετεί και άλλους λόγους πλην της ενίσχυσης των
µέσων, των περιφερειακών εφηµερίδων ιδίως. Αφορά και τη διαφάνεια, αφορά και την καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων.
Με την ευκαιρία, να ενηµερώσω το Σώµα για τη χθεσινή επίσκεψη εκ µέρους του κλιµακίου στην περιοχή του Τυρνάβου, που
είχε πληγεί από τον σεισµό. Εκεί βρίσκονται αυτήν τη στιγµή συνεργεία από το Υπουργείο Υποδοµών. Θα τα πει αναλυτικά και
ο Υπουργός κ. Καραµανλής. Χθες το βράδυ έγινε επιθεώρηση
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σε δηµόσια κτήρια, µεταξύ των οποίων τα τρία δηµαρχεία, τα
κέντρα υγείας, τα νοσοκοµεία, τα γηροκοµεία, προκειµένου να
µπορέσει να εξακριβωθεί η κατάστασή τους και να επιστρέψουν
οι φιλοξενούµενοι εντός για να διανυκτερεύσουν.
Με τη συµβολή των Ενόπλων Δυνάµεων, έχει στηθεί ένα κεντρικό επιχειρησιακό στρατηγείο στην παλιά νατοϊκή βάση στην
είσοδο του Τυρνάβου, όπου εκεί εδρεύουν όλες οι αρµόδιες εµπλεκόµενες υπηρεσίες, προκειµένου να υπάρχει καλύτερος συντονισµός.
Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος θα ανακοινώσει µία δέσµη µέτρων για τους πληγέντες από τον σεισµό, η οποία περιλαµβάνει
τη στεγαστική συνδροµή, την κρατική αρωγή για αποκατάσταση
των κτηρίων που έχουν πληγεί και ενισχύσεις που θα αιτηθούν
οι εµπλεκόµενοι δήµοι και η περιφέρεια, προκειµένου να επισκευαστούν οι δηµόσιες υποδοµές.
Ήµασταν από την πρώτη στιγµή εκεί. Φτάσαµε σχεδόν τρειςτέσσερις ώρες µετά την εκδήλωση του φαινοµένου. Η κατάσταση είναι καλή.
Θα ήθελα και από το Βήµα της Βουλής να συγχαρώ τον Διευθυντή του Δηµοτικού Σχολείου στο Δαµάσι, ο οποίος µαζί µε
τους συναδέλφους δασκάλους καταφέραν µε ασφάλεια, χωρίς
πραγµατικά να τραυµατιστεί ούτε κατ ελάχιστο ένας µαθητής,
να βγάλουν από το κτήριο, το οποίο ουσιαστικά είναι υπό κατάρρευση, εξηντατρείς µαθητές δηµοτικού. Αξίζουν σε αυτόν τον
άνθρωπο πραγµατικά, πολλά συγχαρητήρια για το υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Νοµίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα δηµόσιου κρατικού λειτουργού, ενός εκπαιδευτικού ο
όποιος τιµά το λειτούργηµά του.
(Χειροκροτήµατα)
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για να µιλήσετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο στην εξέλιξη της τοποθέτησης από του Βήµατος της Βουλής του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ.
Βελόπουλου. Αν αφορούσε µόνο ένα πολιτικό ζήτηµα δεν θα το
έκανα -λείπει και ο κ. Χήτας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ελληνικής Λύσης- αλλά αφορά την υγεία των Ελλήνων, το
πιο σηµαντικό αγαθό, κύριε Πρόεδρε, που εδώ στη Βουλή το
αναγνωρίζουµε και έχει ειπωθεί κατά κόρον και βλέπετε τις προσπάθειες που κάνει η ελληνική Κυβέρνηση.
Συµπυκνώνοντας την τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου, στην
προσπάθειά του να γίνει ελκυστικός και αρεστός έστειλε ένα
διπλό µήνυµα. Το πρώτο µήνυµα είχε να κάνει µε το lockdown
και ότι, στο τέλος, είναι λάθος και πως πρέπει να ανοίξουν οι επιχειρήσεις και να λειτουργήσουν ξανά όλα. Και την ίδια στιγµή,
για τα εµβόλια, τα οποία αυτή τη στιγµή αποτελούν τη µοναδική
λύση, την πραγµατική λύση για να χτίσουµε το τείχος της ανοσίας, παρουσίαζε ότι υπάρχουν µέσα συστατικά, τα οποία ονόµασε και τα οποία είναι επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισµό.
Βλέπετε, λοιπόν, µία αντίφαση, κύριοι της Ελληνικής Λύσης, η
οποία δεν είναι πολιτική, είναι επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων. Διότι στέλνετε ένα διπλό µήνυµα, δηµιουργώντας αµφιβολίες, προβληµατισµό, την πιο κρίσιµη στιγµή για την υγεία
των Ελλήνων, τη στιγµή που σήµερα η ελληνική Κυβέρνηση έχει
καταφέρει, σπάζοντας κάθε ρεκόρ, ένα εκατοµµύριο εµβολιασµούς, ενώ την ίδια στιγµή βλέπετε ότι γεµίζουν οι ΜΕΘ, λόγω
ακριβώς πολλών συνθηκών και που η επίδοσή µας ως χώρα είναι
ακόµα από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
Άρα, το µήνυµα που στέλνω και προς τον κ. Βελόπουλο και
προς τα µέλη της Ελληνικής Λύσης είναι να είναι πιο προσεκτικοί
στις τοποθετήσεις τους. Δεν µπαίνουν όλα στη ζυγαριά της πολιτικής σκοπιµότητας και του πολιτικού οφέλους. Υπάρχουν ζητήµατα που ξεπερνάνε τις κόκκινες γραµµές, αυτές που λέγονται
υγεία, για παράδειγµα, το οποίο είναι το κυρίαρχο ζήτηµα που
παλεύουµε όλοι εδώ µέσα.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε συνάδελφε, δεν έχετε τον λόγο. Αφήστε να προχωρήσει λίγο η διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ούτε κι εσείς έχετε
τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιαννούλης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος εκτός σειράς δίνεται µόνο στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Σε κανέναν άλλο. Έφυγε ο
κύριος Υπουργός. Αν τότε σηκώνατε το χέρι σας…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Λιβάνιος δεν
είναι εδώ. Εγώ σας κοιτάω όλους, σας βλέπω και κανείς δεν ζήτησε τον λόγο. Ο κ. Λιβάνιος µέχρι τώρα ήταν εδώ, αλλά δεν ζήτησε τον λόγο κανείς.
Ο προγραµµατισµός για αµέσως µετά -γιατί έτσι θα βαδίζουµε
όλη την ηµέρα- είναι ο εξής: Για πολύ λίγο, για µία µικρή παρέµβαση, για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 776 και ειδικό 45 θα
πάρει τον λόγο ο Υπουργός κ. Βεσυρόπουλος. Στη συνέχεια, για
έξι λεπτά -για τον µισό χρόνο, γιατί έχουν δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- τον λόγο θα λάβει ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
Αµέσως µετά, γιατί προσπαθούµε να προχωρούµε και τον κατάλογο, θα µιλήσουν ο κ. Μαραβέγιας, ο κ. Μανωλάκος, ο κ. Δρίτσας, η κ. Αδαµοπούλου. Και όλα αυτά, µε την προϋπόθεση ότι
όλο και θα έρχονται κάποιοι Υπουργοί προκειµένου να παρεµβαίνουν για τις τροπολογίες που είναι υπεύθυνοι.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, µε πολύ σεβασµό ως νέος Βουλευτής, να κάνω
µια επισήµανση. Καλό θα ήταν και οι Υπουργοί και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να προσαρµόσουν λίγο την πρακτική τους
σε σχέση και µε την αναµονή των Βουλευτών και τη διάθεσή τους
να συµµετέχουν στη διαδικασία. Με πολύ σεβασµό και σεµνότητα κάνω αυτήν την παρατήρηση.
Ο κ. Λιβάνιος έφυγε, αλλά έχω µια ειλικρινή απορία. Είναι ρητορική η απορία, γιατί την απάντηση την έχει δώσει η πολιτική
πρακτική και το ήθος της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί µέχρι τις 3112-2023 η παράταση στήριξης του περιφερειακού Τύπου, όταν
γνωρίζουµε όλοι ότι είναι κοµβική η σηµασία του για την ανάδειξη τοπικών προβληµάτων και συµµετέχουν σηµαντικότατα στη
λειτουργία της δηµοκρατίας, της απολογιστικής διαδικασίας και
των τοπικών εξουσιών;
Ο ΣΥΡΙΖΑ -θυµίζω- έχει καταθέσει σχετική νοµοθετική πρόταση
για διαρκή εφαρµογή αυτού του µέτρου χωρίς χρονικά ορόσηµα.
Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραµίδια; Τι έχουµε το 2023; Εκλογές,
αν όχι εθνικές σίγουρα αυτοδιοικητικές.
Ελπίζω ότι αυτό θα το δει ο κ. Λιβάνιος, παρά τα σηµαντικά καθήκοντα που έχει και ως καναλάρχης και ως διαχειριστής µέσου
µαζικής ενηµέρωσης, αφού, υπηρετώντας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, έχει και την ευθύνη -παγκόσµια πρωτοτυπία!- και της
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω τον κ. Βρούτση -έστω εν
τη απουσία του- τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, κάτι προσωπικό. Χθες το βράδυ, µε ρώτησε κάτι ο
γιός µου, ο όποιος είναι δεκαεπτά ετών και είναι στη γενιά που
έχει ζήσει τη διπλή κρίση, της χρεοκοπίας το 2009 µε ευθύνη
όσων κυβερνούσαν τότε και την κρίση της πανδηµίας, που
σαφώς δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ευθύνη
του παραµένει για το πώς εργαλειοποίησε και διαχειρίστηκε τις
επόµενες µέρες. Με ρώτησε, λοιπόν, ο γιός µου αν είµαι τροµοκράτης, µε ρώτησε αν αποτελώ βραχίονα της «17 Νοέµβρη».
Θέλω, πραγµατικά, για να σταµατήσει αυτό το τοξικό κλίµα που
αντιστοιχίζεται είτε µε την ρητορεία, τα επιχειρήµατα, την πρα-
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κτική, τη δηµόσια παρουσία όλων µας, να µου απαντήσει ο κ.
Βρούτσης αν θεωρεί ότι εγώ πρέπει να απαντήσω στον γιο µου
ότι αποτελώ νοσταλγό, φίλο, υποστηρικτή της τροµοκρατίας.
Διότι εγώ του απάντησα «Αγόρι µου, οι δικοί µου βραχίονες το
µόνο που έχουν να κάνουν σε αυτήν τη ζωή και σε αυτήν τη δηµοκρατία είναι να δίνουν το χέρι αλληλεγγύης και αγάπης σε
κάθε άνθρωπο που το χρειάζεται, να διασώζουµε και να διατηρούµε την προσπάθειά µας για την καλυτέρευση της ζωής -της
ζωής!- των ανθρώπων και όχι του θανάτου».
Θα µου πείτε τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά µε το παρόν νοµοσχέδιο. Έχουν, γιατί το βασικό ζήτηµα που προκύπτει από τη
συζήτηση και πέρα από τις εµπεριστατωµένες απόψεις που διατυπώθηκαν από το σύνολο της Αντιπολίτευσης, είναι ότι δεν
ακούτε. Επειδή βλέπω και τον κ. Δρίτσα να έρχεται τώρα στην
Αίθουσα, ίσως το ίδιο ερώτηµα θα µπορούσε να γενικευτεί και
για τον αξιότιµο Υπουργό Ανάπτυξης, που χθες, απαντώντας σε
κάποια ζητήµατα που προέκυψαν, υπαινίχθηκε ότι το κόµµα το
οποίο υπηρετώ και εκλέγοµαι µε την ψήφο του ελληνικού λαού,
όπως και οι υπόλοιποι ογδόντα έξι συνάδελφοι, δεν ανήκει στο
κοινοβουλευτικό τόξο. Φαντάζοµαι ότι αυτές οι τοξικές αναφορές θα µας εγκαταλείψουν το επόµενο διάστηµα.
Έλεγα, λοιπόν, για το νοµοσχέδιο. Η βασική του παθογένεια,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι δεν ακούτε ως Κυβέρνηση. Δεν ακούτε την Αντιπολίτευση και έχετε µια εµµονή να θεωρείτε ότι αφού εκδηλώσετε το
αντι-ΣΥΡΙΖΑ µένος, έχουν κλείσει όλα τα ζητήµατα επί της ουσίας.
Θα πω µε δύο παραδείγµατα τι δεν ακούτε, που αφορούν την
εξέλιξη της πανδηµίας και την, πραγµατικά, πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως
του τι επιλέγουν ή τι θα επιλέξουν στις επόµενες εκλογές. Το ένα
αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Θέλω τη βοήθειά σας, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω να µου πείτε διευκρινίστε µου αν σκοπεύετε να το θεραπεύσετε ή αν το έχετε
θεραπεύσει ήδη- αν οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις, ακόµη και από
περιφερειακά προγράµµατα στήριξης ή από χρηµατοδοτικά εργαλεία επιδότησης και όχι δανειοδότησης, παραµένουν ακατάσχετες από υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία και σε άλλους
οργανισµούς. Πείτε µας αν αυτό σκοπεύετε, πραγµατικά, να το
αντιµετωπίσετε, γιατί έρχεται σωρευτικά ως κραυγή αγωνίας και
ως παράπονο και ως ένταση από τους ανθρώπους της επιχειρηµατικότητας και της αγοράς.
Το δεύτερο αφορούσε τον κ. Καραµανλή. Είναι στην πληγείσα
περιοχή, στους κατοίκους της οποίας εκφράζουµε όχι µόνο την
αλληλεγγύη, αλλά και τη συµπαράστασή µας στο οτιδήποτε χρειαστεί, για να µην υπάρξει και πάλι το φαινόµενο Καρδίτσας, Θεσσαλίας, Τρικάλων και άλλων πληγεισών περιοχών, που η πολιτεία
άργησε να κάνει τα αυτονόητα. Αφορά την προστασία των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επειδή µας κουνούσε ο κ.
Καραµανλής το δάχτυλο -είναι ο δεύτερος που έχει αυτήν την
ιδιαίτερη σπουδή να κατανέµει τον χρόνο του µεταξύ αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρητορικής και αδράνειας κυβερνητικής- για τους διαγωνισµούς, για τα λεωφορεία κ.λπ., θα πω τα εξής: Έρχεται το
Ελεγκτικό Συνέδριο µε µία απόφαση χαστούκι, που λέει ότι τα
τριακόσια λεωφορεία της ΟΣΥ -είναι πανοµοιότυπα µε αυτά που
ο εθνικός προµηθευτής δίνει και στη Θεσσαλονίκη- είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια και τη µεταφορά των επιβατών.
Ποια είναι η απάντηση; Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ξανά το ίδιο αφήγηµα; Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι χειραγωγούµενο από τον ΣΥΡΙΖΑ; Αποφεύγουµε τις απαντήσεις επί της ουσίας για να
δηµιουργούµε ένα τεχνητό σκηνικό έντασης, θορύβου, ανοησίας
και αρλούµπας καµιά φορά, για να µην µπαίνουµε στην ουσία
των ζητηµάτων και να απαντάµε στους πολίτες; Ωραία. Αυτά τα
τριακόσια λεωφορεία τα έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο ακατάλληλα. Και τι κάνουµε τώρα; Συνεχίζουµε τη διαδικασία της σαρδελοποίησης, µε το ιικό φορτίο να οδηγεί τη χώρα σχεδόν σε
βαθύ κόκκινο, πλήρες βαθύ κόκκινο;
Πάµε τώρα στον ν.4412 στα δευτερόλεπτα που αποµένουν. Ο
ν.4412, µε την τροπή που έχει πάρει, µου θυµίζει το 112, το οποίο
χρησιµοποιείτε όταν θέλετε, όταν σας βολέψει ή όταν κρίνετε
εσείς. Είναι ένα εργαλείο που δεν χρησιµοποιείται κυρίως για τις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ανάγκες των πολιτών, αλλά για τις ανάγκες των πολιτικών και των
κυβερνητικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν µου δώσετε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για είκοσι δευτερόλεπτα, θα συνεχίσω λέγοντας το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Η έκκληση, πέρα από την ατοξικότητα πλέον του δηµόσιου διαλόγου, είναι η Κυβέρνηση να αρχίσει να ακούει την Αντιπολίτευση στο σύνολό της, για τις παραγωγικές προτάσεις που καταθέτει ως αντίδοτο στην απεραντολογία
και το χάος.
Να ακούσει, για παράδειγµα, το πρόγραµµα για τη δηµόσια
υγεία που δηµοσιοποιήθηκε πριν δύο ηµέρες, µε τη συµµετοχή
και ανθρώπων που δεν είναι στη δεξαµενή και τη στενή κοµµατική φαρέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσει εδώ ότι στον ν.4412 η ΤΕΕ
Α.Ε. δεν είναι λύση. Να ακούσει επίσης εδώ ότι δεν µπορεί οι τεχνολογικής εκπαίδευσης µηχανικοί να υπόκεινται σε πειθαρχικό
έλεγχο πλέον από την ΤΕΕ Α.Ε., αλλά να µην έχουν το δικαίωµα
καν να εντάσσονται στο ΤΕΕ.
Να ακούσει εδώ ότι οι χιλιάδες υπογραφές των πολιτών και
των οργανώσεων για την προσθήκη και την αλλαγή των όσων
ισχύουν στις περιοχές «NATURA» είναι το αποτέλεσµα της έλλειψης εµπιστοσύνης, όταν ξαφνικά αναστέλλετε σήµερα τις κατεδαφίσεις κτισµάτων σε πολύ ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, σαφώς µε µικροκοµµατική στόχευση. Ο ν.4412 είναι αυτός
που εισάγει το παγκοσµίως πρωτότυπο φαινόµενο -το λέµε και
το ξαναλέµε και πειστικές απαντήσεις δεν παίρνουµε- ότι δεν
µπορεί ο ελεγχόµενος να είναι και ελεγκτής.
Όµως, δεν χρειάζεται να καθυστερήσω περισσότερο τους
υπόλοιπους συναδέλφους. Είναι γεγονός ότι η πολιτική ιδεοληψία σας είναι να αποψιλώσετε και να αποδυναµώσετε οτιδήποτε
έχει δηµόσιο έλεγχο και δηµόσιο χαρακτήρα, χωρίς να θέλετε να
το βελτιώσουµε. Γιατί εκεί έχουµε όλοι ευθύνη. Ένα καλύτερο
Δηµόσιο δεν το θέλετε. Δεν βάζετε τον στόχο να βελτιωθεί, απλά
να κατεδαφιστεί. Όλα αυτά δυστυχώς, δεν είναι µόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις, είναι για κάθε δηµόσια λειτουργία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δευτερόλεπτα θέλω, κύριε Πρόεδρε, σε
σχέση µε αυτό που ακούστηκε για την τροπολογία που καταθέσαµε για τον επαρχιακό Τύπο.
Η Κυβέρνηση έλαβε µια γενναία απόφαση, όπως ξέρετε και
µετέθεσε τη λήξη αυτής της πρόνοιας για τις 31 Δεκεµβρίου του
2023. Η Κυβέρνηση πήρε την πρόνοια και κατέθεσε µία τροπολογία για την παράταση του χρόνου δηµοσιεύσεως των σχετικών
προκηρύξεων µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2023.
Ο αγαπητός κύριος συνάδελφος µάς κατηγόρησε περίπου ότι
το κάναµε για τις εκλογές του 2023 και ότι δεν υιοθετούµε την
πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για το διηνεκές διάστηµα δηµοσιεύσεως.
Για να αποκατασταθεί η τάξη στα λεγόµενά µας να πω το εξής:
Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση να έχει καταθέσει πρόταση
για το εις το διηνεκές, όµως ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση και ο κ.
Σταθάκης συγκεκριµένα είχε ψηφίσει τον νόµο για τη λήξη τους
στις 31 Δεκεµβρίου του 2020. Ασφαλώς το επιχείρηµά σας περί
εκλογών θα µπορούσε να αντιστραφεί και να πει κάποιος ότι ο
λόγος που τότε ο κ. Σταθάκης το έβαλε στις 31 Δεκεµβρίου του
2020, ήταν ακριβώς οι σχετικές εκλογές του 2019.
Κατά συνέπεια, επαναλαµβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µε νόµο του προέβλεπε τη λήξη τρία χρόνια νωρίτερα από ό,τι κάνει τώρα η Νέα
Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος, προκειµένου να τοποθετηθεί στη µε γενικό αριθµό
776 και ειδικό 45 τροπολογία.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα το νοµοσχέδιο που
ήρθε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή συνιστά µια µεγάλη
καινοτοµία. Απλοποιεί και επικαιροποιεί το θεσµικό πλαίσιο για
τις δηµόσιες συµβάσεις και τα δηµόσια έργα, το καθιστά ευέλικτο και αποτελεσµατικό.
Δεν χρειάζεται να επισηµάνω πόσο σηµαντικό είναι αυτό στη
συγκυρία που διανύουµε σήµερα. Ιδιαίτερα όταν η προσπάθεια
επανεκκίνησης της οικονοµίας µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τον υψηλό δείκτη απορροφητικότητας, που πρέπει να επιδιώξουµε σε ό,τι αφορά τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και
του ΕΣΠΑ. Στην επιτάχυνση µεγάλων έργων που βρίσκονται εδώ
και πολύ καιρό σε ένα προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης, αλλά και
στην υλοποίηση έργων που παραµένουν στις καλένδες. Αυτή
ακριβώς είναι η στόχευση αυτού του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα τον λόγο για να αναφερθώ στο άρθρο 3 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 776 και
ειδικό αριθµό 45, µε την οποία αναστέλλεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό και την παραλία, στην όχθη και την παρόχθια
ζώνη, στο υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης του ποταµού, χωρίς να υπάρχει απόφαση παραχώρησης της χρήσης
αυτών.
Δεν πρόκειται για νοµιµοποίηση αυθαίρετων ενεργειών και κατασκευών, σε καµία περίπτωση. Αντίθετα ο στόχος είναι να υπάρξει ο απαιτούµενος χρόνος για να διορθωθούν λάθη που έχουν
γίνει, αφού στα πρωτόκολλα κατεδάφισης συµπεριλαµβάνονται
και οι κατασκευές που έχουν ενταχθεί στον νόµο για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων. Ταυτόχρονα, όµως, ο χρόνος αυτός είναι
απαραίτητος για να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
από πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και να εξεταστούν όλες οι ενστάσεις και τα δεδοµένα.
Είναι εµφανείς οι λόγοι αυτής της χρονικής παράτασης. Οφείλονται: πρώτον, στην πανδηµία και στους περιορισµούς που
απορρέουν από τα µέτρα που έχουν ληφθεί και δηµιουργούν δυσκολίες στους πολίτες να ασκήσουν το δικαίωµά τους ή να προβούν στη συγκέντρωση στοιχείων και δικαιολογητικών.
Δεύτερον, στη δυσµενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισµού. Κατά
κύριο λόγο σε αυτό το χρονικό διάστηµα θα έχουµε τη δυνατότητα να επεξεργαστούµε τις αναγκαίες αλλαγές στην κατεύθυνση της επεξεργασίας και του εκσυγχρονισµού του νόµου
2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας.
Οφείλουµε να δούµε τη δυνατότητα ένταξης νοµιµοποίησης
και άλλης κατηγορίας έργων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται
σήµερα στον νόµο, πάντα όµως µε όρους δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας του περιβάλλοντος. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Κυβέρνηση αναλαµβάνει πρωτοβουλία για την αναστολή των
πρωτοκόλλων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ και για την οικονοµία του χρόνου.
Τώρα τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης για έξι λεπτά, επειδή πήρε τον
άλλο µισό χρόνο η κ. Μπακαδήµα. Από το ΜέΡΑ25 έχουν οριστεί
δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο και σας ευχόµαστε και περαστικά µια και είχατε ένα πρόβληµα στην υγεία σας τις τελευταίες µέρες.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε και για την αλληλεγγύη και για την αίσθηση που πρέπει
να έχουµε εδώ ότι είµαστε µια οµάδα και λειτουργούµε όλοι
προς το συµφέρον και το καλό του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θυµάστε άραγε ακόµα, µία εβδοµάδα µετά τη Μαρία; Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τη θυµούνται,
πόσοι από εσάς ασχολούνται ακόµα. Εγώ θα σας θυµίσω ποια
είναι η Μαρία. Είναι µία νέα κοπέλα. Δεν ξέρω τι ηλικίας. Στη φω-
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τογραφία στο Facebook φαίνεται µικρό παιδί. Μπορεί να είναι
παλαιότερη. Είναι µια νέα κοπέλα που, σε πείσµα όλων των δυσκολιών που έφερε η ζωή της -όπως έφερε δυσκολίες και στη
ζωή του Θανάση, του Γιάννη, της Σοφίας, τους οποίους αναφέρει
στην επιστολή που µου έστειλε- επιµένει µαζί µε χιλιάδες άλλα
παιδιά να προσπαθεί να γίνει επιστήµονας.
Αυτά τα παιδιά δουλεύουν οκτώ ή δέκα ώρες την ηµέρα και
διαβάζουν άλλες πέντε ώρες τη µέρα. Αναρωτιέται κανείς πότε
βρίσκουν χρόνο αυτά τα παιδιά να κοιµούνται, να τρέφονται και
να πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς πηγαίνουν στα εσπερινά λύκεια.
Στο δεύτερο γράµµα της η Μαρία που µου έγραψε προχθές
λέει «Η αίσθηση καθήκοντος που νοιώθω η ίδια απέναντι στον
συνάνθρωπο έκανε και µένα να θέλω να γίνω κοινωνική λειτουργός».
Συνεχίζει η Μαρία –που ενδιαφέρεται για τα κοινά από ό,τι φαίνεται- λέγοντας «Όσα συµβαίνουν αυτές τις µέρες είναι υπόθεση
όλης της κοινωνίας. Ίσως αυτό το µεγάλο µπαµ να έγινε…» -αναφέρεται, προφανώς, στο κίνηµα «Me Too»- «…για να αρχίσουν
επιτέλους να µπαίνουν τα πράγµατα στη θέση τους». Καταλήγει:
«Δεν θα αφήσουµε τον αγώνα. Θα υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας και ας ελπίσουµε όλοι µαζί σε ένα καλύτερο αύριο».
Θέλω να ρωτήσω τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης µε το
χέρι στην καρδιά όπως το κάνω πάντα, το εξής: Θέλετε να ενωθούµε και να ακυρώσουµε την απόφαση της κ. Κεραµέως να εµποδίζονται όλες οι Μαρίες αυτής της χώρας να γίνουν κοινωνικοί
λειτουργοί ή παιδαγωγοί ή νηπιαγωγοί ή καθηγητές ή επιστήµονες ή πυρηνικοί φυσικοί ή οτιδήποτε άλλο µπορεί κανείς να φανταστεί; Θέλετε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να της πούµε
ότι δεν είναι πολύ σωστό αυτό το µικρό γι’ αυτήν, αλλά τεράστιο
γι’ αυτά τα παιδιά θέµα; Μιλώ για το θέµα της συγκεκριµενοποίησης της βάσης σε κάθε σχολή, το οποίο θα αφήσει τα παιδιά
των εσπερινών λυκείων έξω από τα πανεπιστήµια.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι τα παιδιά αυτά
είναι δικά µας παιδιά, όλων µας και είµαστε όλοι υπεύθυνοι για
την επόµενη γενιά Ελλήνων εδώ µέσα. Αυτά τα παιδιά υπό αντίξοες συνθήκες ανταγωνίζονται όχι ισότιµα τα δικά µας, τα πραγµατικά, τα φυσικά δικά µας παιδιά, γιατί πρέπει και να εργάζονται. Το κλείνω το θέµα.
Εχθές έγινε ένας µεγάλος σεισµός. Παρατηρήσαµε πολλά. Το
σηµαντικότερο που παρατήρησα –πρέπει να το παρατηρήσουµε
όλοι µας εδώ µέσα κάποια στιγµή- είναι η κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Η κατάσταση
αυτή είναι τραγική. Είδατε το σχολείο που κατέρρευσε εν µέρει,
καθώς έπεσε ένας τοίχος του και ήταν τα παιδιά µέσα; Με αυτοθυσία των δασκάλων και ενός περαστικού διεσώθησαν! Εγώ το
είδα. Επρόκειτο να καταρρεύσει, ήταν ζήτηµα χρόνου.
Τι είστε εσείς, άραγε, της Νέας Δηµοκρατίας; Είστε κακοί άνθρωποι που θέλετε να σκοτώνονται τα παιδιά του λαού; Δεν το
πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν είστε κακοί άνθρωποι και δεν θέλετε
να πεθαίνουν τα παιδιά. Πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται, όµως, για
άλλη µία φορά δραµατικότατα αυτό που ισχυρίζεται εδώ και χρόνια το ΜέΡΑ25, ότι δηλαδή όσο η στενή επιτήρηση, όπως ονοµάζεται τώρα -ψευδεπίγραφα τελείως- η τρόικα, αυτή η αισχρή
τρόικα, δεν θα σας αφήνει να δώσετε ούτε ένα ευρώ για τα σχολεία, θα καταρρέουν τα σχολεία µε τον πρώτο σεισµό.
Περνάω στο δεύτερο θέµα, την πανδηµία. Παλινωδίες, παλινωδίες, παλινωδίες! Γιατί δεν έχετε επιτάξει ακόµα τον ιδιωτικό
τοµέα; Γιατί προαναγγέλλετε σε κάθε κατεύθυνση ότι αν και όταν
τελικά θα επιταχθεί, θα είναι µόνο για τα περιστατικά µη COVID;
Γιατί οι παρασιτικοί κλινικάρχες είναι πάνω από όλους µας σ’
αυτόν τον τόπο; Γιατί το επιτρέπετε να συµβαίνει;
Επίσης, µετά από έναν χρόνο πανδηµίας και µετά από εξήµισι
χιλιάδες και πλέον νεκρούς από αυτήν την πανδηµία, γιατί και
πώς τολµάει κάποια κυβέρνηση να µην έχει προσλάβει ακόµα για όνοµα του Θεού, θα το πω- ούτε έναν µόνιµο γιατρό; Δεν
είναι νορµάλ πράγµα. Είναι παρά φύσιν πράγµα. Και είναι ντροπή
όλων µας, όλης της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Πεθαίνουν οι άνθρωποι και θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κι εµείς έχουµε προσλάβει συµβασιούχους των έξι µηνών και του ενός χρόνου.
Δίνουµε ένα οµιχλώδες -το επαναλαµβάνω από αυτό το Βήµα-
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θολότατο νούµερο για επτά χιλιάδες άτοµα και ο Πρωθυπουργός
αρνείται να επιµερίσει, να πει πόσοι απ’ αυτούς είναι γιατροί και
πόσοι είναι οι υγειονοµικοί. Αρνείται να το κάνει επί δώδεκα
µήνες τώρα, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία είναι υγειονοµικοί.
Οι συµβασιούχοι γιατροί που θα πεταχτούν σαν στυµµένη λεµονόκουπα πάλι στην ανεργία, από την οποία τους πήραµε, προσλαµβάνονται µόνο για έξι µήνες ή για έναν χρόνο και µετά, επειδή
είδαµε ότι συνεχίζεται η πανδηµία, ανανεώνουµε τη σύµβασή
τους. Τι υποκρισία είναι αυτή; Πώς απαιτούµε αυτοί οι άνθρωποι
να δώσουν τη µάχη και να πεθάνουν εντελώς αβοήθητοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια και είµαστε στην πανδηµία, λοιπόν, ξέρετε τι εννοώ µε τον
όρο «παλινωδίες». Ανοίγουµε το λιανεµπόριο για µία εβδοµάδα,
το κλείνουµε για δεκαπέντε µέρες. Κάνουµε lockdown, αλλά κυκλοφορούµε στην πόλη και είναι πιο γεµάτη από όταν δεν υπήρχε
«lockdown». Παλινωδίες, παλινωδίες, παλινωδίες. Όµως, υπάρχουν δύο πολύ σηµαντικές παράµετροι. Ας µιλήσουµε για τα
µέσα µαζικής µεταφοράς. Δείτε ένα δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης και διαλέξτε όποιου σταθµού από τους παρασιτικούς καναλάρχες φίλους σας θέλετε. Δεν µπορούν να το αποφύγουν πια
και δείχνουν σε ώρα αιχµής πώς είναι τα λεωφορεία µας. Είναι
σαν οι άνθρωποι να είναι σαρδέλες.
Μην απορείτε, λοιπόν, που χθες είχαµε δύο χιλιάδες επτακόσια κρούσµατα! Θα έχουµε την άλλη βδοµάδα πάνω από τρεις
χιλιάδες, γιατί συνεχίζουν να σαλαµοποιούνται και να σαρδελοποιούνται οι συνάνθρωποί µας στα µέσα µαζικής µεταφοράς, τα
οποία εµείς οι Βουλευτές έχουµε το προνόµιο να µη χρησιµοποιούµε. Επίσης, συνεχίζουν να σαλαµοποιούνται µε αισχρότατο
τρόπο µέσα στους χώρους εργασίας τους, στα εργοστάσια και
στις πολυεθνικές, όπου κανένας κρατικός έλεγχος δεν έχει υπάρξει εδώ και δώδεκα συναπτούς µήνες. Τα πράγµατα αρχίζουν να
γίνονται τραγικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το θέµα του νοµικού πολιτισµού
µας.
Ως εδώ και µη παρέκει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Κοιτάξτε,
η 17η Νοέµβρη, η κατάπτυστη αυτή τροµοκρατική οργάνωση
που σκότωσε άοπλους ανθρώπους µε αυτόν τον αήθη τρόπο που
το έκανε -συγγνώµη, λες και υπάρχει ηθικός φόνος- έχει πάψει
να υπάρχει εδώ και τουλάχιστον δεκαεπτά συναπτά έτη. Δεν υφίσταται αυτή η οργάνωση. Την εξαρθρώσαµε, δόξα τω Θεώ! Οι
άνθρωποι που την απάρτιζαν δεν είναι πλέον τροµοκράτες, είναι
φυλακισµένοι, είναι βαρυποινίτες. Έχουν άλλη ιδιότητα. Εποµένως, θα πρέπει να δικαιούνται όλων των νοµικών πλεονεκτηµάτων που ορίζει ο νοµικός µας πολιτισµός.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής σε όλους σας:
Έχουµε αφήσει το «οφθαλµόν αντί οφθαλµού» ως συντεταγµένες πολιτείες εδώ και χιλιετίες. Έχουµε περάσει, υποτίθεται,
στον σωφρονισµό. Γνωρίζει κάποιος απ’ όλους εσάς κανέναν
τρόπο να σωφρονιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει απολέσει τη ζωή του; Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Όταν πεθάνει ο Κουφοντίνας, δεν θα µπορούµε να τον
σωφρονίσουµε και τότε θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι σκοπός
µας ήταν να τον εκδικηθούµε και όχι να τον κάνουµε καλύτερο
άνθρωπο.
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας κάτι, για να µην
υπάρχουν τίποτα παρεξηγήσεις εδώ µέσα. Θα ισχυριζόµουν
ακριβώς τα ίδια αν στη θέση του Κουφοντίνα ήταν ο κ. Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του παιδιού, του τελευταίου Έλληνα ήρωα,
του Φύσσα. Θα ισχυριζόµουν το ίδιο όποιος κι αν ήταν στη θέση
του, γιατί το ζήτηµα θα πρέπει να είναι αν έχουµε κάποιο νοµικό
πολιτισµό, όχι ποιος είναι, αλλά τι δικαιώµατα είναι αυτά που καταπατώνται. Δεν έχει καµµία σηµασία ποιος είναι. Αν είµαι εγώ,
αν είστε εσείς, κύριε Υπουργέ, αν είναι ο Ρουπακιάς, αν είναι ο
αρχηγός της Χρυσής Αυγής ή ο αρχηγός της 17 Νοέµβρη, αν είµαστε νοµικά πολιτισµένο κράτος δεν έχει απολύτως καµία σηµασία. Σηµασία έχει να τηρείται ο νόµος ισότιµα για όλους. Και
αυτό δεν το κάνετε. Εργαλειοποιείτε τον Κουφοντίνα, για να ενσπείρετε εθνικό διχασµό κι αυτό εκτός από παράνοµο, είναι και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

εξωφρενικά επικίνδυνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή την έκκληση του κυρίου συναδέλφου για το κίνηµα «Me Too», που είναι
ένα κίνηµα το οποίο σύσσωµη η ελληνική κοινωνία έχει αγκαλιάσει, αλλά και προσωπικά η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Πιστεύω ότι εκφράζει
το σύνολο του πολιτικού κόσµου η έκκληση σε όλα τα θύµατα να
µη φοβούνται και να βγουν να µιλήσουν.
Δεν µπορώ, όµως, να µη σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γρηγοριάδη,
γιατί οµολογώ ότι σοκαρίστηκα από τη δήλωσή σας. Δηλώσατε
για τον κ. Λιγνάδη -και, µάλιστα, το έκανα «Google», για να το πω
ακριβώς- «Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια έχει βουίξει ο τόπος
ότι είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και ότι έχει παιδεραστικές
τάσεις».
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Εσείς, ένας τόσο έντιµος
και αξιοπρεπής άνθρωπος, πώς αντέξατε είκοσι πέντε χρόνια να
γνωρίζετε ότι κάποιος είχε παιδεραστικές τάσεις και δεν το καταγγείλατε σε κάποιον εισαγγελέα, έτσι ώστε να προστατέψετε
τα παιδιά που ενδεχοµένως έπεσαν θύµατά του;
Πιστεύω ότι, επειδή η δήλωσή σας αυτή σας εκθέτει ηθικά
πάρα πολύ έντονα και µία και είστε και οπαδός του κινήµατος
«Me Too», σας δίνω την ευκαιρία να κάνετε και την αυτοκριτική
σας, γιατί εσείς από ό,τι φαίνεται προσωπικά σιωπήσατε επί είκοσι πέντε χρόνια σε κάτι τόσο σοβαρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
απαντήσω, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί θα αρχίσουµε φραστικό
πινγκ-πονγκ και περιµένουν οι συνάδελφοι να µιλήσουν.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είµαι
τέτοιος άνθρωπος. Μία σαφέστατη απάντηση θα ήθελα να δώσω
στον κύριο Υπουργό, για να µην πλανώνται εδώ πέρα ανακρίβειες.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, η δήλωσή µου είναι σαφέστατη. Λέω
ότι έχει βουίξει ο τόπος ότι ο κ. Λιγνάδης είχε τέτοιες τάσεις.
Όλοι όσοι συνεργαστήκαµε µαζί του -τελευταία φορά συνεργάστηκα µαζί του πριν από είκοσι πέντε συναπτά έτη στο θέατρο
ΑΜΟΡΕ στο έργο του Ουίλιαµ Σαίξπηρ «much ado about nothing»- πολλοί είναι επώνυµοι και πολλοί παραµένουν ανώνυµοι
καθώς δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εµείς, δεν µπορούσαµε να
πάµε σε κανέναν εισαγγελέα για να καταγγείλουµε κάποιον για
τις φαντασιώσεις που εξιστορούσε.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, οι φαντασιώσεις ακόµα και µε την Κυβέρνησή σας παραµένουν ελεύθερες σε αυτό τον τόπο. Αν γνώριζε οποιοσδήποτε εξ ηµών ότι ο κ. Λιγνάδης ή οποιοσδήποτε
άλλος από τους εκλεκτούς της Κυβέρνησής σας προέβαινε σε
κατά συρροή παράνοµες πράξεις -και µάλιστα, αισχρότατες πράξεις, πράξεις από τις πιο επικίνδυνες και ειδεχθείς- να είστε σίγουρος ότι θα είχαµε πάει όλοι στον εισαγγελέα. Δεν υπήρχε
τέτοιο θέµα και δεν υπήρχε κανένας τρόπος να πας στον εισαγγελέα χωρίς να κατηγορηθείς για συκοφαντική δυσφήµηση,
επειδή κάποιος είχε δείξει ότι έχει κάποιες τάσεις. Εξάλλου, δεν
φανταστήκαµε ποτέ ότι οι τάσεις του θα έφταναν σε εγκληµατικό
επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ωστόσο, θα πρέπει να σας θυµίσω ότι η Υπουργός σας -και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- κ. Μενδώνη, ενώ µας έχει ζαλίσει
από τότε που διορίστηκε ο κ. Λιγνάδης ότι τον γνώρισε τρεις
µέρες πριν τον διορίσει, είχε το θράσος ή το θάρρος -ό,τι προτιµάτε διαλέξτε εσείς- να καθίσει στη θέση που κάθεστε εσείς την
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προηγούµενη Παρασκευή και να απαντήσει στην πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δικιά της ευθύνη, γιατί είναι απολύτως
προσωπική της επιλογή.
Θα πρέπει η Κυβέρνησή σας να διαλέξει, ή γνώρισε τον κ. Λιγνάδη τρεις µέρες πριν η κυρία Υπουργός ή είναι δικιά της ευθύνη, γιατί –προσέξτε- αν τον όρισε σε τέτοια υπεύθυνη θέση,
γνωρίζοντάς τον τρεις µέρες, τότε είναι εξαιρετικά ανεύθυνη
Υπουργός.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε τον κατάλογο µε τους συναδέλφους Βουλευτές και καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαραβέγια για επτά λεπτά.
Στη συνέχεια υπενθυµίζω ότι είναι ο κ. Μανωλάκος, ο κ. Δρίτσας
και η κ. Αδαµοπούλου και πιστεύω ότι µετά θα είναι η κ. Γεννηµατά και ο κ. Βαρουφάκης, όπως προανήγγειλα.
Ορίστε, κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να εγκρίνουµε µια τόσο αναγκαία όσο και χρονίζουσα µεταρρύθµιση του
συστήµατος προκήρυξης και υλοποίησης δηµοσίων έργων αλλά
και αγοράς υπηρεσιών και προµηθειών από το κράτος, ένα πλαίσιο που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις από την ανάθεση έως την
εκτέλεσή τους.
Και αυτό το νοµοσχέδιο µε τις καινοτόµες αλλαγές που φέρνει
στον ν.4412/2016 στοχεύει στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και στην επιτάχυνση της προόδου των έργων,
των µελετών και της παράδοσης του εξοπλισµού ή των υλικών
που αγοράζουν οι αναθέτουσες αρχές του δηµοσίου.
Με τις τροποποιήσεις που προτείνουµε αντιµετωπίζονται παθογένειες ετών που καθυστερούσαν την υλοποίηση σηµαντικών
έργων υποδοµής, όπως οι αυτοκινητόδροµοι και γενικότερα οι
χερσαίες µεταφορές, που είναι ένας τοµέας αιχµής για την ανάπτυξη της χώρας.
Διευκολύνεται, όµως και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων
για µακρόπνοες επενδύσεις είτε µε παραχώρηση είτε µε ΣΔΙΤ.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Κυβέρνηση διαµορφώνει ένα φιλικό, αλλά
και ξεκάθαρο πλαίσιο για κάθε ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία,
ώστε η δηµιουργία νέων υποδοµών να λειτουργεί ως επιταχυντής του ρυθµού ανάπτυξης ολόκληρης της ελληνικής οικονοµίας.
Στην ουσία, λοιπόν, συζητάµε για ένα ευρύτατο πεδίο άσκησης
δηµόσιων πολιτικών όχι µόνο µεγάλης οικονοµικής αξίας, αλλά
και κοµβικής διαχειριστικής σηµασίας για τη σωστή λειτουργία
των ίδιων των δηµόσιων υπηρεσιών.
Υπάρχουν, όµως, ακόµα δύο διαστάσεις της σύνθετης αυτής
νοµοθετικής πρωτοβουλίας που πηγαίνουν πέρα από τον κρατικό
µηχανισµό.
Η πρώτη είναι η ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας των δηµόσιων συµβάσεων, σε σχέση µε την αγορά, δηλαδή τη διατήρηση της έξωθεν καλής µαρτυρίας για το πώς το ελληνικό
δηµόσιο αναθέτει έργα, προµήθειες και µελέτες σε ιδιώτες, δίκαια και αντικειµενικά για όλους τους συµµετέχοντες, χωρίς προτιµητέους αναδόχους, χωρίς δηλαδή να παρεισφρέουν αστερίσκοι και σκοτεινά σηµεία που θα υπονοµεύουν την αξιοπιστία
όποιας δηµόσιας αρχής συνάπτει τέτοιες συµβάσεις.
Αυτό κανονικά θα ακουγόταν σαν κάτι αυτονόητο για όλους,
αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι και οι ιστορίες από το πρόσφατο
παρελθόν, όπως αυτή της απόπειρας απόκτησης τηλεοπτικής
συχνότητας µε αντάλλαγµα βοσκοτόπια, µας θυµίζουν ότι πολύ
συχνά εκείνος που ηθικολογεί -και εν προκειµένω ο ΣΥΡΙΖΑ- είναι
και ο πρώτος που σπεύδει να παραβιάσει κάθε κανόνα δικαίου
και δεοντολογίας. Δυστυχώς, αυτά έγιναν µε αφετηρίες ιδιοτελείς και σε κάθε περίπτωση άσχετες µε το δηµόσιο συµφέρον.
Υπάρχει, όµως και µία δεύτερη διάσταση, το κοινωνικό όφελος
που µε τη σειρά του έχει και αυτό δύο παραµέτρους. Για παράδειγµα, µια έγκυρη και ποιοτική κατασκευή ενός οδικού άξονα
έχει µεγάλη σηµασία για τις τοπικές κοινωνίες που εξυπηρετεί.
Αφορά, όµως και το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον µέσα από την
ελαχιστοποίηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων για τους φορολογούµενους, την απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου για το
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κράτος για την ουσιαστική παρακολούθηση της προόδου των δηµοσίων έργων. Και θα πρόσθετα εδώ και κάτι ακόµα, την εξάλειψη των συµπληρωµατικών συµβάσεων και των συχνών αναθεωρήσεων των κατασκευαστικών έργων, που κανονικά θα
έπρεπε να εκτελεστούν σύµφωνα µε τις αρχικές τους µελέτες.
Εδώ συνιστά αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι παραπάνω µελέτες θα πρέπει να είναι επιστηµονικά σωστές, πλήρως τεκµηριωµένες και θα εντάσσονται και οι ίδιες σε ένα οµοιόµορφο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων, όπως και τα έργα που αφορούν.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι ένα από τα βασικότερα
στοιχεία του νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση του συστήµατος «µελέτη-κατασκευή», για να µπορεί να ξεκινά η δηµοπράτηση πιο
γρήγορα, παράλληλα µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι ο εργολάβος αναλαµβάνει πλέον µέρος της ευθύνης για τον σωστό σχεδιασµό του
έργου, αφού η οριστική µελέτη θα συνυπογράφεται και από εκείνον. Έτσι, µε την αξιοποίηση της κοινής διαδικασίας «µελέτη-κατασκευή» καλύπτεται το κενό που εµφανίζεται σχεδόν πάντα
ανάµεσα στις εκπονηθείσες µελέτες και στην πραγµατικότητα
που καλείται ο εκάστοτε εργολήπτης να αντιµετωπίσει.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η αντιµετώπιση των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών για δηµόσια έργα που είχαν ως αποτέλεσµα την καθυστερηµένη αποπεράτωσή τους.
Θα πρέπει, λοιπόν, κάποιος από εδώ και µπρος να αιτιολογεί
όποια προσφορά έχει απόκλιση µεγαλύτερη από τις δέκα ποσοστιαίες µονάδες από τον µέσο όρο της έκπτωσης στο σύνολο
των παραδεκτών προσφορών. Και µε αυτή τη διάταξη δεν στοχεύει κανείς στο να απορρίψει τον πραγµατικά ανταγωνιστικό
µειοδότη, αλλά στην από µέρους του τεκµηρίωση της προσφερόµενης έκπτωσης. Γι’ αυτό, θα αποτελεί πλέον µέρος της σύµβασης ανάθεσης του έργου που δεν θα µπορεί να µεταβληθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του. Και για τον ίδιο ακριβώς
λόγο η εγγύηση καλής εκτέλεσης ενός δηµόσιου έργου θα υπολογίζεται –και σωστά- επί του προϋπολογισµού δηµοπράτησης
και όχι επί της συµβατικής αξίας του έργου.
Βέβαια, κάποιοι θα αναρωτηθούν: Μα καλά, όταν έφτιαχνε ο
ΣΥΡΙΖΑ τον ν.4412/2016, δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά; Εν πάση περιπτώσει, δεν τα αντελήφθη ούτε στην πορεία για να διορθώσει
τα προβληµατικά σηµεία; Γιατί σίγουρα χρόνο είχατε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, για το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, αφού
είχατε προλάβει να κάνετε εκατοντάδες αλλαγές.
Κάποιοι θα πουν ότι δεν ήταν πρόβληµα έλλειψης χρόνου,
αλλά διοικητικής επάρκειας και γνώσης και δεν θα διαφωνήσω,
καθώς έχουµε δει πλήθος διαγωνισµών που κόλλησαν εξαιτίας
της άγνοιας την οποία επέδειξαν αρµόδια στελέχη της προηγούµενης κυβέρνησης τόσο σε νοµικά όσο και σε τεχνικά ζητήµατα.
Να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, τον διαγωνισµό του Υπουργείου Μεταφορών για τα επτακόσια πενήντα νέα
λεωφορεία που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά κατέπεσε
στην αρχή εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Η ανεξάρτητη αρχή έκρινε πως ο διαγωνισµός του ΣΥΡΙΖΑ παραβίαζε ευθέως και διατάξεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού, περιελάµβανε προβληµατικές τεχνικές προδιαγραφές και δηµιουργούσε και ερωτηµατικά ακόµα και ως προς τη χρηµατοδότησή του.
Όλα αυτά, σίγουρα επιβεβαιώνουν την τεράστια διαχειριστική
σας ανεπάρκεια, όχι µόνο της πολιτικής ηγεσίας της τότε κυβέρνησης, αλλά και των διοικήσεων των αστικών συγκοινωνιών επί
ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Υπάρχει, όµως και µία άλλη πιο σκοτεινή πτυχή του παρελθόντος, που έρχεται σήµερα να φωτίσει η Κυβέρνηση. Και δεν µιλώ
για την προσπάθεια που γίνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά
γενικότερα για την πολιτική βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη
και όλων των Υπουργών να τελειώνουµε µε το φαινόµενο των
φωτογραφικών διαγωνισµών.
Μια τέτοια περίπτωση του πρόσφατου παρελθόντος, πάλι από
το Υπουργείο Υποδοµών επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και η κατάτµηση του
αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Πύργος, µια υπόθεση που όχι τυχαία
ενέπλεκε και πάλι τον υποψήφιο καναλάρχη, µε τα βοσκοτόπια
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στον οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως. Και αυτή η υπόθεση
είχε δικαστικές προεκτάσεις αλλά και πολιτικές απολήξεις.
Τι έγινε, λοιπόν, το 2015 είναι γνωστό: Μόλις ανέβηκε στην
εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να ακυρώσει τον σχεδιασµό της Νέας
Δηµοκρατίας για ενιαία δηµοπράτηση του αυτοκινητόδροµου
Πάτρα-Πύργος, προϋπολογισµού 443 εκατοµµυρίων ευρώ. Έτσι,
έσπασε το ενιαίο έργο σε οκτώ κοµµάτια, προκειµένου να µοιράσει την µπάλα εκεί που ήθελε. Όµως, η µεθόδευση αυτή δεν
έγινε χωρίς κινδύνους για το ίδιο το έργο και απειλήθηκε και η
διακοπή της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε σιγά-σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι δεν µπορούσε να προχωρήσει και το
µεγαλύτερο µέρος του αυτοκινητοδρόµου, καθώς ο «αγαπηµένος» εργολάβος είχε προσφέρει εξωπραγµατική έκπτωση, πάνω
από 50%, και δεν µπορούσε να κατασκευάσει τίποτα, λόγω της
οικονοµικής του αδυναµίας.
Δυστυχώς, λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι εξόχως διδακτική, γιατί
δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η σηµερινή κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση είναι ακραία υποκριτική. Όµως, αποδεικνύει, επίσης, ότι
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έµαθε τίποτα από το «κακό» της
παρελθόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Αυτό το παρελθόν, λοιπόν,
αφήνει πίσω το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο και γι’ αυτό εµείς στη
Νέα Δηµοκρατία το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μανωλάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην
ουσία της σηµερινής συζήτησης, επιτρέψτε µου να εκφράσω την
απογοήτευσή µου, θα έλεγα, για τον τρόπο που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, λειτουργεί
τόσο εντός, όσο και εκτός του Κοινοβουλίου µε τρόπο που απαξιώνει πλήρως, θα έλεγα, το έργο της Κυβέρνησης. Έχει επιθετικό και εριστικό πολιτικό λόγο, ιδιαίτερο λαϊκισµό και αµετροέπεια, «θωπείες» στις ακραίες συνιστώσες της, καθώς και συµµετοχή, κάτι που είναι πολύ σοβαρό, της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σε διαδηλώσεις µε συνθήµατα, όπως αυτά που ακούσαµε: «Όταν οι
αντάρτες θα µπαίνουν στην Αθήνα, το Σύνταγµα θα λέγεται
“Πλατεία Κουφοντίνα”». Μα, καλά, δεν αναλογίζεστε τις ευθύνες
σας; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι παίζεται «εν ου παικτοίς»; Σύµφωνα
µε το δηµοκρατικό µας πολίτευµα, η Πλειοψηφία κυβερνά και οι
µειοψηφίες ελέγχουν, κρίνουν και κατακρίνουν όπου αυτές θεωρούν, αλλά τίποτα άλλο. Δεν συµφέρει κανέναν αυτό που κάνετε
και φυσικά ούτε την πατρίδα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, αφού καθορίζει το νοµικό
πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων. Η συνολική προσπάθεια του
νοµοθέτη κατευθύνεται στην απλοποίηση και στην ταχύτητα των
διαδικασιών, χωρίς να παραγνωρίζει τη διαφάνεια και τις ασφαλιστικές αυτές δικλείδες εκτέλεσης των συµβάσεων.
Από την εµπειρία µου στον χώρο της άµυνας, αλλά και λόγω
χρόνου, θα αναφερθώ µόνο στο Μέρος Β’ του νοµοσχεδίου που
ασχολείται µε το θέµα των συµβάσεων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας.
Οι τροποποιήσεις των διατάξεων, όπως αναφέρονται στο σχέδιο νόµου, κινούνται σε θετική κατεύθυνση και θεωρώ ότι ο ευαίσθητος αυτός τοµέας της άµυνας θα µπει σε καινούργιες ράγες,
πιο στέρεες και πιο ασφαλείς.
Σταχυολογώ τα πλέον κρίσιµα σηµεία που συνηγορούν στην
άποψη που προανέφερα. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες προµήθειας αµυντικού υλικού γίνονται πιο απλές και πιο
κατανοητές, µε συνέπεια την αύξηση των υποψηφιοτήτων, αλλά
και της ποιότητας των προσφερόµενων υλικών και υπηρεσιών.
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Η αξία των προγραµµάτων ή συµβάσεων αµυντικού υλικού για
τα οποία απαιτείται αρχική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ µειώθηκε από
τα 50 στα 30 εκατοµµύρια ως ελάχιστο όριο αξίας, διευρύνοντας
έτσι τη διαφάνεια και µειώνοντας και τη γραφειοκρατία. Οι επαφές των υπηρεσιακών παραγόντων µε τις εταιρείες απλουστεύονται, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της διαφάνειας, αφού
κάθε εγγραφή και επαφή εγγράφεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Την ίδια ώρα, απαγορεύονται οι επαφές µε ενδιάµεσους
και µεσάζοντες εταιρειών.
Εισάγεται για πρώτη φορά η διάταξη ενεργοποίησης προγραµµάτων µε τις προβλέψεις του άρθρου 346 της Συµφωνίας
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προστατευθούν ουσιώδη συµφέροντα ασφάλειας που σχετίζονται µε το
πολεµικό υλικό.
Επίσης, για πρώτη φορά εισάγεται η χρήση του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας µε το οποίο καθίσταται πλέον εύκολη η συµµετοχή των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία,
αφού καταργεί ένα πλήθος εγγράφων που θα έπρεπε να υποβάλουν οι φορείς για να έχουν το δικαίωµα συµµετοχής.
Παύουν να ισχύουν δύο άρθρα, το 9 και το 11 του ν.3978/2011,
τα οποία έκαναν ιδιαίτερα δύσκολη τη ζωή των εµπλεκοµένων µε
εξωπραγµατικές απαιτήσεις ελέγχου των υποψηφίων. Καθορίζεται, επίσης, ανώτατο όριο επιβολής προστίµου, ενώ σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής, δίνει πλέον τη δυνατότητα ολικής
ή µερικής αντικατάστασης από υλικά, εφόσον η υπηρεσία τα
χρειάζεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναφέρθηκαν οι πλέον σηµαντικές διαφοροποιήσεις που καθιστούν το διαµορφούµενο νοµικό
πλαίσιο ως το πλέον εύχρηστο και λειτουργικό, ένα πνεύµα που
άλλωστε διακατέχει ολόκληρο το σχέδιο νόµου. Για τον λόγο
αυτό, σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χρήστος Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, έχω µείνει εµβρόντητος από τον
τρόπο που νοµοθετείτε. Θα µιλήσω κυρίως για τα δηµόσια έργα,
γιατί σ’ αυτόν τον χώρο ευθύνης υπηρέτησα στις κυβερνήσεις
του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και γιατί και παρακολουθώντας τη συζήτηση, επειδή ήµουν και Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, είδα την απίστευτη ελαφρότητα, την απίστευτη παλαιοκοµµατική λογική και την άγνοια, αν θέλετε, στον τρόπο µε τον
οποίο αποδεχτήκατε την πρόταση του κ. Κατρίνη για τα πειθαρχικά της ΕΕΤΕΜ. Ευτυχώς, όµως, την πήρατε πίσω. Ωστόσο, διαγράψατε µία λέξη. Αυτή η λέξη ήταν «για όσους ασκούν το
τεχνικό επάγγελµα είναι ή δεν είναι µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου». Ποιος θα τους ελέγχει αυτούς; Ποιος θα ελέγχει τη δεοντολογία, το αν µπορούν να ασκούν σωστά το επάγγελµα του
µηχανικού;
Εντάξει, κάποιοι από το Κινήµατος Αλλαγής είναι στην παλιά
παραδοσιακή παλαιοκοµµατική λογική, που ήθελε µε ένα ρουσφέτι να κάνουν δύο Τεχνικά Επιµελητήρια στη χώρα, γιατί είχαν
ιδρύσει επτακόσια ΤΕΙ. Όµως, κι εσείς;
Συζητούµε, λοιπόν, σήµερα -θα αναφερθώ κυρίως στα δηµόσια έργα- ένα κοµβικής σηµασίας νοµοθέτηµα τροποποίησης του
ν.4412, δυστυχώς σ’ αυτές τις συνθήκες. Και αυτό δεν είναι καλό,
κύριε Υπουργέ, γιατί οι δηµόσιες συµβάσεις και ειδικότερα τα
δηµόσια έργα της χώρας, µαζί µε τις παραχωρήσεις αποτελούν
βασικό, θεµελιώδες µοχλό ανάπτυξης συµβάλλοντας καίρια στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην αναχαίτιση της
ύφεσης, στη µείωση της ανεργίας και εν γένει στην ανάκαµψη
της ελληνικής οικονοµίας και στην παραγωγική κατεύθυνση.
Έχουν περάσει τεσσεράµισι χρόνια από τη θεσµοθέτηση του
ν.4412. Ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2016, όπως ξέρετε. Ενσωµάτωσε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, την 24 και την 25 για τις δηµόσιες συµβάσεις, Βιβλίο Ι και Βιβλίο ΙΙ, δηµιουργώντας για πρώτη
φορά ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο και για τα τρία είδη συµβάσεων, δηλαδή για τα έργα, τις προµήθειες και τις υπηρεσίες. Αντικατέστησε τον Νόµο Χατζηδάκη, τον ν.4281/2014, ο οποίος
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ποτέ δεν εφαρµόστηκε για δύο λόγους. Πρώτον, παρέπεµπε
στην έκδοση τριών προεδρικών διαταγµάτων, τα οποία ποτέ δεν
εξεδόθησαν και ήταν και αντιενωσιακός, γιατί δεν ενσωµάτωνε
τις οδηγίες που έπρεπε.
Ήρθε, λοιπόν, ο ν.4412 να καλύψει ένα µεγάλο θεσµικό κενό.
Ήταν Υπουργός Ανάπτυξης ο Γιώργος Σταθάκης. Είχαµε δουλέψει πάρα πολύ και µε την πίεση των θεσµών πάνω στο κεφάλι
µας, προκειµένου να βγει αυτό το θεσµικό πλαίσιο και µέσα σε
αυτό το περιβάλλον, κατά τη γνώµη µου, πέτυχε τον σκοπό του,
όχι γιατί ήταν το άριστο νοµοθέτηµα, αλλά γιατί στο κοµµάτι των
δηµοσίων έργων δεν επιτρέπει αυτό που ήθελε η Νέα Δηµοκρατία, αυτό που ήθελε ο νεοφιλελευθερισµός σε όλη την Ευρώπη
µε τις προηγούµενες οδηγίες, δηλαδή το επιστηµονικό έργο, το
δηµόσιο έργο να µετατραπεί σε προµήθεια προϊόντος και το επιστηµονικό έργο της µελέτης να µετατραπεί σε υπηρεσία. Αυτό
ήταν η µεγαλύτερη νίκη.
Ακούµε φτηνή κριτική από τον κ. Καραµανλή για τις τριακόσιες
ογδόντα πέντε τροποποιήσεις του νόµου. Δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον για τα δηµόσια έργα και πολλές τροποποιήσεις δεν
ήταν τροποποιήσεις. Ήταν προσθήκες που προκύπταν από τη
διαπραγµάτευση των θεσµών. Παραδείγµατος χάρη, αν οι εταιρείες 5ης και 6ης τάξης δεν ήταν ανώνυµες και ήταν κάθε νοµικής
µορφής, έφταιγε ο νόµος των δηµοσίων συµβάσεων ή άλλαζε
κάτι στον νόµο των δηµόσιων συµβάσεων; Προφανώς, όχι.
Αυτό, όµως, που κυρίως θέλω να υπογραµµίσουµε, γιατί αποτελεί διαφορά του τρόπου που εµείς νοµοθετούσαµε και της αντίληψής µας για τη νοµοθεσία και του τρόπου που νοµοθετεί
σήµερα η Κυβέρνηση ήταν ένα νοµοθέτηµα µε τριακόσια εβδοµήντα εννιά άρθρα. Στο κοµµάτι των δηµοσίων έργων προβλεπόταν ένα προεδρικό διάταγµα -που εκδόθηκε- και δεκατέσσερις
υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν εκτός από µία, της επάρκειας, που τη βρήκε ο κ. Καραµανλής στο γραφείο του, ενώ συνολικά και για τις προµήθειες εκδόθηκαν σαράντα δύο υπουργικές αποφάσεις. Θα ήθελα να κατατεθεί και στην ΕΑΑΔΗΣΥ
αυτό.
Οι λόγοι γι’αυτό που νοµοθετείτε είναι γνωστοί και θα τους
αναπτύξουµε παρακάτω. Οµολόγησε ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ γιατί
δεν υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την τεχνική επάρκεια. Θα το αναπτύξουµε στις αλλαγές που κάνετε και τις βαπτίζετε «µεταρρύθµιση».
Εσείς, λοιπόν, σήµερα τι κάνετε; Τροποποιείτε κάποιες διατάξεις -το ένα τρίτο των άρθρων του νόµου- και προβλέπετε την
έκδοση εβδοµήντα επτά υπουργικών αποφάσεων, δηλαδή διπλάσιων από αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί. Να δούµε πότε θα τις
εκδώσετε. Δύο χρόνια δουλεύετε αυτόν τον νόµο, που υποτίθεται ότι είναι και εµβληµατικός νόµος για να κάνετε αυτές τις αλλαγές.
Κύριε Καραµανλή -δεν είναι εδώ, αλλά θα του τα µεταφέρετε,
φαντάζοµαι- προβλέπετε µια υπουργική απόφαση στο άρθρου
139 παράγραφος 40 για τα προσόντα, για τα ασυµβίβαστα, για
τη σύγκρουση συµφερόντων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης.
Ρωτάµε: Αυτά νοµίζετε ότι καθορίζονται µε υπουργική απόφαση ή µε προεδρικό διάταγµα; Αυτό για να δείτε πώς θα γίνει
κουρέλι αυτός ο νόµος. Αποκλείεται αυτά να τα είδε ο συνεργάτης σας, ο οποίος είναι ο νοµικός σύµβουλος που αναφέρατε.
Αποκλείεται. Δεν υπάρχει καµµία περίπτωση. Του έδωσε συγχαρητήρια ο κ. Γεωργιάδης και εσείς. Θα του δώσω και εγώ, αλλά
αποκλείεται να είδε αυτές τις διατάξεις.
Τρέχω, κυρία Πρόεδρε, λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχει σκανδαλώδεις διατάξεις αυτή η νοµοθέτηση. Η πρώτη είναι η αύξηση
των ορίων απευθείας ανάθεσης σε 60.000 ευρώ. Η απάντηση για
αυτό είναι απλή και προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που
βγαίνουν από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο των Δηµόσιων
Συµβάσεων, το ΚΗΜΔΗΣ. Σας τα καταθέτω, για να καταλάβετε
τι κάνετε. Είναι 361.471.079 ευρώ η αξία των συµβάσεων από
20.000 έως 60.000 ευρώ για το έτος 2019. Πού να ανέβει κιόλας
αυτό; Δηλαδή, 0,5 δισεκατοµµύριο θα µοιράσουν οι δεξιοί δήµαρχοι µε απευθείας αναθέσεις. Συγχαρητήρια!
Το δεύτερο, που είναι σκανδαλώδης διάταξη, είναι η κατάργηση του ηλεκτρονικού συστήµατος των απευθείας αναθέσεων.
Γιατί;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Εσείς, που είστε µια παράταξη της µεταρρύθµισης και των ηλεκτρονικών συστηµάτων, γιατί καταργείτε το ηλεκτρονικό σύστηµα, να µπορεί ο Υπουργός, ο δήµαρχος, ο περιφερειάρχης να δίνει σε όποιον εκείνος θέλει και
να µην προκύπτει από µια ηλεκτρονική κλήρωση; Γιατί; Ποιοι
είναι οι φορείς; Φέρτε τα στοιχεία -θα τα ζητήσουµε από τον κ.
Καραµανλή- ποιοι φορείς του Δηµοσίου δεν έχουν τρέξει αυτό
το σύστηµα. Πρώτος και κύριος ήταν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που
ήρθε εδώ και είπε ότι καλώς καταργείται.
Η αλήθεια, όµως, είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή δεν
δίνετε λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση, δίνετε στους δεξιούς δηµάρχους για να µη γκρινιάζουν το «δώρο» να κάνουν απευθείας
αναθέσεις όπου θέλουν. Αυτό δεν διασφαλίζει τον πολιτικό
κόσµο της χώρας ούτε τον κόσµο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα
έχουµε ζήσει και εσείς περισσότερο. Γιατί το κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Λέω δύο
σηµεία ακόµη που νοµίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση.
Άλλη σκανδαλώδης διάταξη: Καταργούνται οι ηλεκτρονικές
κληρώσεις για την ανάδειξη των µελών των επιτροπών. Για ποιο
λόγο; Πρέπει να ορίζει ο Υπουργός ποιοι θα είναι οι υπάλληλοι
που θα είναι στην επιτροπή; Με κλήρωση δεν σας αρέσει; Πρέπει
να είναι στηµένη η επιτροπή ή ο δήµαρχος ή ο Υπουργός ή ο
οποιοσδήποτε;
Βάζω ερωτήµατα: Γιατί; Δεν µας έχετε απαντήσει γιατί.
Τρίτη διάταξη. Ανάρτηση για δύο µήνες των µελετών: Αίτηµα,
λέει, της ΚΕΔΕ να γίνουν οι δέκα µέρες. Για ποιον λόγο; Βασική
διάταξη διαφάνειας.
Τέλος, σκανδαλώδης διάταξη νούµερο 5: Πρότυπα τεύχη διακηρύξεως έργων. Δηλαδή, λέτε ότι µπορεί πρότυπα τεύχη να
κάνει και η ΕΑΑΔΗΣΥ. Ποιος άλλος θα κάνει, δηλαδή; Κάθε
δήµος τα δικά µου, κάθε Υπουργείο τα δικά του; Είναι δυνατόν
αυτό, αντί να πηγαίνουµε στην κατεύθυνση της οµογενοποίησης;
Βέβαια, λέτε για την αλλαγή -αυτό είναι τροµερό και κλείνω µε
αυτό- για την ιδιωτική επίβλεψη των έργων και εκεί έχω πολλές
απορίες. Δεν φτάνει που έχετε παγώσει το προεδρικό διάταγµα
που βγάλαµε εδώ και δύο χρόνια, που περιλαµβάνει και τα ασυµβίβαστα, κατοχυρώνει και το δηµόσιο συµφέρον και τους µηχανικούς και τα πάντα, δεν φτάνει που δεν έρχεστε να υιοθετήσετε
αυτό που κάνουν στο Καστέλι, δηλαδή να γίνει ξεχωριστός διαγωνισµός για τον ανεξάρτητο µηχανικό και οι δηµόσιες υπηρεσίες να ελέγχουν και τον ανεξάρτητο µηχανικό και τον παραχωρησιούχο και τον εργολάβο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Έρχεστε και καταργείτε επί της ουσίας τις δηµόσιες τεχνικές
υπηρεσίες και βάζετε να πληρώνονται από τους ίδιους τους εργολάβους. Νοµίζω ότι αυτό είναι αντιµεταρρύθµιση.
Για το δηλωτικό σύστηµα θέλω να σας πω, κύριε Γεωργιάδη,
το εξής. Εσείς είστε άνθρωπος της αγοράς. Μπορεί να έχουµε
χαώδεις πολιτικές διαφορές. Στην εταιρεία σας αποκλείεται να
σας έφερναν χίλια βιβλία και να µην τα παραλάµβανε ένας, να
πληρώνατε τον προµηθευτή σας, γιατί δήλωνε ότι σας έφερνε
χίλια. Αποκλείεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, µε
φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κλείνω, λοιπόν, µε µια απεύθυνση στον
τεχνικό κόσµο της χώρας, που σύσσωµος καταδίκασε το σηµερινό νοµοθέτηµα, που είναι «κάντε υποµονή και κάντε αγώνα να
φύγει η Νέα Δηµοκρατία και από Κυβέρνηση και από τοπική αυτοδιοίκηση και θα τα διορθώσουµε ξανά».
Σας καταθέτω τα στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις χωρίς
λόγο, πρώτον, πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι ήµασταν παρόντες στην ακρόαση φορέων. Διαπιστώσατε από την ακρόαση φορέων κάποια οµόθυµη καταδίκη του τεχνικού κόσµου της χώρας
στο παρόν νοµοσχέδιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μόνο εσείς. Κανείς άλλος. Η µεγάλη πλειοψηφία των φορέων µίλησε εξαιρετικά θετικά για το νοµοσχέδιο,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και αυτοί που µίλησαν αρνητικά
ήταν εξαιρετικά ήπιοι. Για ποια οµόθυµη καταδίκη µιλάτε; Μόνο
στο µυαλό σας.
Δεύτερον, µου είπατε ότι θα γίνει το νοµοθέτηµα αυτό κουρελόχαρτο, όπως το είπατε, επειδή έχει πολλές υπουργικές αποφάσεις κι όλα τα υπόλοιπα.
Με συγχωρείτε, φέρατε έναν νόµο το 2016, τον ν.4412, που
µέχρι να φύγετε από την εξουσία τον αλλάξατε τριακόσιες
ογδόντα εννιά φορές. Ποιος νόµος έχει γίνει µεγαλύτερο κουρελόχαρτο στην ιστορία του ελληνικού Κοινοβουλίου από έναν
νόµο που η κυβέρνηση που τον έφερε, µέσα σε τριάµισι χρόνια
τον άλλαξε τριακόσιες ογδόντα εννιά φορές; Έχετε δει µεγαλύτερο κουρελόχαρτο;
Έχετε φέρει λοιπόν το µεγαλύτερο κουρελόχαρτο στην ιστορία του ελληνικού Κοινοβουλίου και λέτε σε µας ότι θα γίνει ο
δικός µας νόµος κουρελόχαρτο; Θα το δούµε. Αν κι εµείς τον αλλάξουµε τριακόσιες ογδόντα εννιά φορές, όπως εσείς, ναι! Δεν
θα τον αλλάξουµε τριακόσιες ογδόντα εννιά φορές, αυτή είναι η
απάντηση. Τριακόσιες ογδόντα εννιά φορές, µετρηµένες, τριακόσιες ογδόντα εννιά φορές ήρθατε στη Βουλή και αλλάξατε τον
νόµο σας. Αν αυτό δεν είναι κουρελόχαρτο, δεν ξέρω τι άλλο
είναι.
Τώρα, κλείνω µε το εξής. Την αναφορά σας ότι οι δεξιοί δήµαρχοι θα µοιράσουν µισό δισεκατοµµύριο -αυτό είπατε- τη δέχοµαι υπό την εξής έννοια. Πράγµατι, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές το 90% των δηµάρχων εξελέγη από τη Νέα Δηµοκρατία. Καταλαβαίνω ότι αυτό σας προκαλεί κάποιου είδους
θλίψη, γιατί βάζοντάς τους αυτήν την ταυτότητα, ότι οι δεξιοί δήµαρχοι θα µοιράσουν, προφανώς δεν θα σας πείραζε άµα ήταν
αριστεροί οι δήµαρχοι, αλλά σας πειράζει που είναι δεξιοί οι δήµαρχοι. Τι να κάνουµε τώρα, ο ελληνικός λαός έβγαλε δεξιούς
δηµάρχους στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέραµε να πάµε κόντρα
στη βούληση του ελληνικού λαού!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κι εγώ θα ήθελα το λόγο, κυρία Πρόεδρε, γιατί έγινε αναφορά προηγουµένως στο Κίνηµα Αλλαγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα δώσω πρώτα τον
λόγο στον κ. Σπίρτζη για ένα λεπτό, αµέσως µετά στον κ. Κατρίνη
για ένα λεπτό και έπειτα θα πάρει τον λόγο ο κ. Παπαθανάσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς έχουµε αποδείξει
ότι δεν έχουµε τίποτα µε τους δεξιούς δηµάρχους και ιδιαίτερα
µε τους δεξιούς δηµάρχους, που είναι αυτοδιοικητικοί και δεν
είναι κοµµατικοί εντεταλµένοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εσείς το είπατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εσείς θα έχετε πρόβληµα µε τους δεξιούς δηµάρχους, που µε αδιαφάνεια θα µοιράσουν µισό δισεκατοµµύριο ευρώ, εσάς θα κατηγορούν σαν παράταξη, που µε
αδιαφάνεια καταργήσατε το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων
για να δίνουν οι δήµαρχοι, που έχετε την εµπειρία από την παράταξή σας, όπου θέλουν και να τρέχουν µετά στα δικαστήρια
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και στις φυλακές. Δεν θέλω να αναφέρω ονόµατα.
Προφανώς δεν µας νοιάζει, έτσι εκφράστηκε ο ελληνικός
λαός, αλλά τις συνέπειες της πολιτικής σας, των δεξιών δηµάρχων και της δεξιάς Κυβέρνησης και του δεξιού εριφερειάρχη, τις
ζήσαµε πριν λίγες µέρες σε µια απλή χιονόπτωση, πόσο καλά
στέκεστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Επειδή ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε µε
υποτιµητικό ύφος για την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την
κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων ΤΕΙ,
θέλω να του θυµίσω -γιατί νοµίζει ότι εµείς ψάχναµε, όπως ξέχασε αυτός- πως όταν έγινε αυτό, ήταν κι αυτός µέλος του
ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, φρόντισε να αυτοδιαγραφεί και να γίνει Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, για να πληρώνουµε σήµερα τα έργα του µε τον
κ. Καλογρίτσα. Επειδή ακριβώς εµείς δεν θέλουµε µε διασταλτική ερµηνεία να εφαρµόσουµε πειθαρχικό έλεγχο σε µη µέλη
µας πλέον, το ίδιο δικαίωµα ζητάµε, να µην υποστούν πειθαρχικό
έλεγχο και τα µέλη της ΕΕΤΕΜ από το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Άρα, εδώ, τα θυµίζω αυτά, για να αποκατασταθεί η τάξη και
να ξέρουν κάποιοι, όταν µιλάνε, να µη διαγράφουν την ιστορία
τους εκεί που ήταν µε τόσο εύκολο και επιπόλαιο τρόπο.
Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαθανάσης για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Άκουσα µε προσοχή τον πρώην
Υπουργό, τον κ. Σπίρτζη και πραγµατικά ξαφνιάστηκα, γιατί ο κ.
Σπίρτζης διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου και
νοµίζω ότι ως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου και Αντιπρόεδρος πριν από αυτό, κύριε πρώην Υπουργέ, ήσασταν ένας
από τους ανθρώπους που στήριξε τους µηχανικούς. Εδώ θα πρέπει να µας απαντήσετε αν πραγµατικά πιστεύετε στους µηχανικούς ή δεν θέλετε να υποστηρίξετε τους µηχανικούς στη δουλειά
που κάνουν, υποκαθιστώντας τον δηµόσιο έλεγχο ως προς τις
οικοδοµικές εργασίες για τους ελεγκτές δόµησης. Πείτε µας: Εµπιστεύεστε τους µηχανικούς ή δεν εµπιστεύεστε τους µηχανικούς, που ήσασταν πρόεδρος και αντιπρόεδρος για µια σειρά
ετών;
Θέλω, επίσης, να σας πω το εξής. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε
ιδιωτική επίβλεψη, από µηχανικό ιδιωτική επίβλεψη, χωρίς να
απωλέσει καθόλου τα δικαιώµατα η αναθέτουσα αρχή να ελέγξει
την ιδιωτική επίβλεψη, τον ανάδοχο και τον κατασκευαστή.
Πείτε µας λοιπόν: Είστε υπέρ των µηχανικών -καθ’ότι διατελέσατε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου- εάν πραγµατικά οι
άνθρωποι αυτοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή δεν πιστεύετε
ότι οι µηχανικοί είναι σωστοί και δεν κάνουν καλά τη δουλειά
τους; Θα ήθελα µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε και τελειώνουµε για συνεχίσουµε τη διαδικασία πάλι των οµιλητών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πρώτα θα απαντήσω στον κ. Παπαθανάση.
Προφανώς και εµπιστεύοµαι τους διπλωµατούχους µηχανικούς και ιδιαίτερα τους ελεγκτές δόµησης, οι οποίοι έγιναν όταν
ήµουν εγώ πρόεδρος του ΤΕΕ -φαντάζοµαι το ξέρετε αυτό- όπως
και πλήθος ηλεκτρονικών συστηµάτων του Τεχνικού Επιµελητηρίου, αλλά εγώ, κύριε Παπαθανάση –και περνάω έτσι και στην
ερώτηση του κ. Κατρίνη- δεν ήµουνα ποτέ, ενώ τότε ήµουν στο
ΠΑΣΟΚ, ουρά του κόµµατος που ανήκα ως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, αλλά τιµούσα τον φορέα µου, σε αντίθεση
µε άλλους σήµερα.
Αυτό τι σηµαίνει; Αυτό σηµαίνει ότι εµπιστεύεσαι τους διπλωµατούχους µηχανικούς, αλλά δεν απαξιώνεις όλες τις διαδικασίες που οφείλεις να έχεις για να κατοχυρώνεις και τους ίδιους
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τους διπλωµατούχους µηχανικούς, σε σχέση µε την αγορά. Δεν
ξέρετε εσείς -φαντάζοµαι ότι θα ξέρετε- τι γινόταν στα πολεοδοµικά γραφεία πριν; Τα ξέρετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Αυτό σας είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πώς έγινε αυτό, λοιπόν; Έγινε µε ηλεκτρονικό σύστηµα, έγινε µε ηλεκτρονική κλήρωση και µε τους
κατάλληλους µηχανικούς. Τώρα τα καταργείτε. Καταργείτε και
τους µηχανικούς, που είναι στις επιτροπές µε την κλήρωση, καταργείτε και το σύστηµα κλήρωσης απευθείας αναθέσεων.
Ως προς αυτά που είπε ο κ. Κατρίνης, άλλοι ξεχνάνε την ιστορία, δυστυχώς. Για τη λάσπη που συνεχίζει να ρίχνει, άλλοι ξεχνάνε την ιστορία, κύριε Κατρίνη. Για τα υπόλοιπα, άλλοι ξεχνάνε
την ιστορία. Όµως, εµείς το ΠΑΣΟΚ το αγαπήσαµε. Κάποιοι από
εσάς που µείνατε στο Κίνηµα Αλλαγής δεν το αγαπήσατε το
ΠΑΣΟΚ. Δεν πειράζει, να είστε καλά.
Για δε τους τεχνολόγους µηχανικούς, η ασχετοσύνη, κυρία
Πρόεδρε, είναι απίστευτη. Το 1926 θεσµοθετήθηκε ο νόµος για
την ίδρυση του ΤΕΕ, που λέει ότι το ΤΕΕ ελέγχει το επιστηµονικό
και το επαγγελµατικό έργο των µηχανικών ή όποιων ασκούν
µέρος του. Γιατί το λέει αυτό; Διότι δίνει την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος. Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ, που είναι ένα σωµατείο που δεν υπάρχει πουθενά, ούτε άδεια άσκησης επαγγέλµατος να δίνει, ούτε πειθαρχικός έλεγχος, ούτε τίποτα, ως τι θα
τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος
µηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραµµένος στην
ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελµα. Είναι υποχρεωµένος, όµως,
να γραφτεί στον ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ για να ασκεί το επάγγελµα.
Εποµένως, εγώ θα παρακαλούσα ως προς την τροποποίηση
που κάνετε στον νόµο του 1926, που άντεξε έναν αιώνα, να µην
τον αλλάξετε. Είναι ιερός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει συµπληρωθεί ένας χρόνος
από την πρώτη µεταπολεµική νίκη της χώρας µας έναντι της γείτονος Τουρκίας, µια νίκη που έχει χαραχθεί στη µνήµη των Εβριτών, όλων των Ελλήνων αλλά και των εταίρων µας, όπως δήλωσαν την τρίτη ηµέρα οι ηγέτες τους, ευρισκόµενοι στις Καστανιές Νέας Ορεστιάδας. Πέρυσι τέτοιες µέρες ο Έβρος φλεγόταν
σχεδόν, τα σύνορά µας και η αντοχή µας δοκιµάζονταν και ο
απανταχού ελληνισµός συµµετείχε µε κάθε τρόπο στην εθνική
δοκιµασία.
Εκφράζω από το Κοινοβούλιο την ευγνωµοσύνη µου και τον
απεριόριστο σεβασµό µου σε όλους που συµµετείχαν µε οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή την πατριωτική επιχείρηση ευρείας κλίµακας, από το Δίλοφο –το γνωστό «τριεθνές»- µέχρι και το δέλτα
του ποταµού Έβρου, στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Ελληνικού Στρατού και του Πυροσβεστικού Σώµατος που σε
κρίσιµες ώρες ανταποκρίθηκαν µε γενναιότητα και αυταπάρνηση.
Δεν ξεχνώ τους εφέδρους, τους εθνοφύλακες και όλους τους
κατοίκους του Έβρου, που κράτησαν µε το δικό τους τρόπο
όρθια τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Προασπίστηκαν
την πατρίδα, αλλά και τον άνθρωπο σε ανάγκη, που εκµεταλλεύεται η γειτονική χώρα. Έγραψαν νέες σελίδες ηρωισµού στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Στην επέτειο του ενός έτους, η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ,
επιβεβαιώνει για άλλη µία φορά ότι η εθνική στρατηγική για τη
Θράκη και για τον ακριτικό νοµό δεν αλλάζει. Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση, αναφορικά µε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης –το γνωστό ΚΥΤ- στο φυλάκιο Νέας Ορεστιάδας,
ικανοποιεί το λαϊκό και εθνικό αίσθηµα των Εβριτών, οι οποίοι
νιώθουν τη στοργή, την ευαισθησία και το σεβασµό που επιδεικνύει η Κυβέρνηση και κυρίως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τώρα στο θέµα µας. Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µία συστηµατική και ουσιαστική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό,
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την αναµόρφωση και την απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου
στις δηµόσιες συµβάσεις, αποτελώντας τον οδηγό από το σκοτάδι της πανδηµίας στο φως της ανάπτυξης και της προόδου,
µέσα από έργα δηµόσιων υποδοµών που εκτιµάται ότι θα είναι
ποιοτικά, θα ολοκληρώνονται γρήγορα, µε ευελιξία, διαφάνεια
και άρτιο τρόπο.
Μπαίνει τέλος στις ατέρµονες γραφειοκρατικές διαδικασίες
που καθυστερούσαν πλήθος δηµοσίων έργων -είµαστε µάρτυρες
γι’ αυτό- και ως εκ τούτου την ανάπτυξη, καθ’ όσον όσο καθυστερεί η υλοποίηση ενός έργου τόσο µεγαλώνουν οι συνέπειες
στην κοινωνία και την οικονοµία. Διασφαλίζεται η ταχεία εκκίνηση
της δηµοπράτησης έργων ειδικής σηµασίας για την οικονοµία
της χώρας, όπως και µεγάλων έργων βασισµένων σε ιδιωτικές
επενδύσεις.
Αντιµετωπίζεται το φαινόµενο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών στα έργα, το οποίο παρεµπόδιζε την ολοκλήρωσή τους
προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις, αλλά και υπερβάσεις
στον προϋπολογισµό. Επεκτείνεται η υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονοµικούς φορείς χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων σε όλες τις διαδικασίες, σε όλες τις φάσεις
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης.
Σηµαντική για τη σύντµηση του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης
ενός έργου είναι και η διάταξη, που αφορά την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η διαδικασία δηµοπράτησης των έργων
θα µπορεί να ξεκινά πριν την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
και οι δύο διαδικασίες να προχωρούν ταυτόχρονα και παράλληλα.
Καινοτοµία του νέου νόµου είναι η άσκηση της επίβλεψης του
έργου, πέραν της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, και από πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, εφόσον προβλεφθεί στη
διακήρυξη.
Επίσης, αντιµετωπίζονται οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις
των µεγάλων έργων άνω του ενός εκατοµµυρίου και πάνω µέσω
κινητροδοτήσεων. Οι σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας επιτάσσουν την αύξηση της αµυντικής και αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας κι αυτό επιτυγχάνεται µε την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία είναι ουσιαστική και στοχευµένη.
Ρυθµίζονται θέµατα προγραµµατισµού δηµοσίων συµβάσεων
στον τοµέα άµυνας, σύναψης αλλά και εκτέλεσης αυτών. Η διαδικασία αγοράς και αναβάθµισης εξοπλιστικών συστηµάτων
απαγκιστρώνεται από δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του παρελθόντος, διασφαλίζοντας έτσι το εθνικό συµφέρον µε όρους
διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος που επιτυγχάνεται, αναµένεται να διασφαλιστεί η ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση χρήσιµων
χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως τα ενωσιακά κονδύλια που
είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταµείο Ανάκαµψης.
Χθες η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, µε
πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα κ. Γιάννη Μπούγα, ενηµερώθηκε από τον επιµελητή Υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη, κύριε
Υπουργέ, και ευχαριστούµε πολύ.
Στον ακριτικό Έβρο υπάρχουν σηµαντικά έργα υποδοµών, τα
οποία έχουν βαλτώσει στις γραφειοκρατικές διαδικασίες εδώ και
δεκαετίες. Ζητούµε να συµπεριληφθούν ορισµένα εµβληµατικά
από αυτά στη χρηµατοδότηση του Ταµείου Ανάκαµψης, όπως η
κατασκευή των φραγµάτων στην περιοχή Μεγάλου Δερείου Σουφλίου, της Μάνθιας Αλεξανδρούπολης και του Ασπρονερίου Διδυµοτείχου και το αρδευτικό έργο, σύστηµα πρωτοποριακό, στο
Πέταλο Πέπλου, κρίνονται ζωτικής σηµασίας, καθώς πρόκειται
για ώριµα έργα, τα οποία θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και
στην αντιπληµµυρική θωράκιση του Νοµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, θα µπορέσουµε να ελέγξουµε τους υδάτινους όγκους
του ποταµού Έβρου σε ποσοστό 25%, αν ληφθεί υπόψη ότι ο
Ερυθροπόταµος είναι καθαρά ελληνικός ποταµός, σε σχέση µε
τους άλλους τρεις παραποτάµους του, που δυστυχώς µας εκδικείται σχεδόν κάθε πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσουν την ύδρευση, την άρδευση και την παραγωγή ενέργειας και
-γιατί όχι;- αποτελώντας ακόµα και τουριστικό προορισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπογραµµίζω ως απόλυτη αναγκαιότητα να καταστεί βιώσιµη
και λειτουργική η σιδηροδροµική σύνδεση του ενός άκρου του
νοµού µε το άλλο, ήτοι από την Αλεξανδρούπολη µέχρι το Ορµένιο. Θα µπορούσε, αφού η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», κύριε Υπουργέ, µας
γυρίζει την πλάτη, εξετάζοντας το νοµικό πλαίσιο να προβούµε
στην ίδρυση διαδηµοτικής εταιρείας, ώστε µε έναν συρµό να
εξασφαλίσει ο Έβρος και οι κάτοικοί του τον προαστιακό σιδηρόδροµό του, χρησιµοποιώντας ισότιµα το εθνικό δίκτυο.
Παράλληλα, η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός όλων των
σηµείων εισόδου-εξόδου στα χερσαία σύνορα του νοµού µπορούν να καταστούν και αιχµή του δόρατος του ελληνικού κράτους. Απαιτείται εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των κτιριακών
υποδοµών µέσω ΣΔΙΤ ή του Ταµείου Ανάκαµψης, µε ταυτόχρονη
και της στελεχιακής ενίσχυσης αυτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία χρονική συγκυρία, που
η χώρα δοκιµάζεται στο υγειονοµικό αλλά και στο εθνικό µέτωπο,
µε την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία διασφαλίζεται η επιτάχυνση των απαραίτητων έργων υποδοµής, δηλαδή η ανάπτυξη
και η πρόοδος του τόπου, ενώ συνάµα αυξάνεται η αποτρεπτική
ισχύς των Ενόπλων Δυνάµεων και για το λόγο αυτό υπερψηφίζω
τον παρόντα νόµο.
Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει τώρα η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα πριν ξεκινήσω να εκφράσω τη συµπαράστασή µου στους κατοίκους της Ελασσόνας,
της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής. Τι να πω; Πρώτα οι
πληµµύρες, τώρα ο ισχυρός σεισµός και οι καταστροφές που
επέφερε, εντείνουν και τα προβλήµατα της κρίσης που δηµιουργεί η πανδηµία.
Χρειάζονται άµεσα µέτρα, κύριε Υπουργέ, πρώτα για την
άµεση αποκατάσταση των καταστροφών και τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων, αλλά -όπως λέγαµε και µετά τις πληµµύρεςχρειάζεται η περιοχή και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Το πρόβληµα είναι
εξαιρετικά µεγάλο. Δεν χρειάζονται άλλες καθυστερήσεις, γιατί
υπήρξαν καθυστερήσεις µε τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι κλιµάκιο του Κινήµατος Αλλαγής
βρίσκεται ήδη στις πληγείσες περιοχές. Στεκόµαστε κοντά στους
πληγέντες και αναλαµβάνουµε τη δέσµευση να φέρουµε εδώ στη
Βουλή όλες τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων
της για τα αναγκαία µέτρα, που πρέπει να παρθούν το ταχύτερο
δυνατό.
Τέλος, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς
που βοήθησαν τους µαθητές του σχολείου να εγκαταλείψουν µε
ασφάλεια το ετοιµόρροπο κτίριο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός λαός βιώνει άλλη µία
έξαρση της πανδηµίας. Το τρίτο κύµα βρίσκεται εκτός ελέγχου,
παρά το γεγονός ότι είµαστε η χώρα µε τη µεγαλύτερη σε διάρκεια καραντίνα. Τα αποτελέσµατα είναι καταστροφικά για την
υγεία, για την οικονοµία, για τους εργαζόµενους. Εξαντλήσατε
την υποµονή των πολιτών και την αντοχή της οικονοµίας.
Χθες, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε το σύνηθες διάγγελµα.
Άφησε τα δύσκολα στους άλλους. Σήµερα στο µήνυµά του κρύφτηκε πίσω από τους εµβολιασµούς. «Όλα καλά», έτσι µας είπε.
Πάλι κάποιοι άλλοι φταίνε. Φταίνε οι µεταλλάξεις και οι πολίτες
που δεν συµµορφώθηκαν. Τίποτα για τα λάθη και τις παραλείψεις
της Κυβέρνησης. Τίποτα για τους συνωστισµούς στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα σχολεία και στους εργασιακούς χώρους. Τίποτα για τους αυτοσχεδιασµούς τους, για την πολιτική-ακορντεόν και τα ηµίµετρα του πανικού.
Βέβαια, όταν µιλούν τώρα για «έξυπνα µέτρα» -τα οποία εµείς
δεν είδαµε, µία από τα ίδια είδαµε- στην πραγµατικότητα οµολογούν την αποτυχία για όλα όσα έχουν κάνει µέχρι σήµερα. Όσο
δε, αφορά τις εξαγγελίες απίστευτης προχειρότητας και ελα-
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φρότητας για τα sms, τι να πει κανείς. Θα πρέπει να στέλνουµε
sms µε gps και µε χρονόµετρο.
Η ανασφάλεια κυριαρχεί. Η Κυβέρνηση δεν φρόντισε να ενισχύσει ουσιαστικά το εθνικό σύστηµα υγείας και τώρα τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν φτάσει στα όριά τους. Ο ίδιος ο Υπουργός
οµολόγησε ότι είναι σε «βαθύ κόκκινο», αλλά ποιος τα άφησε να
φτάσουν σε αυτό το σηµείο;
Ακούσαµε πολλά µπράβο όλο το προηγούµενο διάστηµα για
τους εργαζόµενους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, αλλά ούτε
οι απαραίτητες µόνιµες προσλήψεις έγιναν ούτε εντάχθηκαν οι
υγειονοµικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ευτυχώς που έγιναν κάποιες δωρεές και προστέθηκαν κάποια κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά φαίνεται ότι εξαντλούνται κι αυτά.
Η Κυβέρνηση επιµένει σε λύσεις µπαλώµατα. Κλείνει υφιστάµενες κλινικές για την περίθαλψη ασθενών µε σοβαρά νοσήµατα,
για να εξοικονοµήσει κλίνες COVID. Αγνοεί ότι οι ειδικοί γιατροί
του ΕΣΥ δεν φθάνουν για να καλύψουν τη µετατροπή εκατοντάδων κλινών σε παθολογικές αναπνευστικές εν µία νυκτί. Υπάρχει
επιτακτική ανάγκη ειδικών.
Για άλλη µια φορά, η Κυβέρνηση κινείται και στην Αττική όπως
ακριβώς στη Θεσσαλονίκη το προηγούµενο διάστηµα. Αφήνει
πολλούς πολίτες έρµαια στην εκµετάλλευση από τον ιδιωτικό
τοµέα υγείας. Δεν έχει κανένα σχέδιο για να κινητοποιήσει την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στο λεκανοπέδιο.
Τι έπρεπε να γίνει; Να επιτάξει κρεβάτια ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές, όπως εδώ και τόσους µήνες έχουµε προτείνει και έχουµε
ζητήσει. Αυτά που ανακοινώθηκαν χθες είναι τόσο λίγα και τόσο
αργά. Και όσον αφορά τον ιό, είµαστε στο κόκκινο και όσον
αφορά τους ασθενείς µε σοβαρές ασθένειες, έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Χειρουργεία και θεραπείες απολύτως αναγκαίες για τη ζωή των ασθενών αναβάλλονται σε όλη την Ελλάδα,
όπως και καθοριστικές εξετάσεις. Το πρόβληµα το επόµενο διάστηµα θα είναι τεράστιο, ιδιαίτερα µε τους καρκινοπαθείς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν αρκούν και δεν πείθουν τους
πολίτες ο αυτοσχεδιασµός και τα ηµίµετρα παντού. Ας µιλήσουµε ανοιχτά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο δρόµος είναι ακόµα
µακρύς. Έχουµε ανηφόρα µπροστά µας, ιδιαίτερα όταν όλοι
γνωρίζουµε ότι η διαδικασία του εµβολιασµού του πληθυσµού
θα χρειαστεί µήνες για να ολοκληρωθεί. Ο κ. Μητσοτάκης µιλά
για ένα εκατοµµύριο εµβολιασµούς, όµως µόνο 339.000 ως
προχθές αφορούσαν και τη δεύτερη δόση, που παρέχει την
πλήρη ασφάλεια, δηλαδή πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού.
Ανοίγω εδώ µια παρένθεση. Δεν παραγνωρίζω τις προσπάθειες που γίνονται για την οργάνωση του εµβολιασµού, αλλά
θέλω να τονίσω την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες
αυτές µε πλήρη διαφάνεια και µε ιδιαίτερο βάρος για τις ευπαθείς οµάδες, τους καρκινοπαθείς, τους νεφροπαθείς, και τους
διαβητικούς ιδιαίτερα.
Είναι δε, απεχθείς και προσβλητικοί για τους πολίτες οι εκτός
σειράς εµβολιασµοί «γαλάζιων» στελεχών, αυτοδιοικητικών και
µη. Είδαµε στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλλιθέα. Όµως,
αυτό είναι το αποτέλεσµα της κεντρικής αντίληψης, που διοχετεύεται, ότι το κράτος είναι ένα λάφυρο του κόµµατος της Νέας
Δηµοκρατίας. Αυτή είναι µια αντίληψη που ξεκινά από το ίδιο το
Μαξίµου, που έχει δώσει τα αρνητικά παραδείγµατα και µε την
Πάρνηθα και µε την Ικαρία, ο ίδιος Πρωθυπουργός. Κανείς όµως
δεν είναι υπεράνω του νόµου και η δικαιοσύνη οφείλει να παρεµβαίνει άµεσα παντού και όχι επιλεκτικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω ζητήσει εδώ και έναν µήνα
περίπου να γίνει συζήτηση στη Βουλή για ένα εθνικό σχέδιο αντιµετώπισης της πανδηµίας. Εµείς από τη µεριά µας, είµαστε
έτοιµοι γι’ αυτήν τη συζήτηση. Όµως, η Κυβέρνηση κωφεύει, το
κόστος το πληρώνουν οι πολίτες και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.
Συνεχίζει µε τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», αδιαφορεί
για τις συνεχιζόµενες απώλειες, µέχρι να φτάσουµε στην πολυπόθητη ανοσία.
Εµείς θα συνεχίσουµε να πιέζουµε την Κυβέρνηση για να προλάβουµε τα χειρότερα, γιατί επαναλαµβάνω ότι για εµάς ο κοινός
εχθρός είναι ο ιός.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Εν όψει της
αξιοποίησης των 72 δισεκατοµµυρίων του Ταµείου Ανάκαµψης,
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του νέου ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, η
διαφάνεια, η ευελιξία και η αποτελεσµατικότητα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Η ταχύτερη απορρόφηση αυτών των πόρων, η
γρήγορη υλοποίηση των έργων και η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων συµβάσεων, µε όρους όµως ενίσχυσης
της εγχώριας παραγωγής, αλλά και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, είναι για εµάς κεντρικός στόχος.
Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης είναι χωρίς στόχευση. Περιλαµβάνει εκατόν σαράντα τροποποιήσεις του ν.4412/2016 της
προηγούµενης κυβέρνησης, ο οποίος έχει τροποποιηθεί ήδη τετρακόσιες φορές. Προβλέπει συνολικά την έκδοση εκατό σχεδόν
υπουργικών αποφάσεων και είναι αµφίβολο το πότε και πώς θα
υλοποιηθεί και θα εφαρµοστεί. Ενώ απαιτείται ο ριζικός εκσυγχρονισµός του πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, δεν φαίνεται
να έχετε ούτε την πολιτική βούληση ούτε το όραµα που θα σας
επιτρέψει να πετύχετε ένα ουσιαστικό αποτέλεσµα προς όφελος
τελικά της εθνικής οικονοµίας.
Με το νοµοσχέδιο αυξάνετε το όριο των απευθείας αναθέσεων
και εξουσιοδοτείτε εν λευκώ τον Υπουργό να καθορίσει τα κριτήρια για το ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης των εταιρειών.
Εµείς δεν είµαστε εναντίον της συµµετοχής του ιδιωτικού
τοµέα. Είναι άλλο πράγµα όµως η ενίσχυση και η υποβοήθηση
της δηµόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αποδεδειγµένα ο δηµόσιος τοµέας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, και
άλλο πράγµα η υποκατάσταση µε τον ελεγχόµενο να επιλέγει τον
ελεγκτή του, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε συγκρούσεις συµφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή να γίνεται
από το µητρώο των πιστοποιηµένων φορέων και από τον φορέα
του έργου, µε πλήρη ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή.
Σε µια συγκυρία όπου τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης,
µέσω των κριτηρίων ανάθεσης των συµβάσεων, θα µπορούσαν
να αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο για την αναβάθµιση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των εργαζοµένων, εσείς προκρίνετε
τις αναθέσεις και της κατατµήσεις, συντηρώντας τις πελατειακές
λογικές.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητείται σήµερα ένα νοµοσχέδιο
που αποτελεί τον καθρέφτη της συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής, µιας πολιτικής που από τη µια θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες και από την άλλη προσαρµόζει την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους µε τέτοιον τρόπο και µε άρση των όποιων εµποδίων υπήρχαν, ώστε να υπηρετεί ακόµα καλύτερα και ακόµα πιο
αποτελεσµατικά τις ανάγκες των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Τι κάνει, µεταξύ άλλων, το νοµοσχέδιο που ανέπτυξαν, βέβαια,
αναλυτικά οι Βουλευτές του ΚΚΕ;Οι εκτεταµένες ηλεκτρονικές
διαδικασίες και η διεύρυνση των ορίων των έργων που απαιτούνται διευκολύνουν τη δράση µεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος µικρότερων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων αυτοαπασχολούµενων. Η
εφαρµογή του θα επιταχύνει σηµαντικά την πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Το σχέδιο νόµου προβλέπει εκτεταµένη ιδιωτικοποίηση των
διαδικασιών επίβλεψης των έργων. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια
ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους.
Επεκτείνεται ο θεσµός της διαιτησίας σε µεγάλες κατηγορίες
έργων και συµβάσεων µε το κράτος, ουσιαστικά, να παραιτείται
ακόµα και από τη δικαστική προστασία που παρείχε στον εαυτό
του, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Επιταχύνει τη συγκέντρωση των έργων σε µεγάλες επιχειρήσεις, εισάγοντας και σε µικρά έργα τα λεγόµενα «µη οικονοµικά
κριτήρια», που σχετίζονται, όµως, µε την οικονοµική ισχύ των επιχειρήσεων.
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Το σχέδιο νόµου έχει σωρεία διατάξεις µε στόχο να διευκολυνθεί ο αντιδραστικός αστικός σχεδιασµός για τη λεγόµενη
«πράσινη ψηφιακή µετάβαση», σχεδιασµός κοινός και για Νέα
Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγµα, οι προβλέψεις για περιοχές «NATURA» και για υλοποίηση έργων, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σχεδόν φωτογραφικές για διάφορες
υποδοµές που απαιτεί το σχέδιο, για βιοµηχανοποίηση ολόκληρης της υπαίθρου µε το πρόσχηµα της λεγόµενης «πράσινης
ανάπτυξης». Αυτός ο σχεδιασµός προωθήθηκε κι επί ΣΥΡΙΖΑ.
Αναβαθµίζεται τώρα, βέβαια, µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Τι αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω; Ότι το σηµερινό αστικό
κράτος µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατικό, ευέλικτο, ικανό
µόνο όταν πρόκειται να υπηρετήσει συµφέροντα του µεγάλου
κεφαλαίου, αφού την ίδια στιγµή, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του
λαού, είναι ανεπαρκές και αναποτελεσµατικό, όχι από ανικανότητα ή από έλλειψη σωστού σχεδιασµού, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά από συνειδητή, πιστεύουµε, ταξική πολιτική επιλογή.
Δείτε για παράδειγµα την εξής αντίφαση: Την ίδια ώρα που θα
προχωράνε µε fast track οι διαδικασίες, οι προµήθειες και τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, µε τους ιδιώτες να έχουν τον ρόλο του
ελεγκτή και του ελεγχόµενου και µε σοβαρές εκπτώσεις σε ζητήµατα όπως είναι και η ασφάλεια και η ίδια η προστασία του περιβάλλοντος, την ίδια ώρα κορυφαία ζητήµατα, όπως είναι η
πολιτική προστασία, η αντιπληµµυρική προστασία, η αντιπυρική
προστασία, η αντισεισµική προστασία, παραµένουν καθηλωµένα
και υποβαθµίζονται, γιατί, πολύ απλά, θεωρούνται ως περιττό για
το κράτος σας.
Ο χθεσινός ισχυρός σεισµός στην Ελασσόνα της Λάρισας
ήρθε να επιβεβαιώσει τους µεγάλους κινδύνους που υπάρχουν.
Γιατί, πώς να το κάνουµε, ζούµε σε µια σεισµογενή περιοχή. Η
χώρα µας είναι τέτοια. Και όµως εν έτει 2021 δεν έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της στατικότητας των δηµόσιων κτηρίων ούτε καν
των σχολικών κτηρίων. Βέβαια, δεν θα µας σώζει πάντα η γενναιότητα, η πραγµατική αυτοθυσία κάποιων ανθρώπων, όπως του
δασκάλου στο χωριό Δαµάσι. Αυτή η λογική διέπει τα πάντα.
Αυτή η λογική διέπει και τη διαχείριση της πανδηµίας. Ειλικρινά,
αδυνατούµε να σας παρακολουθήσουµε, όχι µόνο εµείς, αλλά ο
ελληνικός λαός, που έναν χρόνο τώρα ζει µέσα σε αυτή την ανασφάλεια.
Ακούσαµε σήµερα το πρωί τον Πρωθυπουργό σε µια από τις
πολλές καρµπόν δηλώσεις του για την πανδηµία να µιλάει για
καλά νέα. Πείτε µας ποια είναι τα καλά νέα, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ; Ότι η πανδηµία έναν χρόνο µετά δεν
µπορεί να ελεγχθεί; Ότι παρά τα περιοριστικά µέτρα και τα συνεχιζόµενα lockdown τα κρούσµατα εκτοξεύονται; Ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία στην Αττική βρίσκονται ένα βήµα πριν την
κατάρρευση; Ότι το πρόγραµµα του µαζικού εµβολιασµού απέχει πολύ ακόµα από το να γίνει πραγµατικά µαζικό; Όλα αυτά
εσάς σας ακούγονται, πραγµατικά, καλά νέα; Γιατί σε εµάς, αλλά
πιστεύουµε και στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ακούγονται
ως µάλλον κακά νέα. Εκτός αν ο Πρωθυπουργός, λόγω της ηµέρας, το έριξε στο black χιούµορ.
Η πρόκληση, βέβαια, είναι ακόµα µεγαλύτερη, γιατί έχουν προηγηθεί οι χθεσινές σας ανακοινώσεις, που µε κάθε επισηµότητα
ανακοινώσατε τη µετατροπή του ΕΣΥ σε σύστηµα µιας νόσου.
Αυτό, δηλαδή, που φωνάζουν εδώ και µήνες οι υγειονοµικοί, ότι
το ΕΣΥ έχει γίνει σύστηµα υγείας αποκλειστικά για περιστατικά
COVID-19, τώρα έχει και την επίσηµη σφραγίδα σας. Δεν µας
έφτανε, δηλαδή, η πανδηµία του κορωνοϊού. Τώρα απειλούµαστε
µε µία νέα παράλληλη πανδηµία, η οποία θα αφορά όλους όσους
στερούνται την αναγκαία περίθαλψη και θεραπεία για άλλες
ασθένειες από το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Ξέρετε πολύ καλά πως χιλιάδες ασθενείς παραµένουν σχεδόν
αποκλεισµένοι από τις διαγνώσεις, από τις θεραπείες, αφού η
µία µετά την άλλη οι κλινικές, κρεβάτια ΜΕΘ, προσωπικό, αφαιρούνται για τις µεγάλες ανάγκες πράγµατι των ασθενών µε κορωνοϊό. Παρά το ότι η κατάσταση στα δηµόσια νοσοκοµεία της
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Αθήνας και του Πειραιά έχει χτυπήσει κόκκινο, για εσάς αλλά και
για τους µεγαλοεπιχειρηµατίες στον τοµέα της υγείας «πέρα
βρέχει». Μάλιστα, το ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ,, που ανακοινώσατε χθες, αφήνει ανενόχλητους τους µεγάλους επιχειρηµατίες στην υγεία, οι οποίοι λες και δεν έχουµε έκτακτες
συνθήκες, αξιοποιούν αυτά τα χάλια του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, για να βγάλουν επιπλέον κέρδη σε βάρος του ελληνικού
λαού.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιµη και το ενδεχόµενο να
επιδεινωθεί ακόµα περισσότερο είναι ήδη ορατό. Το τελευταίο
εµπόδιο, για να φτάσουµε στο νήµα της ελπίδας, κύριε Μητσοτάκη, απέχει πάρα πολύ ακόµα. Ξέρετε γιατί; Διότι εσείς µε την
πολιτική σας, αντί να ρίχνετε εµπόδια, προσθέτετε συνεχώς καινούργια. Είναι ή δεν είναι εµπόδιο η έλλειψη µέτρων προστασίας,
µε δική σας ευθύνη, στους τόπους δουλειάς, στα µέσα µεταφοράς;
Σας το είπαµε και θα το ξαναπούµε: Κανένα lockdown πάνω
στο lockdown δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα αναγκαία
µέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα µέσα µεταφοράς, ή αλλού, ούτε να γεννήσει επιπλέον νοσοκοµειακές κλίνες,
κλίνες ΜΕΘ και υγειονοµικό προσωπικό. Ξέρετε καλά πως οι νοσοκοµειακές κλίνες, κλίνες ΜΕΘ, υπάρχουν και βρίσκονται στον
ιδιωτικό τοµέα υγείας.
Σας λέµε, λοιπόν, σήµερα, τώρα, αυτή τη στιγµή επιτάξτε στο
λεκανοπέδιο τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Σας τα προτείναµε και χθες
συγκεκριµένα και ονοµαστικά και µε τη διεύθυνσή τους, για να
προστεθούν απλές ειδικές κλίνες και διαγνωστικά εργαστήρια
για τις ανάγκες των ασθενών. Κάντε το από απόψε στο σύστηµα
εφηµερίας και νοσηλείας ασθενών, COVID-19 και µη COVID-19,
για να αξιοποιηθούν όλες οι υποδοµές τους και όλο το προσωπικό τους, µε κάλυψη της µισθοδοσίας από το κράτος.
Αξιοποιήστε τους ειδικούς επιστήµονες κύρους, που συνεργάζονται µε τα συγκεκριµένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και ταυτόχρονα, αποτελούν και µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του
Υπουργείου Υγείας για την προσαρµογή τους στις ανάγκες νοσηλείας ασθενών από τον κορωνοϊό.
Ενισχύστε το υγειονοµικό προσωπικό τώρα. Διορίστε µε κατεπείγουσες διαδικασίες και χωρίς καµµία άλλη προϋπόθεση,
όλους τους γιατρούς, που έχουν πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας και είναι υποψήφιοι για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.
Προχωρήστε ως επείγουσες τις διαδικασίες να ξεκινήσουν
άµεσα όλοι οι γιατροί, που είναι στη λίστα αναµονής, για ειδικότητα.
Μη χάνετε άλλο χρόνο για τον εµβολιασµό. Προχωρήστε µε
πιο γρήγορες διαδικασίες, µε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιµα εµβόλια.
Αυτά που σας προτείνουµε µπορούν να γίνουν τώρα, αυτή τη
στιγµή. Είναι ρεαλιστικά, γιατί απαντάνε άµεσα και πρακτικά στα
αδιέξοδα που ήδη έχει οδηγηθεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική και για το οποίο όλοι σας, µηδενός εξαιρουµένου, έχετε βάλει το χεράκι σας. Με την προστασία και την
υγεία του λαού µας δεν έχει κανένας το δικαίωµα να παίζει.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ζητά, σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Κανονισµού της Βουλής, τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων 15 και 219 και επί της
τροπολογίας 776/45 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές».
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα αίτηση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης
Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσουµε µε ένα νοητικό
πείραµα; Θα δείτε ποιος είναι ο στόχος του. Έστω ότι έρχεται
στο Υπουργείο Παιδείας ένας σύλλογος γονέων, ένας σύλλογος
φοιτητικός, εκπρόσωποι µαθητών και ζητούν η βαθµολόγηση των
παιδιών, των νέων, η αξιολόγηση ή η αξιολόγηση των καθηγητών
να γίνεται ως εξής: οι αξιολογούµενοι να επιλέγουν τους αξιολογητές και µάλιστα να έχουν και µία σχέση εξάρτησης. Με άλλα
λόγια, να πληρώνουν τον µισθό των αξιολογητών, που θα τους
αξιολογήσουν οι αξιολογούµενοι. Νοµίζω ότι ακόµα και η κ. Κεραµέως θα έβαζε τα γέλια µε αυτό.
Φανταστείτε τώρα µια άλλη συντεχνία, µια συντεχνία, η οποία
παίρνει παχυλούς µισθούς ή έχει εισοδήµατα παχυλά από το δηµόσιο, συναλλάσσεται µε το δηµόσιο, κάνει πράγµατα εκ µέρους
του δηµοσίου και απαιτεί αυτή η συντεχνία να έχει πλήρη ασυλία,
να µην µπορεί να διωχθεί ποτέ για ζηµία που επιφέρει αυτή η
συντεχνία στο δηµόσιο µέσα από τις πράξεις της. Ζητάει και κάτι
ακόµα περισσότερο, ζητάει όχι µόνο ασυλία αλλά και ακαταδίωκτο, να µην επιτρέπεται στον εισαγγελέα καν να ερευνήσει αν
υπήρξε κάποια πράξη τους που να υπονοµεύει το δηµόσιο συµφέρον.
Τέλος, για να κλείσω αυτό το νοητικό πείραµα, φανταστείτε να
υπάρχουν κάποια συνεταιράκια, τα οποία απαιτούν από το ελληνικό κράτος, από την Κυβέρνηση, από το δηµόσιο, από την πολιτεία, να απαιτούν από εµάς τον κρατικό δανεισµό από τους
δανειστές, έτσι ώστε αυτά τα συνεταιράκια, οι ιδιώτες, να έχουν
εγγυηµένα κέρδη από πράξεις και δραστηριότητες, που δεν προσθέτουν ούτε ένα ευρώ προστιθέµενης αξίας στην ελληνική ιδιωτική οικονοµία ή στο δηµόσιο και που αυτά τα εγγυηµένα κέρδη
τους θα τα εξάγουν από την Ελλάδα, αφού τα βγάλουν. Αυτό το
νοητικό πείραµα έχει τον στόχο να συνθέσει, να απεικονίσει τι
κάνετε µε αυτά τα νοµοσχέδια, νοµοσχέδια σαν το σηµερινό, το
οποίο είναι µία ψηφίδα του ψηφιδωτού, είναι ένα πετραδάκι του
µωσαϊκού, είναι ένα κοµµατάκι του παζλ, του µεγάλου πλιάτσικου
που ξεκίνησε βέβαια το 2010 µε το πρώτο µνηµόνιο, αλλά που
σήµερα µε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη σπάει όλα τα κοντέρ.
Διαβάζουµε στο νοµοσχέδιό σας, άρθρο 57, ότι παρέχεται λέει- η δυνατότητα επίβλεψης συµβάσεων έργων, µελετών και
παροχής τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, ο
οποίος θα αµείβεται από τον ανάδοχο, από τον επιβλεπόµενο.
Είναι αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει καµµία διαφορά επί της
ουσίας αυτού που εισάγει το άρθρο 57 µε το να έχεις τους γονείς
και τους µαθητές να πληρώνουν και να επιλέγουν τους βαθµολογητές των παιδιών.
Αυτό βέβαια, δεν είναι δική σας ευρεσιτεχνία. Θέλω να σας θυµίσω το 2008, τότε που κατέρρευσε η Wall Street, το City του
Λονδίνου, οι γαλλογερµανικές ανόητες τράπεζες. Θυµάστε τότε
ότι οι κοινωνίες ξαφνικά συνειδητοποίησαν εν µέσω εκείνης της
κατάρρευσης µια αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης. Θυµάστε
την «STANDARD AND POOR’S», τη «MOODY’S», τη «FITCH»; Θυµάστε ότι αυτοί οι ιδιώτες αξιολογητές ήταν αυτοί που πληρώνονταν από τη «LEHMAN», τη «JP MORGAN», την Εθνική Τράπεζα, την Πειραιώς; Για να αξιολογούν πλήρωναν οι αξιολογούµενοι τους αξιολογητές, για να τους δίνουν πέντε αστέρια, τρία
αστέρια, φουλ βαθµολογία. Αυτό εισάγετε µε το νοµοσχέδιό σας
σήµερα. Αναρωτιέµαι: όταν θα έρθει η στιγµή να αξιολογήσετε
και τα κολέγια, τα πτυχία, των οποίων η κ. Κεραµέως εξίσωσε εν
µέσω της νυκτός µε τα πανεπιστηµιακά, αυτό φαντάζοµαι θα
προτείνετε, θα προτείνετε στους κολεγιάρχες να βρουν τρόπο
να πληρώνουν κάποιους αξιολογητές για να τους αξιολογούν.
Είναι απόλυτα συµβατό µε ό,τι κάνετε. Τα ΣΔΙΤ, οι λεγόµενες
συµπράξεις δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα, κάπως έτσι θα αξιολογούνται φαντάζοµαι και θα γίνουν συµµορίες διαπλοκής ιδιωτικού τοµέα, ΣΔΙΤ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, καθηµερινά
αποκαλύπτεται πώς εννοείτε την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση
ως έννοια και ως µέθοδο και ως διαδικασία την εννοείτε ως ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προπέτασµα καπνού πίσω από το οποίο θα κρύβεται η διαφθορά,
ο αυταρχισµός και η ασυδοσία. Έννοιες όπως η αξιολόγηση, η
ίδια η έννοια της αξίας, στην οποία βασίζεται η αξιολόγηση, η
αριστεία, είναι έννοιες που τις επικαλείστε, για να ασελγήσετε
πάνω τους. Είστε η προσωποποίηση του ορισµού των κυνικών,
που είχε δώσει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Γνωρίζετε τα πάντα για τις
τιµές, χωρίς να ξέρετε τίποτα για τις αξίες.
Πάµε τώρα στο άσυλο, που τόσο αντιπαθείτε στο πανεπιστήµιο, εκτός βέβαια και αν πρόκειται για τα όρνεα, που έχει βάλει
το ελληνικό δηµόσιο, το κράτος στον κόρφο του από το 2012.
Αναφέροµαι στα στελέχη του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Αστάθειας –α, σταθερότητας το λέτε, ναι- το ΤΧΣ, το οποίο έρχεται
τώρα. Είναι µια άλλη ψηφίδα του ίδιου ψηφιδωτού µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, του ίδιου ψηφιδωτού που είχαµε µε τον «Ηρακλή», µε τον πτωχευτικό νόµο. Διάβασα τι σκέφτεστε να φέρετε
-πάρα πολύ γρήγορα εδώ µέσα- για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Κατ’ αρχάς, γι’ αυτούς που µας ακούν εκεί έξω -όσο λίγοι και
αν είναι αυτοί- να κάνω µια σύντοµη ιστορική αναφορά στο τι
ήταν το λεγόµενο ΤΧΣ. Ήταν ένα ταµείο, το οποίο στήθηκε για
να έρθουν τα χρήµατα, τα δανεικά από την τρόικα να διασώσουν
τις τράπεζες, να πάνε ως κεφαλαιακή ενίσχυση που δανείζεται ο
Έλληνας φορολογούµενος, ο πτωχευµένος Έλληνας φορολογούµενος, το πτωχευµένο ελληνικό δηµόσιο, για να δοθεί στους
τραπεζίτες. Η λέξη ταµείο, βεβαίως είναι παραπλανητική. Ένα
ταµείο, ένα fund έχει στόχο την κερδοφορία. Παίρνει ρίσκα. Μπορεί να χάσει, αλλά στόχος του είναι να κερδίσει. Η επιτυχία του
κρίνεται από το αν στο τέλος της ηµέρας, όπως λένε, τα οφέλη
του, τα κέρδη του είναι µεγαλύτερα από τις απώλειές του. Αυτό
το συγκεκριµένο ταµείο χτίστηκε για να χάσει. Χτίστηκε, όχι για
να πάρει ρίσκα εκ µέρους του δηµοσίου, αλλά χτίστηκε έτσι ώστε
να ζηµιώσει το δηµόσιο και εκείνα τα 41 δισ. που δανείστηκε ο κ.
Σαµαράς, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Στουρνάρας, να πάνε κατευθείαν
στις τράπεζες, οι οποίες βεβαίως, από κάτω ήταν σαν ένα σουρωτήρι οι τρύπες του οποίου ήταν τα κόκκινα δάνεια. Ήταν δεδοµένο ότι από πάνω θα βάζαµε τα 41 δισεκατοµµύρια που
δανείζεται ο Έλληνας πολίτης, η Ελληνίδα πολίτης και από κάτω
φεύγουν, όπως έφυγαν.
Επειδή, λοιπόν, στόχος του ΤΧΣ ήταν να ζηµιωθεί το δηµόσιο,
ο φορολογούµενος υπέρ των τραπεζιτών, µέσα στη νοµοθέτηση
τότε, στη νοµοθεσία του δευτέρου µνηµονίου το 2012, εισήγατε
την ασυλία των στελεχών του ΤΧΣ. Βεβαίως, όταν είναι στόχος
τους το να ζηµιωθεί το δηµόσιο, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και
µία ασυλία. Αυτό υπάρχει. Τώρα έρχεστε -όπως διαβάζουµε- να
προσθέσετε σε αυτή την ασυλία το ακαταδίωκτο για κάτι άλλο.
Γιατί; Διότι πρόσφατα -το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό- επανακρατικοποιήσατε την Πειραιώς, στη βάση της µετατροπής ενός χρέους, που είχε στο ελληνικό δηµόσιο, σε µετοχές, αλλά µε µία τιµή
δέκα και δεκαπέντε φορές υψηλότερη της χρηµατιστηριακής
αξίας.
Αυτό είναι ένα έγκληµα. Γι’ αυτό οι του ΤΧΣ είχαν ασυλία.
Όµως, τώρα δεν σας αρκεί αυτό, γιατί θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε ξανά την ίδια τράπεζα, πάλι µε απώλεια του ελληνικού Δηµοσίου, πηγαίνοντας τη συµµετοχή του ΤΧΣ, του κράτους από
το 61,3% σε κάτω από το 30% και τους δίνετε το ακαταδίωκτο,
έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα εισαγγελέας όχι να τους
καταδιώξει, αλλά ούτε καν να ερευνήσει αυτό το νέο σκάνδαλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, πόσο θα
ήθελα να ήσασταν πραγµατικά νεοφιλελεύθεροι και να κάνουµε
µία αντιπαράθεση σαν σοβαροί άνθρωποι, εµείς που δεν είµαστε
νεοφιλελεύθεροι, µε εσάς που θα ήσασταν νεοφιλελεύθεροι.
Είστε το ίδιο νεοφιλελεύθεροι όσο το ΠΑΣΟΚ είναι σοσιαλιστικό
ή ο ΣΥΡΙΖΑ ριζοσπαστική Αριστερά. Καθόλου, µε άλλα λόγια.
Ένας νεοφιλελεύθερος, κύριε Γεωργιάδη, είναι από το DNA
του -ή το DNA της- αντίθετος στον δηµόσιο δανεισµό, στο να
φορτώνεται χρέος ο φορολογούµενος, το κράτος υπέρ συµφερόντων, εναντίον της προσοδοφορίας και υπέρ της κερδοφορίας. Αυτός είναι ο νεοφιλελεύθερος. Αυτά έµαθα εγώ από την
κ. Θάτσερ. Εσείς είστε ακριβώς το αντίθετο. Φτιάξατε τον «Ηρακλή», όπου τι κάνετε; Φορτώνετε δηµόσιο χρέος στους ώµους
των φορολογουµένων και δίνετε κρατικές εγγυήσεις σε αρπα-
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κτικά ταµεία που προβαίνουν σε µη παραγωγικές πράξεις, προσοδοφορικές, υπεξαιρούν περιουσίες των µικροµεσαίων για να
τις βγάλουν στο εξωτερικό µε τη δηµόσια εγγύηση που παίρνετε
εσείς, φορτώνοντας χρέη στο κράτος. Δεν είστε νεοφιλελεύθεροι. ΕΚΠ είστε, εκπρόσωποι κρατικοδίαιτων πλιατσικολόγων.
Αυτό είστε.
Η µόνη σας αγωνία εδώ µέσα είναι να µην ακούγονται εκεί έξω
αυτά που κάνετε εδώ µέσα, να µην µάθουν οι πολίτες -ιδίως οι
συντηρητικοί πολίτες- την εκτροπή από τη νοµιµότητα που νοµοθετείτε εδώ µέσα. Στόχος σας είναι ο αντιπερισπασµός και εργαλείο σας, για να τον πετύχετε, είναι η διχόνοια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον ελληνικό λαό -έναν µετριοπαθή ελληνικό λαό- που παρά τη µεγαλύτερη χρεοκοπία του διεθνούς καπιταλισµού, την οποία ζήσαµε τα τελευταία δέκα χρόνια,
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρέµεινε ειρηνικός, νηφάλιος, γενναία µετριοπαθής, τον διχάζετε. Από το δόγµα «σοσιαλισµός για τους τραπεζίτες και στυγνή λιτότητα για τους
πολλούς» -το δόγµα αυτό που εφαρµόζετε από το 2010- πήγατε
στο «νόµος και τάξη, ΜΑΤ και χηµικά» για τη νεολαία, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους καθηγητές που τολµάνε να ζητήσουν τα αυτονόητα και, παράλληλα, ασυλία, ακαταδίωκτο και
ανοµία για τραπεζίτες, αρπακτικά, προµηθευτές, εργολάβους.
Διχάζετε τον λαό, εργαλειοποιώντας ακόµα και τον καταδικασµένο κρατούµενο Κουφοντίνα. Χωρίς αιδώ πασχίζετε να διαιρέσετε τον λαό -λες και αυτό ήταν το ζητούµενο- µεταξύ εχθρών
και υποστηρικτών του Κουφοντίνα, εξαπολύοντας επίθεση στη
βασική αρχή του φιλελευθερισµού, ότι το κράτος δεν έχει βεντέτες, δεν σκοτώνει, δεν εκδικείται. Θέλετε νεκρό απεργίας πείνας, γιατί επιδιώκετε µολότοφ στους δρόµους. Κι αυτό επειδή
ονειρεύεστε σύρραξη κοινωνική και, παράλληλα, αβάσταχτες κοκοροµαχίες στα κανάλια.
Μας ρωτούν: «Είστε εναντίον της βίας από όπου κι αν έρχεται;» Απαντάµε, «Η βία µάς αηδιάζει». Ξέρουµε, όµως, από πού
προέρχεται σήµερα. Προέρχεται από εσάς, προέρχεται από την
Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί το κάνετε; Ηλίου φαεινότερο. Για
να µην συζητά κανείς τη νοµοθέτηση του πλιάτσικου που κάνετε
µέσα σε αυτή τη Βουλή σήµερα, κάθε µέρα, για να µην µιλάει ο
κόσµος ούτε για την όλο και πιο βαθιά χρεοκοπία της χώρας,
ούτε, βέβαια, για την ανοµία, το άσυλο, το ακαταδίωκτο που δίνετε στα πολιτικά σας αφεντικά, στους ολιγάρχες και τα αρπακτικά που εν µέσω πανδηµίας, εν µέσω όλο και πιο βαθιάς
χρεοκοπίας, στήνουν το µεγάλο φαγοπότι όπως τα όρνια που περιµένουν να τσιµπολογήσουν τα κουφάρια των πεσόντων.
Τυλίγεστε στην ελληνική σηµαία, αλλά δεν σας καίγεται καρφάκι για την πατρίδα. Την ώρα που απαιτείται οµόνοια και οµοψυχία σε µια περιοχή που είµαστε ένα βήµα από θερµά επεισόδια, µε έναν λαό που ταλανίζεται από µία πανδηµία, την οποία
εσείς αντιµετωπίζετε ως κράτος - καφενείο, διχάζετε βιαιοπραγώντας επί ειρηνικών πολιτών, προσπαθώντας να τους εξωθήσετε στη βία που θα σας διευκολύνει να ασκήσετε και άλλη βία,
να δηµιουργήσετε κι άλλο θόρυβο, για να υπερκαλύψετε το έγκληµα που κάνετε εδώ µέσα, νοµιµοποιώντας την ανοµία του ολιγαρχικού τραπεζικού, ψηφιακού και αναλογικού παρακράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ασυλία και στο ακαταδίωκτο των τραπεζιτών εµείς αντιπαραθέτουµε την κοινωνική λογοδοσία. Στο ολιγαρχικό πλιάτσικο, υπό την κάλυψη της τρόικας,
αντιπαραθέτουµε την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας επί των
εργαλείων του κράτους, τα οποία έχουν αποδοθεί στην τρόικα.
Στον διχασµό αντιπαραθέτουµε τον κοινωνικό και τον επιστηµονικό διάλογο. Στην καταστολή, στην κρατική βία και στην αστυνοµοκρατία εµείς αντιπαραθέτουµε την ειρηνική υπεύθυνη
ανυπακοή. Δεν θα σας ακολουθήσουµε στην ξέφρενη κούρσα
σας προς τον πάτο. Εσείς επιλέγετε τον διασυρµό και την τροµοκρατία ευάλωτων ως αντιπερισπασµό για το πλιάτσικο της περιουσίας του δηµοσίου και των µικροµεσαίων.
Κάντε µια σύγκριση όχι δύο πόλεων, που θα έλεγε ο Ντίκενς,
αλλά µιας ιστορίας δύο σίριαλ. Ενός σίριαλ στο Μαρούσι και
ενός σίριαλ εδώ, στην πλατεία Συντάγµατος. Το σίριαλ στο Μαρούσι ξέρετε ποιο είναι. Έχει να κάνει µε το Mall. Η Σοφία Σακοράφα σάς τα εξήγησε χτες πάρα πολύ καλά. Δεν θα επιµείνω.
Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε, κύριε Γεωργιάδη. Να µην
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πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιµο ο κ. Λάτσης. Όλα για τον κ.
Λάτση, για να µην πληρώσει αυτό το 1 ευρώ. Παράλληλα, σήµερα στο Σύνταγµα, έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών, ήταν δεκάδες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, που πάλι θα
αποπεµφθούν. Πάλι εξηντάχρονες γυναίκες, καθαρίστριες, ευάλωτες θα βρεθούν στο δρόµο εν µέσω πανδηµίας. Αυτοί είστε.
Μπροστά σε αυτό το κράτος-τροµοκράτη, αυταρχικό, αρπακτικό που χτίζετε, εµείς στο ΜέΡΑ25 επιλέγουµε τη ροµαντική
πίστη ότι ο νέος αυταρχισµός της παλαιοκοµµατικής σας νέας
ακροδεξιάς δεν θα περάσει. Όµως, δεν αρκούµαστε σε αυτή τη
ροµαντική πίστη. Παράλληλα, προτάσσουµε την υπεύθυνη ανυπακοή στις δήθεν λύσεις σας, τις πρακτικές, εφαρµόσιµες, πραγµατικές λύσεις στα φλέγοντα προβλήµατα του τόπου και την
ήρεµη αντίσταση στη φιλότιµη προσπάθειά σας να διχάσετε την
κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δύο λόγια µόνο προς τον κ. Βαρουφάκη. Πρώτον, είπατε πως
δεν είµαστε νεοφιλελεύθεροι. Αγαπητέ κύριε Βαρουφάκη, τα τελευταία χρόνια έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας να απαντούµε σε
αιτιάσεις της Αντιπολιτεύσεως ότι δήθεν είµαστε νεοφιλελεύθεροι, λέγοντας ότι δεν είµαστε νεοφιλελεύθεροι. Άρα, δεν κάνατε
τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώσετε αυτό που λέει η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη µέρα.
Ρωτήστε τον κ. Τσίπρα σε πόσες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ µας
λέει νεοφιλελεύθερους. Κύριε Τσίπρα, ο πρώην συνεταίρος σας,
µας είπε ότι δεν είµαστε νεοφιλελεύθεροι. Τον ευχαριστούµε!
Πάµε στο δεύτερο που είπατε. Μπορεί να έχουµε πολλές διαφορές, πολιτικές, ιδεολογικές, πολιτισµικές, αλλά ότι περίπου
καταλαβαίνετε πως είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο των πανεπιστηµίων και των κολεγίων. Φαντάζοµαι ότι το καταλαβαίνετε. Διότι
είπατε ότι η κ. Κεραµέως, που εξίσωσε τα πανεπιστήµια µε τα κολέγια, θα προσλάβει κάποιους να ελέγχουν τα κολέγια και διάφορες άλλες -θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Βαρουφάκηουρανοµήκεις ανοησίες που µόνο ο Γιάνης µε ένα «ν» θα µπορούσε να πει σε αυτή την Αίθουσα.
Διότι, καλώς γνωρίζετε ότι τα πτυχία των κολεγίων δεν αναγνωρίζονται από την κ. Κεραµέως. Αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έκανε η κ. Κεραµέως ήταν η συµµόρφωση της χώρας σε µία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Μου κάνει εντύπωση το εξής: Ο Κρίτων Αρσένης, ο Βουλευτής
σας, όλες τις περασµένες µέρες µου έλεγε συνέχεια στη Βουλή
για την αγωνία του για το άρθρο 219, ότι έχουµε καταδίκη από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ότι αυτό είναι κάτι, που πρέπει να
αποφύγουµε οπωσδήποτε. Για µία ήδη τετελεσµένη καταδίκη
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων -που είναι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια που
τους δίνουν τα πτυχία, όπως καλώς γνωρίζετε- δεν δείχνετε την
παραµικρή αγωνία. Αυτό δείχνει και το µέγεθος της υποκρισίας
σας.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το τελευταίο που το θεωρώ και πιο
σοβαρό, µε το ΤΧΣ, την ασυλία, το ακαταδίωκτο και όσα είπατε
για τις τράπεζες. Πρώτον, ασυλία στα µέλη του ΤΧΣ, του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ξέρετε, είχε δώσει και
η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πάντα µία από
τις βασικές αιτιάσεις των θεσµών και αυτό φαντάζοµαι το γνωρίζετε. Το γιατί το ξέρετε καλύτερα από εµένα.
Οφείλω όµως να σας πω ότι µε το να έρχεται σε αυτήν τη
Βουλή ο Γιάνης µε ένα «ν» και να κατηγορεί την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας για ζηµιά στο τραπεζικό σύστηµα, κινδυνεύετε, κύριε Βαρουφάκη, να πέσουν τα τζάµια από πάνω να σας
πλακώσουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παραλάβατε από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά µετοχές
στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του ελληνικού δηµοσίου αξίας 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μετά την περίφηµη
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φράση σας «darling, I closed the banks» -αγάπη µου, έκλεισα τις
τράπεζες- αναγκάσατε την εποµένη κυβέρνηση µετά τις επόµενες εκλογές µε εντολή του κ. Τσίπρα να πουλήσει τις µετοχές
αυτές για 4 δισεκατοµµύρια. Καταστρέψατε δηλαδή 30 δισεκατοµµύρια ευρώ περιουσία του ελληνικού λαού µε µία σας κίνηση.
Και έχετε το θράσος να έρθετε στη Βουλή και να κάνετε σε εµάς
µαθήµατα;
Ήσασταν το µεγαλύτερο πολιτικό λάθος του Αλέξη Τσίπρα.
Εάν δεν σας είχε βάλει Υπουργό οικονοµικών στο πρώτο εξάµηνο, µπορεί να ήταν πολύ διαφορετική και η πορεία και του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας. Για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν µε πολυνοιάζει, για την πορεία της χώρας όµως µε νοιάζει πάρα πολύ.
Έχετε προκαλέσει προσωπικά εσείς ζηµία που, σύµφωνα µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης και τον κ. Ρέγκλινγκ, ξεπερνά τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και κάνετε µαθήµατα στη
Νέα Δηµοκρατία που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα όρθια
σε αυτές τις συνθήκες; Όλα έχουν ένα όριο, κύριε Γιάνη µε ένα
«ν».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Θα µου επιτρέψετε να σας κάνω µια παρατήρηση ως Προεδρεύουσα. Πρέπει να περιορίζεστε µόνο στην πολιτική αντιπαράθεση.
Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Αγαπητέ
κύριε Γεωργιάδη, νιώθω άσχηµα, γιατί όταν µου απαντάτε εσείς
στο θέµα τού αν η Νέα Δηµοκρατία είναι νεοφιλελεύθερη, προφανώς πρέπει να σκύψω το κεφάλι και να πω ότι έχετε δίκιο.
Εσάς προσωπικά, ποτέ δεν σας κατηγόρησα για νεοφιλελευθερισµό. Από αλλού κρατάει η σκούφια σας. Το γεγονός ότι ο κ.
Μητσοτάκης σάς έχει στην Κυβέρνησή του, είναι µια προσωπική
του τραγωδία.
(Χειροκροτήµατα από το ΜέΡΑ25)
Είναι η προσωπική τραγωδία ενός νεοφιλελεύθερου Πρωθυπουργού που έχει έναν άνθρωπο σαν και εσάς στην Κυβέρνησή
του. Τι να κάνουµε; Δική του τραγωδία είναι. Εγώ τον συµπονώ
γι’ αυτό.
Όσον αφορά τα πανεπιστήµια, δεν ξέρω, δεν ήσασταν εδώ στη
συζήτηση που είχαµε µε την κ. Κεραµέως, αλλά θα ήταν φρόνιµο
εκ µέρους σας να µην έχετε την τάση να συγκρουστείτε µε µένα
για το τι ισχύει στα πανεπιστήµια γενικότερα. Δεν σας συµφέρει
αυτή η συζήτηση. Δεν είστε Υπουργός Παιδείας, δεν πρόκειται
να ασχοληθώ µε αυτό.
Για να µην σπαταλώ τον χρόνο, θα µπω κατευθείαν στο τρίτο
θέµα.
Κύριε Άδωνι Γεωργιάδη, θέλετε να θυµηθείτε έναν άλλον
Άδωνι Γεωργιάδη - α, δεν ήταν άλλος, ο ίδιος ήσασταν- που το
Γενάρη και το Φλεβάρη του 2015 βγαίνατε και ζητούσατε, προκαλούσατε τους Έλληνες πολίτες να βγάλουν τα χρήµατά τους
από τις ελληνικές τράπεζες; Θυµάστε ότι πριν από αυτό ήσασταν
κοµµάτι µιας κυβέρνησης, η οποία είχε δώσει 41 δισεκατοµµύρια
στις τράπεζες και µου είπατε ότι οι µετοχές του ΤΧΣ ήταν 35;
Ήδη παραδεχθήκατε ότι είχατε 41 και είχατε πέσει στα 35. Δεν
είχατε πέσει στα 35, στο µηδέν είχατε πέσει, γιατί αυτά τα 35 δεν
υπήρχαν.
Ο µόνος τρόπος να µάθεις ποια είναι η τιµή µιας µετοχής, όταν
έχεις ιδίως πολλές -κατά µέσο όρο 60% των ελληνικών τραπεζών- είναι να πας να πουλήσεις. Ήδη οι τράπεζες είχαν απαξιωθεί
τον Ιούνιο του 2014, τότε που ο κ. Σόιµπλε αποφάσισε να απολύσει τον κ. Σαµαρά και εσάς. Τον Ιούνιο του 2014 το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο είχε µιλήσει για πλήρη απαξίωση των µετοχών των τραπεζών. Δεν γινόταν διαφορετικά.
Δεν ξέρω, σας ενδιαφέρει να το καταλάβετε; Μπορείτε να το
καταλάβετε; Πήρατε ένα τρυπητήρι, βάλατε 41 δισεκατοµµύρια
του ελληνικού λαού και αυτά χάθηκαν, γιατί ξεχάσατε να κλείσετε τις τρύπες από κάτω, που ήταν τα κόκκινα δάνεια. Μετά θέλατε να το ρίξετε αυτό στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία
ήµουν Υπουργός οικονοµικών. Αυτή είναι η τακτική της ακροδεξιάς, της Δεξιάς. Σίγουρα δεν είναι των νεοφιλελεύθερων. Οπότε
έχετε απόλυτο δίκιο. Αναιρώ την κατηγορία στο πρόσωπό σας
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ότι ήσασταν ποτέ νεοφιλελεύθεροι!
Κλείνω µε κάτι, για να είµαστε ξεκάθαροι. Το Δεκέµβριο από
το Βήµα της Βουλής ζήτησα επιτέλους να γίνει αυτή η εξεταστική
των πραγµάτων επιτροπή της Βουλής, να κοιτάξουµε όλα τα µνηµόνια και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το 2015 και
το 2012 και το 2011. Γιατί είχα πει ότι µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον εµφύλιο και το Κυπριακό, η χρεοκοπία των τελευταίων δέκα ετών είναι κάτι για το οποίο πρέπει τουλάχιστον να
συµφωνήσουµε στα νούµερα, όχι να συµφωνήσουµε στην πολιτική εκτίµηση, αλλά τουλάχιστον στα νούµερα.
Καταθέσαµε πρόταση εµείς, ως ΜέΡΑ25, να δηµιουργηθεί νηφάλια µία τέτοια εξεταστική επιτροπή. Εσείς και ο Πρωθυπουργός σας µε απειλείτε από το 2015 µε εξεταστική επιτροπή. Σας
είχα πει ότι δεν θα τολµήσετε να το κάνετε, γιατί ξέρετε ποιοι
είναι οι ένοχοι. Οι ένοχοι είστε εσείς, που ξεπουλήσατε τη δηµόσια, την ιδιωτική περιουσία, τις τράπεζες, την Ελλάδα στους ξένους δανειστές υπέρ µιας ντόπιας ολιγαρχίας που κινεί τα
νήµατά σας.
(Χειροκροτήµατα από το ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ. Θέλετε να ακούσετε και τον κ. Χήτα και να απαντήσετε
µετά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευκαιρία να απαντήσει και στους
δύο ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, παρακολουθούµε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον
µαζί µε τους Έλληνες πολίτες και εµείς. Η διαφορά είναι ότι εµείς
συµµετέχουµε στη διαδικασία. Θα πρέπει να το κοιτάξουµε. Πολιτικά εγώ βλέπω ότι συµφωνήσαµε σε κάτι.
Ακούµε για δισεκατοµµύρια. Βροχή τα δις και τα εκατοµµύρια,
30 δις, 40 δις, 50 δις, 60 δις, πολλά δισεκατοµµύρια. Εκατοµµύρια, δισεκατοµµύρια, γίνεται χαµός. Έχουµε ζητήσει, από την
πρώτη στιγµή, που µπήκαµε εξεταστική για το πρώτο εξάµηνο
και σας έχουµε προσκαλέσει και προκαλέσει να κάνουµε την εξεταστική αυτή, να µάθει ο ελληνικός λαός που πήγαν αυτά τα δισεκατοµµύρια, αλλά δεν κάνατε κάτι, ως Κυβέρνηση, όχι εσείς
προσωπικά. Δεν ήρθε η ώρα να δούµε αυτά τα δισεκατοµµύρια,
τα οποία πάνε και έρχονται µέσα στο Κοινοβούλιο -τρελαίνεται
ο φτωχοποιηµένος ελληνικός λαός να τα ακούει- πού πήγαν;
Γιατί δεν σηκώνετε το γάντι;
Δύο εξεταστικές ζητήσαµε, µία για το πρώτο εξάµηνο και µια
δεύτερη για τις Πρέσπες. Και στα δύο ποιείτε την νήσσαν ως Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Απλώς να πω στον Πρόεδρο του ΜέΡΑ25 ότι
δεν υπάρχει καµ,ία δήλωσή µου του Ιανουαρίου και του Σεπτεµβρίου του 2015, που καλούσα τον κόσµο να πάρει τα χρήµατα
από τις τράπεζες.
Υπάρχει µία απάντησή µου τον Σεπτέµβριο του 2014 στον τηλεοπτικό σταθµό «MEGA», όταν ο τότε συνάδελφος κ. Γιώργος
Βαρεµένος µού είπε ότι αν κερδίσουν τις εκλογές, δεν θα πληρώσουν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Του είπα ότι αν το πείτε
αυτό και το κάνετε, θα πάρει ο κόσµος τα λεφτά από τις τράπεζες και πρώτος εγώ. Μετά τη δήλωσή µου αυτή και τον σάλο που
δηµιουργήθηκε δεν υπήρξε κανένα «bank run» ούτε 1 ευρώ, διότι
ακόµα υπήρχε στην εξουσία µία κυβέρνηση που τιµούσε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν προκαλούσε ανησυχία στην τραπεζική
πίστη.
Τι έγινε, όµως; Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Μετά από µερικούς
µήνες και αφού εγώ λοιδορήθηκα τότε για εκείνη µου τη δήλωση,
ήρθατε πράγµατι στην εξουσία και εσείς προσωπικά, είπατε ότι
δεν θα πληρώσετε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και τι έγινε;
Έφυγαν µεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 47 δισεκατοµµύρια ευρώ
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από τις ελληνικές τράπεζες. Έγινε, δηλαδή, ακριβώς αυτό που
είχα προβλέψει τον Σεπτέµβριο του 2014.
Άρα, η δήλωσή µου εκείνη ήταν, δυστυχώς, για τον ελληνικό
λαό εξαιρετικά ακριβής. Το bank run δεν έγινε από τη δήλωσή
µου, το bank run έγινε από την ανικανότητά σας να κυβερνήσετε,
προσωπικά εσάς -του κ. Βαρουφάκη και του κ. Τσίπρα- που δυστυχώς σας άφηνε ανεξέλεγκτο, γιατί µετά και ο ίδιος το έχει µετανιώσει πικρά που σας έδωσε αυτήν τη θέση. Άρα και πάλι να
είστε περισσότερο προσεκτικός. Όλα τα άλλα που είπατε, έχουν
απαντηθεί από την ιστορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να έρθει ο κ. Τσίπρας να
µιλήσει.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό µέχρι να ετοιµαστεί το
Βήµα.
Κύριε Τσίπρα, συγγνώµη, ένα λεπτό και κλείνει ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θα είµαι
πολύ γρήγορος, κυρία Πρόεδρε. Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα
θα έχω τελειώσει.
Κύριε Γεωργιάδη, τελικά ισχύει ότι «τον ακροδεξιό όσο και να
τον πλένεις χαλάς σαπούνια, σαµπουάν».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κύριε Γεωργιάδη, µία απλή αναφορά. Πρώτον, στις 14 Δεκεµβρίου ο δικός σας ο κ. Στουρνάρας είναι ο πρώτος κεντρικός
τραπεζίτης στην ιστορία της ανθρωπότητας του καπιταλισµού
που κηρύσσει bank run, προβλέποντας έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά. Είναι σαν ο πυροσβέστης να φωνάζει στον κόσµο
«τρεχάτε, χριστιανοί, γιατί καιγόµαστε» και τότε ξεκίνησε το bank
run. Με το που µπήκαµε στην κυβέρνηση, είχαµε ήδη 15 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είχαν φύγει από τις τράπεζες.
Το δεύτερο που θα σας πω: Tην 1η Φεβρουαρίου είχα πάει στο
Λονδίνο και είχα µιλήσει σε διακόσιους πενήντα τραπεζίτες. Την
1η Φεβρουαρίου -ψάξτε το να το βρείτε από τα στοιχεία του
«Bloomberg»- µετά τη συζήτηση που είχαµε µε τους τραπεζίτες,
που τους εξήγησα ακριβώς τι θα γίνει µε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε τα «Dept Pops»,
είχαµε αύξηση του χρηµατιστηρίου κατά 13% µέσα σε µία ώρα
και αύξηση των τραπεζικών µετοχών κατά 22%. Δύο ώρες µετά,
ο αγαπητός σας κ. Ντράγκι έκλεισε τη ρευστότητα στις ελληνικές
τράπεζες, για να καταστρέψει αυτά που κέρδισαν.
Εσείς ως ταγοί και πιστοί «yes men» των ξένων κατακτητών,
πάντοτε και συστηµατικά θα πάρετε το µέρος τους µαζί µε την
ντόπια ολιγαρχία. Δεν µε εντυπωσιάζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συµµαχία): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είχε πράγµατι ενδιαφέρον µια συζήτηση για το
παρελθόν και για έξι χρόνια πριν, πρώτον, αν δεν είχαν µεσολαβήσει από τότε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις και αν δεν µας είχε
κρίνει όλους ο λαός και δεύτερον, αν σήµερα που µιλάµε εδώ
στο Κοινοβούλιο, δεν βρισκόµασταν και δεν είχαµε τη συνείδηση
ότι βρισκόµαστε σε µια εξαιρετικά κρίσιµη και έκτακτη κατάσταση.
Χθες είχαµε σαράντα νεκρούς στα νοσοκοµεία µας από την
επιδηµία του κορωνοϊού, πάνω από δύο χιλιάδες επτακόσια
κρούσµατα σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα τα νοσοκοµεία της
Αττικής είναι για άλλη µια φορά στο κόκκινο, κυριολεκτικά στο
κόκκινο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα ήταν φρόνιµο και κρίσιµο να συνειδητοποιήσουµε όλοι πως αυτό είναι το πρώτο θέµα που θα έπρεπε
να κουβεντιάζουµε σήµερα εδώ όλοι µεταξύ µας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, διότι κάτι δεν πάει καλά και θα εξηγήσω
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γιατί λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.
Είµαστε δώδεκα µήνες µετά την έναρξη σε όλο τον κόσµο -όχι
µόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη- αυτής της πρωτοφανούς
για τα δικά µας δεδοµένα πανδηµικής κρίσης, αλλά εδώ στην Ελλάδα διανύουµε, έχουµε µπει στον πέµπτο µήνα lockdown. Είµαστε τέσσερις συνεχόµενους µήνες µε lockdown και µάλιστα, εις
ό,τι αφορά τα µέτρα -δεν θέλω να υπεισέλθω στο ζήτηµα τού
κατά πόσο εφαρµόζονται ή όχι- σκληρό lockdown. Τέσσερις
µήνες σερί µε sms για τις µετακινήσεις των πολιτών, µε απαγορεύσεις κυκλοφορίας, µε κλειστή την οικονοµία, κλειστό το λιανεµπόριο, κλειστή την εστίαση, κλειστά τα σχολεία και τι έχουµε
καταφέρει; Τα νοσοκοµεία µας να είναι στο κόκκινο για τρίτη συνεχόµενη φορά!
Εν τοιαύτη περιπτώσει, σας αρέσει διαρκώς να κάνετε συγκρίσεις. Καλό είναι να κάνουµε συγκρίσεις και θα ήταν πράγµατι µία
πολιτική σκοπιµότητα ασυγχώρητη αν σε µια τέτοια σοβαρή
κρίση ερχόµασταν µε πρώτο γνώµονα, µε πρώτο σκοπό το να
επιρρίψουµε ευθύνες. Σας αρέσει να κάνετε συγκρίσεις µε την
Ευρώπη. Καλά κάνετε. Και εµάς µας αρέσει να κάνουµε συγκρίσεις µε την Ευρώπη.
Όµως, ειλικρινά, κύριε Γεωργιάδη, γνωρίζετε -να µου πείτε αν
γνωρίζετε- κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να έχει παρατεταµένο lockdown σαν το δικό µας και τόσο αποτυχηµένο lockdown
σαν το δικό µας; Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχουν πέντε συνεχόµενους µήνες, σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα! Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχουν τέσσερις µήνες συνεχόµενους κλειστά τα
σχολεία και το λιανεµπόριο και έξι συνεχόµενους µήνες κλειστή
την εστίαση.
Στην Ισπανία, που χτυπήθηκε ίσως και περισσότερο από την
Ελλάδα από την πανδηµία, τα σχολεία παραµένουν ανοιχτά µε
αυξηµένα, όµως, τεστ, µε µέτρα στα σχολεία. Όταν κλείνουν, δεν
ξανανοίγουν ακριβώς όπως έκλεισαν. Σε πολλές περιοχές της
Ισπανίας, στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, η εστίαση
είναι ανοιχτή µε αυστηρά µέτρα και πρωτόκολλα. Είναι ανοιχτή,
όµως.
Στο Βέλγιο, που χτυπήθηκε περισσότερο σε αριθµό κρουσµάτων από ό,τι η Ελλάδα, τα µαγαζιά και τα σχολεία είναι ανοιχτά
µε αυστηρούς ελέγχους, µε τεστ, µε µέτρα προστασίας.
Στην Ολλανδία τα καταστήµατα λειτουργούν, έστω και µε ραντεβού, τα σχολεία είναι ανοιχτά. Δεν έχουν εκεί κρούσµατα;
Έχουν κρούσµατα. Έφτασαν, όµως, στο σηµείο ξανά και ξανά
να είναι στο κόκκινο τα νοσοκοµεία τους; Όχι.
Άρα, κάτι δεν κάνουµε καλά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν µπορεί
να συνεχίζετε διαρκώς να δίνετε συγχαρητήρια στον εαυτό σας
και να αυτοεπαινείστε ότι τα έχετε πάει περίφηµα, ενώ έχει καταστραφεί και η δηµόσια υγεία και το αίσθηµα ασφάλειας των
πολιτών εις ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος
δηµόσιας υγείας.
Έχει καταστραφεί, όµως και η οικονοµία, κύριε Γεωργιάδη.
Έχει καταστραφεί η οικονοµία και ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω πώς θα απαντήσετε και πώς απαντάτε -γιατί είµαι βέβαιος
ότι είσαστε από τους Υπουργούς που συνοµιλείτε µε εκπροσώπους φορέων της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας- όταν οι εκπρόσωποι του λιανικού εµπορίου σάς λένε «δεν µπορούµε να
έχουµε τα µαγαζιά µας ανοιχτά, που ούτως ή άλλως έµπαινε
ένας-ένας µέσα και δεν έµπαιναν και πολλοί και δεν µένουν και
πολλή ώρα, ενώ ήδη οι άνθρωποι συνωστίζονται» -οι πελάτες
εννοώ- «στα µέσα µαζικής µεταφοράς κάθε µέρα». Άρα, κάτι δεν
πάει καλά.
Ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι αν δεν αναρωτηθείτε τι λάθος
έχετε κάνει και αν δεν προσπαθήσουµε να αλλάξουµε το µοντέλο
αντιµετώπισης της πανδηµίας και διαρκώς επιµένετε στην επικοινωνιακή πολιτική, τα πράγµατα θα γίνονται χειρότερα.
Την τελευταία φορά που συζητήσαµε εδώ στη Βουλή τα ζητήµατα αυτά σε µία από τις πολλές πράγµατι συζητήσεις -ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, αν θυµάµαι καλά, ήταν- ο κ. Μητσοτάκης ήρθε για να µας πει πόσο πετυχηµένα αντιµετωπίσατε
το δεύτερο κύµα. Καθ’ όλη την περίοδο που ακολούθησε, δεν
ήταν µόνο τα µέτρα τύπου «φυσαρµόνικας» και «ακορντεόν»,
ήταν και η στάση της Κυβέρνησης, µια κρύο, µια ζέστη, µια κρύο,
µια ζέστη.
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Μέχρι και την προηγούµενη εβδοµάδα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο απέπνεε από τις δηλώσεις του και τις παρεµβάσεις του ήταν ότι οσονούπω ανοίγουµε και φτάσαµε αυτήν τη
στιγµή τα νοσοκοµεία στην Αττική να είναι σε χειρότερη µοίρα
απ’ ό,τι ήταν τα νοσοκοµεία στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Οκτώβρη.
Ξανά στο σηµείο µηδέν.
Προφανώς, υπάρχουν εύκολες δικαιολογίες, υπάρχουν και
πραγµατικές δικαιολογίες. Δεν µπορώ να κρίνω, δεν είµαι επιστήµονας να κρίνω τον ρυθµό ή τον βαθµό µεταδοτικότητας του
ιού. Αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει, αυτό που µπορώ να κρίνω και
κρίνει και ο µέσος Έλληνας είναι ότι η συνολική διαχείριση είναι
µία µεγάλη αποτυχία.
Δεν µου αρέσει να ανεβαίνω σε αυτό το Βήµα και να κατηγορώ
µόνο και να καταγγέλλω µόνο τα κακώς κείµενα, αν και αυτή
είναι, αν θέλετε, η έννοια του δηµοκρατικού διαλόγου και όταν
είσαι στην Αντιπολίτευση πρέπει να καταγγέλλεις τα κακώς κείµενα της Κυβέρνησης, µήπως και διορθωθεί.
Όµως, εγώ θέλω να µιλήσω πάρα πολύ συγκεκριµένα. Τόσον
καιρό φωνάζουµε, έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας, ότι το κρίσιµο
ζήτηµα είναι οι επιστήµονες να έχουν σοβαρές επιδηµιολογικές
έρευνες και µελέτες, για να µπορούν να κρίνουν ανά πάσα στιγµή
και όχι µε οριζόντια µέτρα το πώς πρέπει να παρέµβουµε.
Τι έχετε κάνει γι’ αυτό; Πόσον καιρό φωνάζουµε ότι πρέπει να
συνταγογραφήσετε τα τεστ; Πόσο κοστίζει όλο αυτό; Πόσο κοστίζει, ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και εγκαίρως οι συµπολίτες µας, οι οποίοι νοσούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
σε ιατρικές συµβουλές και εάν χρειαστεί, εγκαίρως να πάνε να
νοσηλευτούν, διότι εάν πάνε να νοσηλευτούν κατόπιν εορτής τα
πράγµατα µπορεί να είναι πολύ χειρότερα; Τι άλλο πρέπει να
γίνει επιτέλους για να πάρετε µέτρα για τον συνωστισµό στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, όπου κάθε ηµέρα στοιβάζονται σαν
σαρδέλες οι πολίτες; Τι άλλο πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξουν
ουσιαστικά µέτρα για τους µεγάλους εργασιακούς χώρους, που
έχουν µετατραπεί σε υγειονοµικές βόµβες; Εν τοιαύτη περιπτώσει, τι άλλο έπρεπε να κάνουµε εµείς, να πούµε, να προτείνουµε
και τι άλλο έπρεπε να γίνει στη χώρα, για να συνειδητοποιήσετε
πόσο µεγάλη αξία έχει, όχι µόνο να κλείνεις και να ανοίγεις -αυτό
είναι το εύκολο- αλλά η ενίσχυση και η προετοιµασία του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, η ενίσχυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας,
ώστε να αποσυµφορούνται τα νοσοκοµεία, που έχουν για άλλη
µία φορά µετατραπεί σε νοσοκοµεία µίας νόσου;
Ακούσαµε χθες τον Υπουργό Υγείας σε µία έκτακτη συνέντευξη Τύπου υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Έκτακτα µέτρα για την
ενίσχυση του ΕΣΥ». Δεν ξέρω εάν ο τίτλος απαντούσε στις ανάγκες του επικοινωνιακού επιτελείου της Κυβέρνησης µόνο και
µόνο επειδή την προηγούµενη ηµέρα εµείς παρουσιάσαµε τις θέσεις µας, τις προτάσεις µας για το νέο ΕΣΥ, όχι γι’ αύριο το πρωί,
αλλά σε βάθος τετραετίας. Όµως, εν τοιαύτη περιπτώσει, αυτά
τα οποία ακούσαµε από τον κ. Κικίλια δεν τα λες και έκτακτα
µέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Περιέγραψε µε µελανά χρώµατα την πραγµατικότητα που βιώνουν σήµερα τα νοσοκοµεία.
Τι πρότεινε για να την αντιµετωπίσει, ποια είναι τα έκτακτα µέτρα;
Τα ονόµασε και «έξυπνα». Μου θυµίζει την παροιµία που λέει:
«Κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι».
Για να αντιµετωπίσουµε την έκτακτη κατάσταση και την πληρότητα κοντά στο 100% στις µονάδες εντατικής θεραπείας, διαφηµίζατε όλο το προηγούµενο διάστηµα ότι τις διπλασιάσατε
αυτές τις κλίνες στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Και εκεί δηµιουργική λογιστική. Έχετε φτιάξει περίπου διακόσιες πενήντα
νέες κλίνες.
Όµως, εν τοιαύτη περιπτώσει, ποια ήταν αυτά τα σπουδαία
µέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες ο κ. Κικίλιας; Κάνουµε δώρο,
λέει, το ΝΙΜΙΤΣ στο δηµόσιο. Μα, µε συγχωρείτε, το νοσοκοµείο
που ανήκει στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού, δηλαδή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, είναι δώρο στο δηµόσιο; Δηλαδή, κάνει
δώρο το δηµόσιο στο δηµόσιο; Να αγγίξετε, έστω και µία φορά
τους ιδιώτες, βρε παιδιά, έστω και µία φορά! Οι ιδιωτικές κλινικές
ανέγγιχτες. COVID-free. Ανέγγιχτες, µην τυχόν και λερωθούν.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, δεν έχουµε φτάσει ακόµη στο απώτατο όριο, εκείνο που είδαµε να συµβαίνει σε γειτονικές χώρες
στο πρώτο κύµα, της επιλογής, δηλαδή, ασθενών. Φοβάµαι ότι
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µπορεί και να φτάσουµε. Δεν έχουµε φτάσει -θέλω να είµαι ειλικρινής- στο απώτατο όριο επιλογής ασθενών COVID, ποιος θα
µπαίνει για διασωλήνωση και ποιος όχι, αλλά έχουµε φτάσει στο
σηµείο εκείνο, που είναι εξίσου συγκλονιστικό ηθικά, να επιλέγει
ο γιατρός ποια χειρουργεία -δεν µιλάω για COVID ασθενείς- θα
έχουν προτεραιότητα και ποια όχι.
Ξέρετε κάτι; Όταν κάποιος πάει να κάνει µία εγχείρηση, δεν
πηγαίνει για πλάκα να χειρουργηθεί, έχει σοβαρό πρόβληµα.
Αυτήν τη στιγµή γίνονται χειρουργεία µόνο για έκτακτα περιστατικά και χειρουργεία καρκίνου και όλα τα υπόλοιπα έχουν µπει
στη λίστα αναµονής και στοιβάζονται και µεταφέρονται ασθενείς
non-COVID σε άλλα νοσοκοµεία και περιφερειακά νοσοκοµεία
και η απάντηση είναι ότι θα µας σώσει το ΝΙΜΙΤΣ. Δεν θεωρώ ότι
είναι σοβαρός σχεδιασµός αυτός.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εµείς σας λέµε έστω και τώρα: Προχωρήστε, έρχεται ένα πολύ δύσκολο εικοσαήµερο στα νοσοκοµεία της Αττικής, πολύ δύσκολο. Προχωρήστε στην επίταξη
ιδιωτικών κλινών. Προχωρήστε στο κάλεσµα ιδιωτών γιατρών επ’αµοιβή, προφανώς- για να αναλάβουν ενδεχοµένως περιπτώσεις non-COVID περιστατικών. Προχωρήστε. Είναι κρίσιµο αυτό.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν αντιπαρατεθήκαµε
ποτέ για την αξία του εµβολιασµού, απλά είπαµε να µην το κάνετε εµπορικό προϊόν. Ο ήλιος που θα ανατείλει. Μέχρι να ανατείλει ο ήλιος, θα έχουµε ξεπαγιάσει, διότι αυτήν τη στιγµή
είµαστε ακόµη στο 3%-4% του πληθυσµού που έχει εµβολιαστεί.
Ναι, λοιπόν, το εµβόλιο, αλλά το εµβόλιο αργεί. Και γιατί αργεί;
Διότι τα έχει κάνει θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση µε το εµβόλιο.
Τι θα κάνουµε µέχρι τότε; Δεν θα σώσουµε τους ανθρώπους που
µπαίνουν στις µονάδες εντατικής θεραπείας; Γιατί οι πειραµατικές φαρµακευτικές αγωγές δεν είναι διαδεδοµένες σε όλα τα νοσοκοµεία αυτήν τη στιγµή, που σώζουν συνανθρώπους µας,
µονοκλωνικά αντισώµατα, πλάσµατα και άλλες;
Σας τα λέµε αυτά µε ειλικρινή αίσθηση ευθύνης, διότι θεωρούµε ότι αυτή η µάχη δεν είναι η δική σας ή η δική µας µάχη,
είναι όλων µας η µάχη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Δεν χωράει, λοιπόν, εδώ µία προσπάθεια επικοινωνιακού χαρακτήρα και
πολιτικών σκοπιµοτήτων, αλλά σας λέµε ότι πρέπει να προχωρήσετε τάχιστα σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Δεν γίνεται το ζήτηµα της πανδηµίας να αντιµετωπίζεται µόνο µε την καταστολή.
Ήρθε, λοιπόν, ο κ. Κικίλιας χθες και µας είπε τα «έξυπνα
µέτρα». Ποια είναι τα «έξυπνα» µέτρα; Τα «έξυπνα» µέτρα του κ.
Κικίλια ήταν ο αριθµός 6 στο sms, να απαγορεύσετε, δηλαδή, τη
µετακίνηση από δήµο σε δήµο για άθληση. Θυµάστε πότε το είχατε επιτρέψει αυτό; Το είχατε επιτρέψει όταν ο κ. Μητσοτάκης
έκανε ανέµελος ποδηλατάδα στην Πάρνηθα και για να µην συνοµολογήσετε ότι δεν τήρησε τα µέτρα ο Πρωθυπουργός, αποφασίσατε να αλλάξετε τα µέτρα.
Τι άλλο ως «έξυπνο» µέτρο; Ότι θα βάλετε αστυνοµικούς να
συνοδεύουν ανθρώπους που πηγαίνουν να βοηθήσουν όσους
έχουν ανάγκη, για να διαπιστώσουν εάν λένε αλήθεια. Εντάξει,
να το κάνετε αυτό, στα δύο χιλιόµετρα, λέει, αν πας σούπερ µάρκετ στα τρία χιλιόµετρα, να έχεις και αστυνοµικό να µετράει µε
το κοντάρι αν πέρασες τα δύο χιλιόµετρα. Μα, είναι δυνατόν να
το επιβάλει αυτό η δική σας Κυβέρνηση; Εσείς λέτε αλήθεια;
Λέτε αλήθεια;
Όταν ο κ. Μητσοτάκης έκανε αυτό το περιβόητο πια γλέντι
στην Ικαρία, µε τις τσαµπούνες και τους προσκεκληµένους, που
βρέθηκαν καµµία τριανταριά σε ένα µπαλκόνι, ξεσηκώθηκε -προφανώς, όχι από τα κόµµατα, αλλά από την κοινωνία- αντίδραση.
Απάντησε προχθές ο κ. Οικονόµου, ο Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη και απάντησε λέγοντας για άλλη µία φορά ψέµατα.
Κι εσείς τώρα, δηλαδή, λέτε διαρκώς ψέµατα για να καλύψετε
αυτά που δεν καλύπτονται. Αφού ο Πρωθυπουργός είπε «συγγνώµη», τι θα πείραζε να βγείτε εσείς και να πείτε «Ναι, ήταν
λάθος»;
Απαντάει, λοιπόν, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
«Κατά το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα που έγινε αυτό το
γεγονός, δεν υφίστατο σε ισχύ διάταξη που να απαγορεύει ρητά
ή να ρυθµίζει ειδικότερα το ζήτηµα των επισκέψεων σε οικίες».
Μα, δεν ντρεπόµαστε λιγάκι; Ζητάτε τώρα να πηγαίνει ο αστυνοµικός δίπλα από τον πολίτη και να τον ρωτάει αν λέει αλήθεια,
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για να πάει σε ένα σούπερ µάρκετ δύο χιλιόµετρα µακριά, όταν
ο Υφυπουργός απαντάει κατά αυτόν τον τρόπο µε ψέµατα στην
πιο καραµπινάτη παραβίαση µέτρων σε ζωντανή σύνδεση, την
οποία έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός;
Για του λόγου το αληθές, θα καταθέσω και το απόσπασµα από
την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως που έχει ρητή αναφορά σε δηµόσιες συναθροίσεις ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως
χώρου ιδιωτικού ή δηµόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, µε την
επιφύλαξη των δηµοσίων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου
11. Αυτά απαγορεύονται. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη απαντάει ότι δεν υφίστατο νόµος εκείνη την περίοδο. Εσείς
τώρα, θα στέλνετε τους αστυνοµικούς να συνοδεύουν τους πολίτες για το αν πέρασαν τα δύο χιλιόµετρα. Αυτά είναι τα «έξυπνα» µέτρα! Όλα τα άλλα πριν ήταν χαζοµάρες και αυτά είναι τα
«έξυπνα»!
Δεν είστε σοβαροί και αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα. Όταν µία
κυβέρνηση σε τόσο κρίσιµες περιστάσεις δεν επιδεικνύει σοβαρότητα και δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, τότε δεν µπορεί να εµπνεύσει εµπιστοσύνη. Ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί.
Είµαστε έναν χρόνο και πέντε συνεχόµενους µήνες σε lockdown.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ από την πρώτη στιγµή, είχα
ζητήσει να υπάρχει µια στοιχειώδης πολιτική συνεννόηση για τα
ζητήµατα της πανδηµίας. Το τελευταίο για το οποίο µπορείτε να
κατηγορήσετε την Αντιπολίτευς - όλη την Αντιπολίτευση, την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και τα άλλα κόµµατα- ήταν ότι
στο ζήτηµα της πανδηµίας κυριάρχησε το µικροκοµµατικό τους
συµφέρον και η σκοπιµότητα. Μάλιστα, ζήτησα να υπάρξει η δυνατότητα ενός Υπουργού Υγείας κοινής αποδοχής, και άρα ενός
συντονισµού των κοµµάτων, ώστε να µην υπάρχει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης του ότι αυτή η µάχη που πρέπει να δώσουµε είναι µια κοινή µάχη. Ο κ. Μητσοτάκης το αρνήθηκε.
Το ζήτησα ξανά στις αρχές Γενάρη, µε την επίσκεψή µου στην
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, θέτοντας µετ’ επιτάσεως την ανάγκη
να πάρει µια πρωτοβουλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτηµα της πατέντας των εµβολίων, καθώς αυτή τη στιγµή είµαστε
εγκλωβισµένοι, όλη η Ευρώπη, στα «business plan» δύο, τριών
βιοµηχανιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
Μάλιστα, ζήτησα να αναζητήσει και εναλλακτικές, αν αυτό δεν
είναι εφικτό, γιατί προφανώς αυτό δεν είναι στα χέρια του Έλληνα Πρωθυπουργού, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα γρήγορου εµβολιασµού των Ελλήνων πολιτών.
Αυτή τη στιγµή άλλες γειτονικές χώρες -κάποιες από αυτές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες άλλες όχι- έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ µεγαλύτερο ρυθµό και αριθµό εµβολίων και
εµβολιασµένων απ’ ότι η Ελλάδα. Γιατί; Διότι εδώ έχει κυριαρχήσει, εννοώ σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, η αντίληψη ότι
γεωπολιτικοί λόγοι δεν µας επιτρέπουν να αναζητήσουµε αλλού
εµβόλια. Το µόνο που µας ενδιαφέρει είναι πού βγαίνει το εµβόλιο. Το εµβόλιο είναι ένα όπλο, ένα εργαλείο και δεν µας ενδιαφέρει πού παράγεται. Δεν µας ενδιαφέρει πού παράγεται. Ξέρω
ότι κατά βάθος συµφωνείτε µε αυτά που λέω, αλλά φυσικά δεν
θα το πείτε δηµόσια.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εγώ ζήτησα να υπάρχει συνεννόηση,
ακόµα και Συµβούλιο Αρχηγών, για να δούµε πώς πάµε, αλλά ο
κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την ευθύνη, έχοντας την ψευδαίσθηση
ότι τα κάνει εξαιρετικά καλά, ολοσχερώς και κατ’ αποκλειστικότητα. Αυτήν την ευθύνη, λοιπόν, θα πρέπει τώρα να αποδείξετε
ότι την έχετε απέναντι στον ελληνικό λαό και να δώσετε λύσεις,
αλλά όχι λύσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα. Κάθε µέρα που περνάει, πεθαίνουν σαράντα, πενήντα, εξήντα άνθρωποι και χθες
φτάσαµε στους έξι χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα επτά νεκρούς. Κάθε νεκρός έχει αξία για µας, κάθε ανθρώπινη ζωή που
θα µπορούσε να σωθεί και δεν σώζεται έχει αξία. Και αυτήν την
ευθύνη πρέπει να την αναλάβετε µε σοβαρότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το πιο εξοργιστικό, όµως, είναι ότι αντί να αναλάβετε αυτήν
την ευθύνη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης -ίσως στο δεύτερο
µέρος της οµιλίας µου να είµαι και πιο θυµωµένος, αν και θυµω-
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µένοι πρέπει να είµαστε για τις απώλειες στις ανθρώπινες ζωέςεπιµένετε όχι µόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά στο να
αντιµετωπίζετε την πανδηµία και ως ευκαιρία, προκειµένου να
οργανώσετε ένα πλιάτσικο -επιτρέψτε µου την έκφραση στα δηµόσια ταµεία και ένα αυταρχικό πλαίσιο και στην ενηµέρωση,
αλλά και στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, συρρικνώνοντας βασικές αρχές της δηµοκρατικής διαδικασίας.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα ενισχύει στην πραγµατικότητα ένα καθεστώς, το οποίο είδαµε όλους τους προηγούµενους πανδηµικούς µήνες, τους µήνες της πανδηµίας, µε µία
απίστευτη φάµπρικα αναθέσεων σε όλο το δηµόσιο.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εδώ δεν έχει σηµασία αν σας κατηγορεί κανείς για νεοφιλελεύθερους ή µη νεοφιλελεύθερους. Εδώ
διαµορφώνεται ένα πλαίσιο, που για να µπορέσει κάποιος επιχειρηµατίας να επιβιώσει, θα πρέπει να διαθέτει φιλικές σχέσεις µε
τον κυβερνητικό µηχανισµό. Οι χαµένες, αν θέλετε, αυτής της
υπόθεσης είναι πάνω απ’ όλα η έννοια της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας.
Φέρνετε, λοιπόν, τώρα νοµοσχέδιο, όπου τα όρια των απευθείας αναθέσεων αυξάνονται στις 60.000 ευρώ. Μέχρι και το όριο
των δαπανών, που δεν δηµοσιοποιούνται πάει από τα 1.000 στα
2.500 ευρώ, ενώ έχετε στήσει όλη αυτή τη φάµπρικα εδώ και
έναν χρόνο.
Χαµένη αυτής της υπόθεσης είναι η κοινή λογική. Το νοµοσχέδιό σας φέρνει τους ιδιώτες στην επίβλεψη έργων. Αυτό που κάνετε, δηλαδή, είναι, αυτός που αναλαµβάνει ένα δηµόσιο έργο
θα προσλαµβάνει κάποιον για να ελέγχει την εκτέλεση της σύµβασης του έργου αυτού. Προφανώς, η αµοιβή αυτού που προσλαµβάνεται περιλαµβάνεται στη σύµβαση. Αντιλαµβάνεστε,
δηλαδή, ότι αυτό δεν στέκει στην κοινή λογική, διότι αυτός ο
οποίος ελέγχει θα είναι αµειβόµενος από τον ελεγχόµενο.
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που χαµένη έχει τη δηµόσια διοίκηση.
Δίνετε στους ιδιώτες τη µελέτη και την επίβλεψη και δηµιουργείτε τις συνθήκες για να χαθεί η τεχνογνωσία της δηµόσιας διοίκησης. Κινδυνεύουµε σε δύο, τρία χρόνια να µην υπάρχει η
δυνατότητα σε έναν δήµο να εκπονήσει µελετητικά έργα και να
εκτελέσει ένα έργο βασιζόµενος στις υπηρεσίες του και να εξαναγκάζεται να πληρώνει διαρκώς ιδιώτες.
Επίσης, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που για άλλη µια φορά θα
έχει ηττηµένο το περιβάλλον. Διότι σε µια περίοδο όπου σε όλη
την Ευρώπη οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν απαντήσεις
στο υπαρξιακό διεθνές ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και της
προστασίας του περιβάλλοντος, εσείς συµπεριφέρεστε ξανά ως
µία Κυβέρνηση «οικοπεδοφάγων». Είναι γνωστές οι µεγάλες αντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων για τις περιοχές «NATURA».
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, διαβάζω σήµερα ότι χθες
βράδυ φέρατε και µια µάλλον έκτακτη τροπολογία για να ανασταλούν όλες οι κατεδαφίσεις παράνοµων κτισµάτων στον αιγιαλό µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αν αυτή η τροπολογία δεν
αφορά την πρόθεσή σας να προχωρήσετε σε εκλογές το επόµενο διάστηµα µη θέλοντας να δυσαρεστήσετε κάποιους από
την «πελατεία» σας, τότε είναι µια τροπολογία η οποία αναδεικνύει το πόσο υποκριτές είστε. Όχι ότι δεν είναι κακό αν το κάνατε για προεκλογικούς λόγους, αλλά αν δεν το κάνατε για
προεκλογικούς λόγους, αποδεικνύει πόσο υποκριτές ήσασταν,
όταν µετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου εγκλωβίστηκαν δεκάδες συµπολίτες µας εξαιτίας αυτής της άναρχης δόµησης στην περιοχή, µας λέγατε «Προχωρήστε και γκρεµίστε τα
αυθαίρετα». Κι εµείς προχωρήσαµε στην υλοποίηση αυτή. Ξέρετε ότι, δυστυχώς, λόγω της γραφειοκρατίας στη χώρα αυτά
δεν γίνονται από τη µία µέρα στην άλλη. Τότε, λοιπόν, ήσασταν
υποκριτές.
Διότι έρχεστε τώρα και γι’ αυτά τα οποία πρέπει να γκρεµιστούν και να κατεδαφιστούν διότι είναι παράνοµα µπροστά στον
αιγιαλό, αναστέλλετε την κατεδάφισή τους. Γιατί το κάνετε αυτό;
Θα ήθελα µια ειλικρινή απάντηση.
Όχι, δεν θα ήθελα να απαντήσετε εσείς αντί του Πρωθυπουργού για το αν σκοπεύει να πάει σε εκλογές διαφυγής από το
τσουνάµι, που έρχεται και που αυτός δηµιούργησε, αλλά θέλω
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µια ειλικρινή απάντηση σε ότι έχει να κάνει µε την ουσία του ζητήµατος. Πείτε µου, εάν είναι δυνατόν, σε µια ευνοµούµενη πολιτεία -και εσείς, που υπερασπίζεστε µάλιστα την αξιοκρατία και
τη συνέχεια του κράτους να έρχεστε µε τον πιο χυδαίο πελατειακό τρόπο να κάνετε εξυπηρετήσεις ενάντια στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινή λογική.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτά. Θα ήθελα να µου δώσετε πέντε
λεπτά για να τεκµηριώσω αυτό που λέω πολλές φορές, απευθυνόµενος από αυτό εδώ το Βήµα -και όχι µόνο- ότι δηλαδή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει αξιοποιήσει αυτή την
πανδηµική κρίση ως ευκαιρία, για να δηµιουργήσει ένα πλιάτσικο
στο δηµόσιο χρήµα και για να δηµιουργήσει ένα καθεστώς απόλυτης µιντιακής κυριαρχίας. Μέσα από πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δώσατε τη δυνατότητα για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κάθε είδους, κατά παρέκκλιση πάγιων διατάξεων. Χωρίς
υπερβολή, σε όλο το φάσµα της δηµόσιας διοίκησης επικρατεί
ένα τσουνάµι απευθείας αναθέσεων ή προσχηµατικών διαδικασιών, χωρίς τήρηση στοιχειωδών κανόνων διαφάνειας και αντικειµενικότητας.
Δεν είναι µόνο τα µεγάλα ψάρια που αναγκαστήκατε, αφού τα
αλιεύσαµε έγκαιρα, να τα πάρετε πίσω. Αναφέροµαι στην υπόθεση του κ. Βρούτση, που ενδεχοµένως γι’αυτόν τον λόγο κατηφόρισε από τα πάνω έδρανα στα κάτω έδρανα, την υπόθεση του
µεγάλου σκανδάλου των «vouchers» που έγιναν και περίγελως
στο διαδίκτυο, καθ’ότι µπήκαν στη µετάφραση του Google Translate µε τα «Σκοιλ Ελλικού». Αυτά ήταν 80 εκατοµµύρια ευρώ.
Όµως, δεν αναφέροµαι ούτε και στην περιβόητη υπόθεση της
6ης Υγειονοµικής ΠΕ, που την πήρατε πίσω. Αναφέροµαι σε σκάνδαλα υπαρκτά, τα οποία δεν πήρατε πίσω. Θα ήθελα να µου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ και σε αυτά ενδεικτικά.
Ενδεικτικά θα είναι αυτά τα σκάνδαλα και δεν έχω αµφιβολία ότι
πάρα πολλά στελέχη µικρότερης βαθµίδος της Κυβέρνησης κάνουν αυτή τη δουλειά.
Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, όµως, σε κάποιους που το κάνουν κατά προκλητικό τρόπο. Μία από αυτούς είναι η κ. Νικολάου, η Γενική Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, πρόσωπο της επικαιρότητας στις µέρες αυτές. Η κ. Νικολάου, λοιπόν,
έχει προκαλέσει το κοινό περί δικαίου αίσθηµα µε σωρεία απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες, οι οποίες είτε ιδρύθηκαν αιφνιδίως την τελευταία στιγµή, είτε δεν είχαν καµµία σχέση µε το
συγκεκριµένο αντικείµενο.
Έδωσε 500.000 ευρώ για υπηρεσίες καθαρισµού µε ανάθεση
σε εταιρεία, η οποία διαχρονικά ασχολείται µε τη διοργάνωση
συνεδρίων, αλλά «όλως τυχαίως», µια µόλις µέρα πριν από την
ανάθεση, καταχωρήθηκε η ενασχόλησή της στο ΓΕΜΗ. Καταχωρήθηκε µια µόλις µέρα πριν η ενασχόλησή της µε τον τοµέα της
απολύµανσης. Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά. Η κ. Νικολάου
έδωσε µε ανάθεση 232.000 ευρώ για αγορά µέσων ατοµικής
προστασίας σε εταιρεία που συστήνεται στις 29 Μαρτίου του
2020, καταθέτει προσφορά στις 30 Μαρτίου του 2020 και αναλαµβάνει αµέσως την επόµενη µέρα την προµήθεια ελληνικού
δηµοσίου για 232.000 ευρώ. Η κ. Νικολάου έδωσε 300.000 ευρώ
για τον ίδιο λόγο και για την κάλυψη αναγκών των καταστηµάτων
κράτησης της χώρας σε εταιρεία που εµπορεύεται τρόφιµα και
ποτά. Βεβαίως, µπορεί και τα αλκοολούχα ποτά να έχουν κάποια
σχέση και µε τα αντισηπτικά. Η κ. Νικολάου έδωσε 47.000 ευρώ
απευθείας ανάθεση προµήθειας υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών όλων των καταστηµάτων κράτησης σε εταιρεία,
που κατασκευάζει αµορτισέρ αυτοκινήτων. Θα το καταθέσω, επίσης, για τα Πρακτικά.
Η κ. Νικολάου έδωσε 229.000 ευρώ σε επιχείρηση που εµπορεύεται εποχιακά είδη διακόσµησης σπιτιού, καρναβαλικές στολές. Εντάξει, έφτιαχναν καρναβαλικές µάσκες. Θα φτιάξουν την
επόµενη µέρα και µάσκες προστασίας από τον κορωνοϊό!
Έδωσε, επίσης, η κ. Νικολάου 147.000 ευρώ για προµήθεια γαντιών νιτριλίου για τις ανάγκες των καταστηµάτων κράτησης, µε
τιµή µονάδας 17,5 ευρώ, την ίδια περίοδο που άλλες Υπηρεσίες
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προµηθεύονταν το ίδιο
ακριβώς προϊόν µε 8,85 ευρώ. Με 8,85 ευρώ άλλες Υπηρεσίες, η
απευθείας ανάθεση της κ. Νικολάου 17,50 ευρώ. Εις υγείαν των
κορόιδων!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα βάλετε φρένο σε αυτήν την κυρία; Έχετε φάει και τα πόµολα πια! Δεν είναι κατάσταση αυτή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην πάρετε προσωπικά το «έχετε»! Κάνω συγκεκριµένες καταγγελίες. Ήταν ρητορική αναφορά.
Μετά από αυτόν τον ορυµαγδό των προκλητικών αναθέσεων,
φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που ανεβάζετε το όριο. Τι θα γίνει, δηλαδή;
Πάµε παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρω: Η διοίκηση των ΕΛΤΑ
αναθέτει µε απευθείας ανάθεση σε εταιρεία που συστάθηκε την
προηγούµενη µέρα έργο συνολικού ποσού 250.000 ευρώ για κατασκευή ηλεκτρονικής αγοράς.
Εν µέσω καραντίνας, ο κ. Μηταράκης και πριν βγει ακόµα ΦΕΚ
διορισµού του, διορίζει ως µετακλητό Διευθυντή της Τεχνικής
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό
ήταν δηµιούργηµα του επιτελικού κράτους. Ποτέ δεν είχαµε µετακλητό διευθυντή. Αυτός, κοµµατικό στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ Ματιάτος -αν δεν κάνω λάθος, γραµµατέας της
ΔΑΚΕ Μηχανικών παλαιότερα- µε το που ξεκίνησε τη θητεία του,
ξεκινά τη διαδικασία ανάθεσης έργου για την κατασκευή εγκατάστασης προσφύγων στη Μαλακάσα, ύψους 4,5 εκατοµµυρίων
ευρώ, χωρίς προκήρυξη και µε τη µέθοδο της διαπραγµάτευσης.
Μιλάµε για 4,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Με διαδικασίες εξπρές, πάλι το Υπουργείο Μετανάστευσης
προχώρησε σε ανάθεση συνολικού ύψους 6,2 εκατοµµυρίων
ευρώ για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για συµβάσεις
κατασκευής δοµών. Δηλαδή, ιδιωτική εταιρεία θα συµβουλεύει
τους ιδιώτες µετακλητούς που έχετε βάλει στο Υπουργείο αντί
µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων και θα παίρνει 6,2 εκατοµµύρια
ευρώ για συµβουλές. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στο κράτος,
ποτέ!
Πάµε τώρα στον κ. Πατούλη, που αν το ένα δέκατο από αυτά,
είχε κάνει άλλος περιφερειάρχης, θα ήταν κρεµασµένος στα
τσιγκέλια.
Επειδή θέλω, κύριε Υπουργέ, να είµαι εντάξει µαζί σας, ο ΣΚΑΪ
τα αποκαλύπτει αυτά, όχι η «ΑΥΓΗ». Δεν νοµίζω να κατηγορήσετε
τον ΣΚΑΪ ότι έχει αντικυβερνητική πολιτική.
Ο ΣΚΑΪ, λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η Περιφέρεια Αττικής προµηθεύεται rapid test, συνολικού προϋπολογισµού ενός εκατοµµυρίου ευρώ σε τετραπλάσιο κόστος από την τιµή που υπάρχει
στην αγορά. Για του λόγου το αληθές, σας καταθέτω εδώ τα έγγραφα -οι συµβάσεις είναι- που αποδεικνύουν ότι ενώ ο κ. Πατούλης αγοράζει τα rapid test µε 9,26 ευρώ τη µονάδα, την ίδια
στιγµή ένας άλλος περιφερειάρχης σας, ο κ. Τζιτζικώστας, τα
ίδια rapid test τα αγοράζει µε 3,85 ευρώ. Είναι τα ίδια ακριβώς.
Τι γίνεται, δηλαδή; Στη βόρειο Ελλάδα είναι πιο φτηνά τα rapid
test από ότι στην Περιφέρεια Αττικής; Υπάρχει «σπατόσηµο», «αττικόσηµο» και ανεβαίνει η τιµή; Στον ίδιο επιχειρηµατία αφορούν
όλα αυτά. Είναι ο γνωστός επιχειρηµατίας κ. Καρυπίδης.
Θα µπορούσα να αναφέρω πολύ περισσότερα παραδείγµατα.
Τα αναφέρω αυτά ενδεικτικά. Όµως, θα ήθελα να πω ότι, επιπρόσθετα σε όλα αυτά, το πιο ανήθικο, αν θέλετε, από όλα είναι αυτό
που έχει γίνει µε τους εµβολιασµούς. Και έχετε ευθύνη που δεν
το σταµατάτε.
Δεν αναφέροµαι στο ότι εµβολιαστήκατε εσείς, δεν ήταν δική
σας ευθύνη, ήταν λάθος της Κυβέρνησης. Όµως, αυτό που συνεχίζεται να γίνεται τώρα δεν είναι λάθος της Κυβέρνησης, είναι
επιλογή κάποιων από κάτω, µε αθλιότητα, θα έλεγα εγώ, διότι
αυτήν τη στιγµή υπάρχουν ευπαθείς οµάδες, συµπολίτες µας,
που έχουν ανάγκη το εµβόλιο. Δεν έχει σηµασία πόσων χρονών
είναι. Ήταν εξαιρετική κι η πρωτοβουλία που πήρε το Κίνηµα Αλλαγής, για να υπάρξει προτεραιοποίηση στις ευπαθείς οµάδες.
Πηγαίνουν στη ζούλα κοµµατικά στελέχη -δευτεροκλασάτα, δεν
έχει σηµασία- της Νέας Δηµοκρατίας κι εµβολιάζονται.
Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στο ΚΑΤ, νοσοκοµείο
«Αττικόν», στα νοσοκοµεία της Κρήτης, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων. Στις αρχές Γενάρη οι εργαζόµενοι στο
«Σωτηρία» κατήγγειλαν ότι φίλοι και γνωστοί επιχειρηµατίες και
οικογένειες πολιτευτών της Νέας Δηµοκρατίας προηγήθηκαν
του νοσοκοµειακού προσωπικού.
Επίσης, το ίδιο συµβαίνει στο Κέντρο Υγείας Κέρκυρας. Κοι-
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τάξτε εδώ, γνωστότατος στο νησί, δηµοσιογράφος και εκδότης,
φίλος, όπως δηλώνει ο ίδιος, του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μάµαλος,
εµβολιάζεται εκτός σειράς. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζηµάρκος, πηγαίνει
εσπευσµένα στη Χάλκη, γιατί έµαθε ότι υπήρχαν περισσεύµατα
δόσεων και σπεύδει να εµβολιαστεί. Γι’ αυτόν τον άνθρωπο δεν
έχει βγει µια ανακοίνωση από το κόµµα σας. Περιφερειάρχης
είναι.
Με συγχωρείτε, αν τα κάνει αυτά ο περιφερειάρχης, µετά τι
θα κάνουν οι υπόλοιποι; Γιατί να µη συνεχίσουν αυτό το πλιάτσικο; Στην Καλλιθέα, τρεις αντιδήµαρχοι της Νέας Δηµοκρατίας
εµβολιάστηκαν εκτός προτεραιότητας τη µέρα του χιονιά. Παραδέχεται εκτός σειράς εµβολιασµό ο «γαλάζιος» δήµαρχος Παλαιού Φαλήρου. Θα το καταθέσω κι αυτό.
Κορυφαίο βεβαίως, σκάνδαλο όλων των σκανδάλων ήταν αυτό
το οποίο έγινε στο Κέντρο Πρόνοιας στη Θεσσαλονίκη, όπου
κοµµατικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας πήραν τη θέση παιδιών µε αναπηρία. Κι αυτό είναι ντροπή! Βεβαίως, εκεί έσπευσε
ο δήµαρχος να τους αποπέµψει. Όµως, αυτό φανερώνει µια νοοτροπία. Όταν πηγαίνει αυτή η νοµενκλατούρα των κοµµατικών
σας στελεχών και παίρνουν τη σειρά του εµβολιασµού από παιδάκια µε αναπηρία, αυτό φανερώνει µια κουλτούρα. Αυτό φανερώνει µια νοοτροπία οίησης, µια νοοτροπία αλαζονείας, µια
νοοτροπία κυνισµού, µια νοοτροπία ανηθικότητας.
Θα ήθελα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας,
να πω το εξής. Μην έχετε την εντύπωση ότι αυτά ο ελληνικός
λαός δεν τα βλέπει. Έχετε προφανώς προχωρήσει σε πακτωλό
χρηµατοδότησης, µε 20 εκατοµµύρια ευρώ στην πρώτη φάση,
άλλα 18,5 εκατοµµύρια ευρώ τώρα για παροχή διαφηµιστικής
δαπάνης, για διαφηµίσεις οι οποίες είναι υποχρεωµένα τα µέσα
ενηµέρωσης να προβάλλουν δωρεάν, µε βάση τον νόµο. Αν θέλατε να ενισχύσετε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κι εµείς µαζί
σας. Όχι µε αυτόν τον τρόπο όµως, όχι εξαρτώντας και λογοκρίνοντας τη στάση τους µε αδιαφανείς διαδικασίες. Άλλα 18,5 εκατοµµύρια ευρώ δίνετε τώρα για τον εµβολιασµό, τον εµβολιασµό
που δεν προχωράει. Τι να διαφηµίσετε δηλαδή;
Μη νοµίζετε, όµως, ότι αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα παίρνει
χαµπάρι. Μη νοµίζετε, όµως, ότι ο ελληνικός λαός δεν σας παρακολουθεί. Σας παρακολουθεί. Ξέρετε κάτι; Είναι άλλο κανείς
να αποτύχει γιατί δεν µπόρεσε, είναι άλλο κανείς να κάνει λάθη
στην προσπάθεια, είναι άλλο, όµως, να επιδεικνύει αυτού του είδους την ανηθικότητα. Και γι’ αυτό θα κριθείτε πάρα πολύ σύντοµα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συµµαχία)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, ξεκινήσατε την οµιλία σας και ξοδέψατε περίπου είκοσι πέντε
λεπτά -δικαίως- για τα ζητήµατα του πώς πηγαίνει η Ελλάδα στην
πανδηµία και µάλιστα είπατε ότι τα έχουµε κάνει θάλασσα. Είχατε δε, το θράσος να µας συγκρίνετε µε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες -συγκεκριµένα διαλέξατε την Ισπανία και το Βέλγιο- ως
προς το διάστηµα της καραντίνας και το πώς αυτές οι χώρες
έχουν καταφέρει να πάνε µέσα στην πανδηµία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Επειδή η πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εφαρµοσµένη τέχνη και όλοι κρινόµαστε από το αποτέλεσµα, διαβάζω
τι ισχύει σήµερα αυτό έκανα όση ώρα µιλούσε ο κ. Τσίπρας- σε
σχέση µε την κάθε ευρωπαϊκή χώρα και την πανδηµία.
Ελλάδα, εξακόσιοι τριάντα πέντε θάνατοι ανά εκατοµµύριο.
Εµβολιασµοί ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους: 9,18 και όχι 4 που
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είπε ο κ. Τσίπρας. Όλα αυτά µέσα σε περιοριστικά µέτρα από
τον Νοέµβριο του 2020, µε τοπικά lockdown και όχι γενικά µέτρα
σε όλη την επικράτεια, δηλαδή αλλού ανοίγουµε, αλλού κλείνουµε.
Γερµανία, οκτακόσιοι πενήντα τέσσερις θάνατοι ανά εκατοµµύριο, δηλαδή διακόσιοι πάνω από την Ελλάδα ανά εκατοµµύριο.
Εµβολιασµοί ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους: 7,88, δηλαδή κάτω
από την Ελλάδα η Γερµανία. Περιοριστικά µέτρα από τις αρχές
Νοεµβρίου, lockdown από τις αρχές Δεκεµβρίου και παράταση
lockdown ως τις 28 Μαρτίου.
Αυστρία, εννιακόσιοι πενήντα τέσσερις θάνατοι ανά εκατοµµύριο. Εµβολιασµοί: επτακόσιοι σαράντα τέσσερις.
Σλοβακία, χίλιοι τριακόσιοι εβδοµήντα ένας θάνατοι ανά εκατοµµύριο. Εµβολιασµοί: 8,39.
Πάω στην Ισπανία, που έφερε ως καλό παράδειγµα ο κ. Τσίπρας: χίλιοι πεντακόσιοι δύο θάνατοι ανά εκατοµµύριο. Στην Ελλάδα εξακόσιοι τριάντα πέντε. Είµαστε κάτω από τους µισούς
θανάτους ανά εκατοµµύριο από την Ισπανία, που έφερε ως καλό
παράδειγµα ο κ. Τσίπρας. Εµβολιασµοί στην Ισπανία: 8,36 ανά
εκατό χιλιάδες πληθυσµοόυ. Στην Ελλάδα, επαναλαµβάνω, 9,18.
Είµαστε πάνω από την Ισπανία σε εµβολιασµούς.
Βέλγιο, η άλλη χώρα που διάβασε ο κ. Τσίπρας: χίλιοι εννιακόσιοι πέντε θάνατοι ανά εκατοµµύριο. Επαναλαµβάνω, στην Ελλάδα εξακόσιοι τριάντα πέντε. Και ούτω καθεξής, να µη διαβάσω
όλες τις χώρες, γιατί θα είναι κουραστικό.
Να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι σεβόµενοι τους κόπους, τις θυσίες του, την κούρασή του, την οργή του, τον θυµό του και τα
χρήµατά του, σε αυτήν την παγκόσµια πανδηµία, που έχει πλήξει
όλη την ανθρωπότητα, η χώρα µας έχει κρατηθεί όρθια και κατά
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας είναι µία από τις χώρες πρότυπα ως προς την αποτελεσµατική διαχείριση της πανδηµίας.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι επιτυχία µόνο
του Κυριάκου Μητσοτάκη ή της Κυβερνήσεως. Αυτή είναι µία
συλλογική εθνική µας επιτυχία, που όσο και να θέλει ο κ. Τσίπρας
για λόγους µικροκοµµατικής σκοπιµότητας να την ακυρώσει, δεν
θα µπορέσει να ακυρώσει την επιτυχία του ελληνικού λαού.
Ναι, η Ελλάδα στέκεται όρθια και στέκεται πολύ καλύτερα από
χώρες εξαιρετικά πιο οργανωµένες από εµάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο κ. Τσίπρας αγνοεί παντελώς τα µέτρα για την πανδηµία. Είπε γιατί δεν συνταγογραφούµε
τα τεστ. Δεν ξέρετε ότι εδώ και εβδοµάδες λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρµα, όπου όποιος πολίτης θέλει µπορεί να δώσει το
όνοµά του και να λάβει το τεστ δωρεάν από το ελληνικό κράτος;
Δεν το γνώριζε και τον εξέθεσε, αυτός ο οποίος του έγραψε τον
λόγο του.
Είναι λοιπόν, εντυπωσιακό ότι ήρθε και δεν είχε µία κουβέντα
να πει ο κύριος Αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ίσως για το πιο µεγάλο του λάθος σε όλη την κριτική
προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πρώτος αυτός σε όλη την Ευρώπη, ζήτησε το πιστοποιητικό εµβολιασµού, για να γίνονται εύκολα τα
ταξίδια, ο κ. Τσίπρας, αντί να πει: Θα βάλω κι εγώ πλάτη και θα
πάρω όσους ξένους µπορώ στην Ευρώπη, για να στηρίξω αυτήν
την πρόταση -µια πρόταση που έχει ως στόχο τη διάσωση της
ελληνικής τουριστικής περιόδου για τη φετινή µας περίοδοβγήκε και ειρωνευόταν τον Πρωθυπουργό ότι αυτή είναι µια γελοία πρόταση.
Τώρα που η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, µετά από
πολύ κόπο της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως, έγινε επίσηµη
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είχε µία κουβέντα να πει,
γιατί αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε γελοία πρόταση, πριν από
ένα µήνα κατάφερε ο Μητσοτάκης να το κάνει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά βλέπει ο ελληνικός λαός και φεύγει
µακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.
Οφείλω, όµως, να τοποθετηθώ σε δύο-τρία άλλα ζητήµατα,
που έθεσε και θα αφήσω το κρίσιµο πολιτικό ζήτηµα, κύριε Δρίτσα, για το τέλος.
Πρώτα απ’ όλα, οι κατεδαφίσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φοβερά δάκρυα έχυσε ο κ. Τσίπρας για να µας ψέξει γιατί
δεν προχωρούµε, λέει, στις κατεδαφίσεις και καταστρέφουµε το
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περιβάλλον. Με συγχωρείτε, πέντε χρόνια Πρωθυπουργός ήταν.
Τα πρωτόκολλα κατεδαφίσεως είχαν εκδοθεί. Για ποιον λόγο δεν
τα κατεδαφίσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πέντε χρόνια στην εξουσία;
Όπως ξέρετε, όλα αυτά για τα οποία συζητάµε έχουν φτιαχτεί
πριν από είκοσι πέντε και τριάντα χρόνια. Για ποιον λόγο, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, αφού κόπτεστε τόσο για το περιβάλλον και τόσο σας
στεναχωρεί ο ένας χρόνος παράταση, εσείς οι «καλοί αριστεροί»,
οι «φίλοι του περιβάλλοντος», πέντε χρόνια που κυβερνήσατε δεν
γκρεµίσατε ένα; Γιατί είστε υποκριτές και ψεύτες. Αυτή είναι η
απάντηση.
Προκαλώ τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, µέχρι τη λήξη
της συνεδριάσεως, να δηλώσει εάν η επίσηµη θέση του ΣΥΡΙΖΑ
είναι να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις αύριο. Εάν η θέση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις, αύριο, θα επανεξετάσουµε τη στάση µας στο θέµα. Αλλά να ξέρουν αυτοί που
θα τους τα γκρεµίζουν αύριο οι µπουλντόζες, ότι τα γκρεµίζει ο
Τσίπρας και ο κάθε δήµαρχος. Λοιπόν, σας προκαλώ, µέχρι τη
λήξη της συνεδριάσεως να δηλώσετε εάν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο
κ. Τσίπρας να µην περάσει αυτή η τροπολογία και να πάνε
µπουλντόζες και να γκρεµίσουν από αύριο το πρωί. Θα δούµε
εάν δεν το πείτε, εάν θα αποσύρω ή όχι τη διάταξη. Για να ξέρει
ο κόσµος αύριο που θα τον γκρεµίζουν, ότι τους γκρεµίζει ο Τσίπρας, που ήρθε εδώ να πουλήσει αγάπη για το περιβάλλον, ψεύτικη.
Για ποιον λόγο πάµε στην αναβολή ενός έτους; Έχουµε πει,
κύριε Πρόεδρε, ότι πανδηµία πάει µερικά πράγµατα πίσω. Είναι
προφανές ότι οι λόγοι της πανδηµίας δεν επιτρέπουν σε πάρα
πολλούς να προλάβουν φέτος υπό αυτές τις συνθήκες να νοµιµοποιήσουν ή να ρυθµίσουν τις διάφορες εκκρεµότητες που
έχουν. Βάζοντας, λοιπόν, µέσα στον υπολογισµό µας ότι ζούµε
σε µια έκτακτη συνθήκη, γι’ αυτό τους δίνουµε λίγους µήνες παράταση, για να µπορέσουν να ρυθµίσουν. Αλλά, επαναλαµβάνω,
µέχρι τη λήξη της συνεδριάσεως εάν σηκωθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και πει «θέλουµε από αύριο να πάνε οι µπουλντόζες να γκρεµίσουν», θα δω αν θα επανεξετάσω τη στάση µου.
Αλλά θέλω να ακούσω τον ΣΥΡΙΖΑ να το λέει στη Βουλή ότι «θέλουµε αύριο να γκρεµιστούνε», για να δούµε γιατί δεν το κάνατε
πέντε χρόνια. Που ήρθατε εδώ να χύσετε διά του κ. Τσίπρα ψεύτικα κροκοδείλια δάκρυα.
Πάω τώρα σε όλη τη σκανδαλολογία, στην οποία επεδόθη ο
κ. Τσίπρας, αν και ενθυµούµαι, κύριε Πρόεδρε, και εκ προσωπικού λόγου ότι ήταν προσεκτικός προς εµένα ο κ. Τσίπρας, αν το
παρατηρήσατε, ίσως από τύψεις συνειδήσεως για όση ταλαιπωρία έθεσε σε εµένα και στην οικογένειά µου µε τη σκευωρία «NOVARTIS».
Η σκανδαλολογία δεν του πήγε και πολύ καλά την περασµένη
φορά. Ξόδεψε δεκαπέντε λεπτά σε ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, όσο είναι η αναµόρφωση των δηµόσιων συµβάσεων, δεκαπέντε λεπτά να µας µιλήσει για δήθεν σκάνδαλα της κ. Νικολάου.
Αλλά είµαι βέβαιος ότι όλοι παρατηρήσατε -δεν χρειάζεται άραγε
να είναι κανείς και ιδιαίτερα παρατηρητικός γι’ αυτό- ότι ενώ δεκαπέντε λεπτά µίλησε για την κ. Νικολάου και την χαρακτήρισε
και πρόσωπο των ηµερών, οι λέξεις «Κουφοντίνας» και «απεργία
πείνας» δεν βγήκαν από τα άλαλα χείλη του. Γιατί; Έβλεπε προφανώς τον κ. Δρίτσα εκεί πέρα πίσω και σκεφτόταν ότι δεν είναι
µια καλή στιγµή να αναφέρει στην Αίθουσα το ζήτηµα του Κουφοντίνα. Επειδή δεν µπορούσε να µιλήσει για τον Κουφοντίνα,
άρχισε να χτυπάει την Νικολάου. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί
ακόµα και ο Τσίπρας έχει καταλάβει πόσο µεγάλη πολιτική ζηµία
υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ από την αναφανδόν υποστήριξη ενός άδικου
αιτήµατος, ενός καταδικασθέντα δολοφόνου τροµοκράτη.
Όµως, το πικρό ποτήρι ο κ. Τσίπρας θα το πιεί µέχρι τέλους,
γιατί η ελληνική κοινωνία έχει καταλάβει τώρα, ιδιαίτερα τις τελευταίες µέρες, τι ρόλο παίζουν αυτοί που κατεβάζουν τον κόσµο
στους δρόµους κρατώντας πανό «Γεννήθηκα 17 Νοέµβρη» ή που
φωνάζουν συνθήµατα «Όταν οι αντάρτες θα µπούνε στην Αθήνα,
η πλατεία Συντάγµατος θα λέγεται Πλατεία Κουφοντίνα». Γι’
αυτό δεν είπε καν τη λέξη «Κουφοντίνας» ο Τσίπρας σήµερα εδώ
και χτύπαγε τη Νικολάου.
Δεν σας κρύβω, κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού, επειδή έβλεπα και τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο από τα Σφα-
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κιά. Έψαξε ο κ. Τσίπρας όλο το δηµόσιο να βρει απευθείας αναθέσεις και να κατηγορήσει τους διάφορους Υπουργούς και γενικούς γραµµατείς για να καλλιεργήσει κλίµα σκανδαλολογίας. Αν
υπήρχε οτιδήποτε µεµπτό, θα πήγαινε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στον εισαγγελέα, θα έβαζε τους Βουλευτές του να κάνουν
ερωτήσεις στη Βουλή. Αυτά είναι όλα για τις εντυπώσεις. Αλλά
για εµάς στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν βρήκε να πει κουβέντα,
ούτε για το νοµοσχέδιό µας στην ουσία ούτε για τίποτα απ’ όλα
αυτά. Γιατί; Διότι ο κ. Τσίπρας ξέρει µε ποιους να τα βάζει.
Για να κλείσουµε, λοιπόν, όλη αυτή τη συζήτηση, χαίροµαι που
το σηµαντικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα δεν αντιµετώπισε παρά ελάχιστη, ίσα-ίσα ως φύλλο συκής, κριτική από τον κ.
Τσίπρα. Χαίροµαι που ο κ. Τσίπρας δεν είπε κουβέντα για τον
Κουφοντίνα, την απεργία πείνας. Τη θεωρώ σηµαντική αλλαγή
στάσης του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο συγκεκριµένο θέµα και, αν θέλετε,
µια πρόοδο για την ελληνική κοινωνία ότι το κόµµα αυτό αφίσταται από τις φιλικές προς τον τροµοκράτη θέσεις, που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστηµα. Βεβαίως χαίροµαι που ο κ. Τσίπρας
δείχνει να καταλαβαίνει, παρά τα όσα είπε, ότι η έξοδος από την
πανδηµία είναι κοντά, οι εµβολιασµοί προχωράνε.
Απευθυνόµενος προς τον ελληνικό λαό, θέλω να πω µόνο ένα
πράγµα: Έχουµε όλοι κουραστεί. Έχετε όλοι κουραστεί, αλλά είµαστε ένα βήµα πριν από το τέλος αυτού του εφιάλτη. Λίγες
εβδοµάδες µόνο υποµονή και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλησπέρα σας και
από εµένα. Χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό µας, χρόνια πολλά
στον κ. Κούβελα, που έχουν σήµερα τα γενέθλιά τους.
Πρώτα θα λάβει τον λόγο ο κ. Βούτσης και µετά ο κ. Χήτας για
ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είπατε χρόνια πολλά; Σε ποιον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, και στον Πρωθυπουργό µας και στον κ. Κούβελα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κι εγώ γιορτάζω σήµερα, γι’ αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ό,τι επιθυµείτε, µέσα
από την καρδιά µου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεκαεπτά µετά ο κ. Μητσοτάκης!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί ένα τέταρτο
ο κ. Γεωργιάδης πήρε τον λόγο για να ανασύρει ό,τι νόµιζε, µε
βάση το οποίο θα δηµιουργούσε µία οµίχλη για να καλυφθούν
όλα τα ουσιώδη, στα οποία αναφέρθηκε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Μου προκαλεί εξαιρετική εντύπωση το ότι
δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ο ίδιος, ίσως προφυλάσσοντας τον
εαυτό του, επειδή πλέον είναι έµπειρος πολιτικός, να αναφερθεί
σε τρεις κατηγορίες πολύ σηµαντικών ζητηµάτων, τα οποία
έχουν τεθεί στη Βουλή επανειληµµένως µε κοινοβουλευτικό
έλεγχο, τα οποία έχουν έρθει στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, τα οποία έχουν απασχολήσει τα κόµµατα της Βουλής και
βεβαίως, έχουν απασχολήσει τον δηµόσιο διάλογο. Δεν είπε τίποτα ο κ. Γεωργιάδης για τα θέµατα των εµβολιασµών στελεχών
της Νέας Δηµοκρατίας σε όλη την επικράτεια, έξω από οποιοδήποτε πρωτόκολλο και έξω από οποιαδήποτε ηθική, αντί να περιµένουν τη σειρά τους. Ονοµαστικά αναφέρθηκα. Έχουν
κατατεθεί στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.
Είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει. Αφορά, απ’ ό,τι φαίνεται, δεκάδες στελέχη, που βεβαίως, όχι µε κεντρική γραµµή της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν υπαινίσσοµαι κάτι τέτοιο, δεν είπε κάτι
τέτοιο και ο κ. Τσίπρας, προδίδουν όµως µια νοοτροπία αλαζονείας, µια νοοτροπία απαξίωσης προς τον ελληνικό λαό στην πιο
κρίσιµη στιγµή που πραγµατικά έχουµε ανάγκη να είµαστε όµοιοι. Κι εγώ θα περιµένω, όπως και όλοι µας, κύριε Γεωργιάδη
τη σειρά µας, ανεξαρτήτως ηλικίας, υποκειµένων νοσηµάτων,
όταν µας καλέσει το ελληνικό δηµόσιο. Το γνωρίζετε αυτό και γι’
αυτό δεν αναφερθήκατε.
Δεύτερον, γνωρίζετε πολύ καλά ότι για την κ. Νικολάου όλα
αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, έχουν µείνει αναπάντητα. Δεν αισθάνεται κανείς την ανάγκη είτε από τους δηµοσιολογούντες δηµοσιογράφους, από το µέρος αυτών που υπάγονται στην κατηγορία που είπε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή των παχυλά χειραγωγού-
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µενων από την παρούσα Κυβέρνηση, να την ρωτήσει στις διαδοχικές της παρουσίες στην τηλεόραση. Ούτε, βεβαίως, εσείς ως
Κυβέρνηση αντιλαµβάνεστε πως, επειδή είναι ένα πρόσωπο το
οποίο βρίσκεται στην πρώτη σειρά -και όχι λόγω Κουφοντίναεδώ και µήνες, από τότε που είχε έρθει το νοµοσχέδιο, από τότε
που της ιδρύσατε ένα ειδικό Υπουργείο µε εκατόν πενήντα ανθρώπους, παρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να
ασκεί αντεγκληµατική πολιτική, παίρνοντας τον σωφρονισµό από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και ο κ. Τσιάρας είναι αµίλητος για όλα όσα συµβαίνουν στη δικαιοσύνη όλους τους τελευταίους µήνες.
Σε µία τέτοια προνοµιακή, λοιπόν, µεταχείρισή σας, ένα κορυφαίο στέλεχος, από ότι φαίνεται, της Κυβέρνησης που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση διάφορων υποθέσεων, κατατίθενται ποσά,
εταιρείες, αντικείµενα για τα οποία είναι ανοικτή για να δώσει διευκρινίσεις και δεν βρίσκεται έναν λόγο -επαναλαµβάνω αυτοπροστατευόµενος- να πείτε κάτι σε σχέση µε αυτά τα ζητήµατα.
Βεβαίως, κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µία τρίτη κατηγορία εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν ότι
εν καιρώ πανδηµίας περιφερειάρχες και υπεύθυνοι των ΥΠΕ και
αλλού, πάνω στα «άγια» αντικείµενα που αφορούν στην πανδηµία
-τις µάσκες- σε άλλα ζητήµατα τα οποία αναφέρονται στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, προβαίνουν σε κατευθείαν αναθέσεις.
Το συνέδεσε ευθέως και µε το ότι κάνετε εξηντάρη τον εικοσιπεντάρη και τον σαραντάρη. Ενώ, λοιπόν, αυτό το ζήτηµα το γνωρίζετε, κύριε Γεωργιάδη, έχει έρθει στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας, έχει έρθει στην Ολοµέλεια, έχει συζητηθεί, δεν
απαντάτε.
Είναι µία απίστευτη αλαζονεία, την οποία επιδεικνύετε. Είναι,
επιτρέψτε µου να πω, και µία απίστευτη οµολογία ενοχής ότι,
πράγµατι, αυτά και άλλα τα οποία δεν γνωρίζουµε, προφανώς
συµβαίνουν µέσα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς.
Είναι πραγµατικά ένα ηθικοπολιτικό στίγµα γι’αυτή την Κυβέρνηση, το οποίο απάδει εντελώς της ανάγκης το πολιτικό σύστηµα, όπως τονίσατε και εσείς στην αρχή, να φαίνεται και να
είναι πεντακάθαρο σε όλους τους τοµείς.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο αντιπερισπασµός τον οποίο επιχειρήσατε στο τέλος της οµιλίας σας να κάνετε και µάλιστα, εις
επήκοον και του κόσµου που µας ακούει, ότι δηλαδή ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν θα έπρεπε να αναφερθεί σε
αυτά, αλλά αναφέρθηκε σε αυτά, για να µην αναφερθεί -σε τι
άραγε;- σε αυτά που αναφέρατε σε σχέση µε τον απεργό πείνας,
είναι εντελώς µετέωρος και δεν προδίδει µία ίση αντιµετώπιση
ενός µείζονος ζητήµατος ισονοµίας, στο οποίο σας καλούν πάρα
πολλοί άνθρωποι και της παράταξης και της ευρύτερης αντίληψής σας.
Διότι ο κ. Τσίπρας -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, από το Βήµα της Βουλής, όπως
και άλλοι Αρχηγοί προηγούµενα, µίλησαν, έθεσαν επίσης κορυφαία ζητήµατα και για το νοµοσχέδιο -το γνωρίζετε πολύ καλάκαι γι’αυτό το ζήτηµα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία,
σε όλες του τις δηλώσεις µέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή,
στον δηµόσιο χώρο, µε όλους τους τρόπους. Εκφράζοντας τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και πιστεύω και όλη την Αριστερά, δεν έχει αφήσει ούτε ένα κόκκο ούτε µία χαραµάδα για
να εννοήσει αυτά τα οποία εσείς, ως Κυβέρνηση, ως παράταξη,
στοχοποιώντας την Αριστερά φέρνετε και ξαναφέρνετε, για να
δηµιουργήσετε την αχλή, κάτω από την οποία θέλετε να κρύψετε
όλα τα προηγούµενα ενδεχοµένως, αλλά θέλετε και να διχάσετε
την ελληνική κοινωνία.
Δεν θα περάσει. Δεν πρόκειται σε αυτή την παγίδα να πέσει
κανείς δηµοκράτης πολίτης, αριστερός, µέλος του Κοινοβουλίου,
έξω από το Κοινοβούλιο. Εσείς θα βγάλετε το φίδι από την
τρύπα. Σε εσάς είναι η καυτή πατάτα. Εσείς θα πάρετε τις αποφάσεις σας ενώπιον του νόµου, αλλά και ενώπιον της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε τον

9263

λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πολύ, µπορείτε να κρατήσετε σηµειώσεις και γι’αυτά
που θα πει ο κ. Χήτας και γι’αυτά που θα πει ο κ. Σκανδαλίδης
και να απαντήσετε µετά;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χήτα, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Προφανώς, το πολιτικό σύστηµα, τη Νέα Δηµοκρατία και τον
ΣΥΡΙΖΑ, τους συµφέρει, τους βολεύει, τους εξυπηρετεί να συζητούν ένα θέµα, όπως την περίπτωση Κουφοντίνα. Διότι έχουµε
πει ότι αυτά τα θέµατα τα έχουµε επιλέξει για να συσπειρώνουν
το κοµµατικό τους ακροατήριο. Εµάς, όµως, ως πολιτική παράταξη θα µας επιτρέψετε να ασχοληθούµε µε τα µεγάλα και τα
σηµαντικά.
Διότι, κύριε Γεωργιάδη, η ώρα περνάει και ακόµη περιµένουµε
µία απάντηση. Υποχρεούµαστε, λοιπόν, να επανέλθουµε σε ένα
συγκεκριµένο θέµα. Είστε Υπουργός Ανάπτυξης και είστε και Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Τι έχουµε εδώ ως δεδοµένο,
κύριε Γεωργιάδη;
Και προεκλογικά, αλλά και τώρα ως Κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία -θα επανέλθω- κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ -αυτό που κάνατε και σήµερα εδώ- συγκεκριµένα τον κ. Τσίπρα και τον κ.
Βαρουφάκη -που ήταν και οι δύο σήµερα εδώ στα έδρανα αυτάγιατί τότε κυβερνούσαν τη χώρα αυτή, ότι χάθηκαν πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ, χρήµατα του ελληνικού λαού. Ογδόντα,
εξήντα, ενενήντα; Εκατό εκατοµµύρια φωνάζατε προεκλογικά.
Τόσα λέγατε ότι χάθηκαν. Λέγατε εκατό εκατοµµύρια. Και; Όταν
κάποιος κατηγορεί κάποιον άλλο για διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, ή ότι χάθηκαν τα λεφτά αυτά ή ότι έκλεψαν τα λεφτά
αυτά, ή ότι µε κάποιον τρόπο εξαφανίστηκαν τα λεφτά αυτά, χρήµατα του ελληνικού λαού, αλλά δεν προχωράει στο να βρεθούν
οι ένοχοι, ποια είναι η µοναδική λέξη που έρχεται στο δικό σας
µυαλό, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε Γεωργιάδη;
Εµάς είναι µία η λέξη: συγκάλυψη. Καλύπτει η Νέα Δηµοκρατία
τον ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί δεν προχωράει, λοιπόν, στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής; Γιατί, ενώ τους κατηγορείτε -είναι οξύµωρο- ότι
στο πρώτο εξάµηνο εξαφανίστηκαν, έχασε η πατρίδα µας, ο ελληνικός λαός, τις συντάξεις του, ογδόντα, εκατό δισεκατοµµύρια
ευρώ και λέµε να βρεθούν -πού πήγαν τα χρήµατα αυτά- δεν
προχωράτε στο να αναδειχθούν οι ένοχοι; Τους καλύπτετε.
Ερώτηση: Καλύπτει η Νέα Δηµοκρατία τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα
αυτό; Υπάρχει συγκάλυψη. Αυτή είναι η µοναδική αλήθεια. Εκτός
αν τους καλύπτετε, γιατί ετοιµάζετε πάρα πολύ όµορφα και
γλυκά το έδαφος για συγκυβέρνηση. Αν δεν το κάνετε αυτό, να
µας απαντήσετε ότι δεν το κάνετε γι’ αυτό, ούτε ότι ο στόχος
είναι η συγκυβέρνηση. Θα σας πιστέψουµε, αλλά να απαντήσετε.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή σας είπα ότι η Νέα Δηµοκρατία και ο
ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται πάρα πολύ µικροί στα µεγάλα ζητήµατα
που απασχολούν την κοινωνία, αλλά µεγάλοι στα µικρά, εµείς
δεν θα ακολουθήσουµε το παιχνίδι τους µε την περίπτωση Κουφοντίνα. Θα πάµε πάλι στα σηµαντικά. Ποιο είναι το σηµαντικό;
Είµαστε ευτυχισµένοι πραγµατικά, που κάθε µέρα εδώ µέσα, λιθαράκι-λιθαράκι χτίζουµε µια αξιοπρέπεια απίστευτη, µε ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα αναφερθώ, σε άλλη µία
δικαίωση της Ελληνικής Λύσης. Ποια είναι αυτή;
Σας διαβάζω την ανακοίνωση της Κοµισιόν, κύριοι Υπουργοί.
Της Κοµισιόν, όχι της Ελληνικής Λύσης. Τι αναφέρει πριν από
λίγη ώρα η Κοµισιόν; Ότι οι Κυβερνήσεις των κρατών-µελών, άρα
και η ελληνική Κυβέρνηση µπορούν αυτόνοµα να διαπραγµατευτούν για τα εµβόλια των χωρών τους, χωρίς παρέµβαση από την
Ευρώπη, απαντώντας, φυσικά συγκεκριµένα και για το ρώσικο
και για το κινέζικο εµβόλιο. Η ανακοίνωση της Κοµισιόν πριν λίγη
ώρα. Την ίδια ώρα, λοιπόν, που ο Πρωθυπουργός της χώρας µας
-και λυπούµαστε γι’ αυτό- χαρακτηρίζει µικρή χώρα την Ελλάδα,
η οποία δεν µπορεί να διαπραγµατευτεί από µόνη της τα εµβόλια, έρχεται η Κοµισιόν και λέει ότι µπορούν τα κράτη-µέλη να το
κάνουν.
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Άρα, λοιπόν, η εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας πραγµατικά -και
κλείνω µε αυτό- µε το εµβόλιο της «PFIZER» δηµιουργεί πλέον
υποψίες εξάρτησης, για να µην πούµε τίποτε άλλο.
Ζητάµε απαντήσεις και για τα δύο αυτά θέµατα και κυρίως για
το ζήτηµα της εξεταστικής επιτροπής για τα 80, τα 100 δισεκατοµµύρια χαµένα του πρώτου εξαµήνου. Αν δεν το κάνετε, τους
καλύπτετε πολιτικά. Αυτό λέγεται συγκάλυψη. Ιδού η Ρόδος, ιδού
και το πήδηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Χήτα.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ εξακολουθώ και τώρα -έχω γίνει µονότονος σε αυτή την Αίθουσανα µην καταλαβαίνω αυτές τις ηµέρες τις δύσκολες το πολιτικό
κλίµα της όξυνσης, που τροφοδοτείται και από τη µία και από
την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή και από την Κυβέρνηση και από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Τροφοδοτείται µε τέτοια ένταση
και µε τέτοια πόλωση που προκαλεί πραγµατικά, όχι µόνο αµηχανία, αλλά αγωνία και θλίψη στον ελληνικό λαό για τις στιγµές
που περνάει.
Ο κύριος Υπουργός µίλησε για ένα πρότυπο διαχείρισης της
πανδηµίας. Η κάθε παράταξη, κύριε Υπουργέ, έχει τη δική της
εκτίµηση για το πόσο πρότυπο διαχείρισης της πανδηµίας κάνετε. Η κ. Γεννηµατά διάλεξε έναν τόνο να µιλήσει επί της ουσίας
γι’ αυτή την, κατά την γνώµη µας, αποτυχηµένη εσχάτως προσπάθεια και στο δεύτερο και στο τρίτο κύµα της πανδηµίας. Είχε
και αυτή, µέσα από τις ερωτήσεις των Βουλευτών του Κινήµατος
Αλλαγής, να πει για διάφορα θέµατα, που έχουν την οσµή σκανδάλου. Είχε να µιλήσει για πολλά θέµατα κακοδιαχείρισης. Δεν
διάλεξε αυτή τη στιγµή να το κάνει. Έκανε την κριτική, ανέφερε
και τις προτάσεις της, γιατί αυτό που προέχει είναι µια θετική
απάντηση στο σηµερινό πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας.
Ήρθε ο κύριος Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο
οποίος έκανε την επιλογή του να θέσει θέµατα. Είσαστε υποχρεωµένοι είτε να απαντήσετε στα θέµατα αυτά είτε να δροµολογήσουµε διαδικασίες διαλεύκανσης αυτών των θεµάτων. Διάλεξε ο
κ. Τσίπρας να κάνει τις συγκεκριµένες καταγγελίες ονοµαστικές
που υπάρχει ένα θέµα κακοδιαχείρισης ή οσµή, θα έλεγα, κακοδιαχείρισης, για να µην πάω σε µια τελεσίδικη απόφαση. Όµως,
θα έπρεπε και εσείς να έχετε µια απάντηση πέρα από τον Κουφοντίνα γι’ αυτά τα θέµατα, κατά τη γνώµη µου.
Είναι σαφές ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ρίχνετε και οι
δύο λάδι στη φωτιά. Μέχρι τώρα, έβλεπα να αξιοποιείτε τα θέµατα και τα γεγονότα για µικροπολιτική και εκλογικού τύπου εκµετάλλευση. Αυτό, µέχρι σε έναν βαθµό, είναι παραδεκτό. Όµως,
το παιχνίδι βλέπω, δυστυχώς, να αναβαθµίζεται και αναβαθµίζεται επικίνδυνα γιατί δηµιουργείτε διχαστικά γεγονότα ανεξήγητα
για τη νοηµοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού.
Είναι αδιανόητο σήµερα ότι για οποιαδήποτε δήλωση, όπως
αυτή η δήλωση που έκανε ο κ. Δρίτσας -που εγώ διαφωνώ κάθετα και προφανώς προσπαθώ ακόµα να καταλάβω τι ήθελε να
πει, γιατί δεν φανταζόµουν ποτέ ότι ένα τέτοιο στέλεχος παλιό
µε ευδόκιµη παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου να εννοεί
αυτήν την ιδεολογική ταύτιση- ξαναγίνεται συζήτηση δυο µέρες
τώρα µε αυτή την ένταση, µε το να µπαίνει σε συµψηφισµούς, µε
το να µπαίνει σε µια διαδικασία, σε µια διελκυστίνδα αντιπαράθεσης, που δεν έχει κανένα νόηµα. Αυτό δεν έχει καµµία αξία και
απλά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου, τη δηµόσια ζωή
και την κοινωνία και την ίδια την κοινωνία.
Εγώ σας καλώ να ξυπνήσετε από αυτή τη διαδικασία και από
αυτό το όνειρο που ζούµε αυτή την εποχή, µέσα στη Βουλή των
Ελλήνων, που ζούµε µονοµαχίες Πρωθυπουργού και Αρχηγού
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αντεγκλήσεις προσωπικές για τη
διαδροµή του καθένα, που ζούµε αντιπαλότητες και πολώσεις,
που δεν έχουν καµµία σχέση µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα.
Κάνω µια ύστατη έκκληση να αλλάξει αυτό το κλίµα. Βρείτε
τον τρόπο να δώσετε λύσεις στα προβλήµατα. Είναι δική σας Κυβέρνηση, δική σας υπόθεση να τα λύσετε. Και εµείς να συγκρατηθούµε λίγο και να συµβάλλουµε, αν είναι δυνατόν, στην αντι-
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µετώπιση και τη λύση των µεγάλων προβληµάτων, που αντιµετωπίζουµε αυτή τη στιγµή.
Είναι δραµατικό και θλίβεται κανείς να νιώθει, ως υπεύθυνο
µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ότι αυτή τη στιγµή το Κοινοβούλιο δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων για τη δηµοκρατία και για την πορεία της χώρας. Είναι δραµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Σκανδαλίδη.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε, εγώ και όλος ο κόσµος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Βούτση, κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ
γιατί µου δώσατε την ευκαιρία να απαντήσω σε κάτι που ξέχασα
να πω προηγουµένως. Η Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα
κάθε συµπεριφορά οιουδήποτε, στελέχους της ή µη, που προσπαθεί να ξεπεράσει τη σειρά εµβολιασµού και να εµβολιαστεί
κατά προτεραιότητα πάνω στη σειρά κάποιου άλλου. Τελεία και
παύλα. Όπου αυτό έγινε γνωστό, υπήρξαν και κοµµατικές πειθαρχικές κυρώσεις και δηµόσια πολύ µεγάλη καταδίκη.
Άρα, όσα είπε ο κ. Τσίπρας και είπατε και εσείς, εµάς δεν µας
εκφράζουν. Τελεία. Ο καθένας θα περιµένει τη σειρά του. Οι εµβολιασµοί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουµε µπει πιά, σε πολύ
µεγάλη ταχύτητα. Σήµερα ξεπεράσαµε το ένα εκατοµµύριο εµβολιασµών. Όπως σας είπα, µε βάση τα στοιχεία που ανέφερα
προηγουµένως, η Ελλάδα είναι πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο. Αν θυµάµαι καλά, σήµερα είµαστε η τέταρτη χώρα σε
ταχύτητα εµβολιασµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πάνω από
πολλές άλλες σπουδαιότερες και ικανότερες χώρες από εµάς.
Δεν χρειάζεται να µεµψιµοιρούµε και για αυτό.
Δεύτερον, δεν καταλάβατε την ουσία του επιχειρήµατός µου
προηγουµένως, ή µάλλον δεν θέλετε να το καταλάβετε. Δεν είναι
οξύµωρο και αντιφατικό έως και εξαιρετικά περίεργο για ένα πολιτικό ζήτηµα, για το οποίο η νεολαία σας διαδηλώνει κάθε µέρα,
οι Βουλευτές σας µιλάνε σε όλα τα κανάλια κάθε µέρα, ανακοινώσεις βγάζει το κόµµα σας κάθε µέρα, έγινε η ιστορία µε τον κ.
Δρίτσα -θα αναφερθώ µετά- µε τόσο µεγάλη ένταση και ο κ. Τσίπρας, µιλώντας σαράντα έξι λεπτά, δεν βρήκε την ευκαιρία να
πει µια κουβέντα; Προφανώς, αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία. Έγινε επί σκοπώ. Δεν ήθελε να αναφερθεί. Γιατί δεν ήθελε
να αναφερθεί; Διότι συνειδητοποίησε πια και αυτός -εγώ το
θεωρώ θετικό, όπως σας είπα- ότι υφίσταται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ µεγάλη πολιτική ζηµία από όλα αυτά, τα οποία συµβαίνουν τις τελευταίες ηµέρες.
Ως προς τη θέση της Κυβερνήσεως για το θέµα της απεργίας
του, το λέω πάλι µε πολύ ηρεµία, για να γίνει σαφές σε εσάς και
στον ελληνικό λαό. Εµείς δεν ξεχωρίζουµε τους Έλληνες πολίτες
σε κάποιους που έχουν ένα θείο δικαίωµα να προηγούνται των
άλλων. Όπως καταδίκασα πριν απερίφραστα οποιονδήποτε πάει
να ξεπεράσει τη σειρά του εµβολιασµού, γιατί όλοι οι Έλληνες
είµαστε ίσοι έναντι του νόµου, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο λέµε
ότι ο Κουφοντίνας, εάν θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από µία πράξη
της διοικήσεως, µπορεί να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη
και να ζητήσει τη γνώµη της και την απόφασή της, όπως µπορεί
να κάνει κάθε Έλληνας πολίτης, ο όποιος θεωρεί ότι αδικείται.
Η ιδέα που έχει ο Κουφοντίνας, ο οποίος επαναλαµβάνω ότι
το 2015 έκανε απεργία πείνας επί των δικών σας ηµερών, για να
µην πάει στον Κορυδαλλό και το 2021 κάνει απεργία πείνας, επί
των δικών µας ηµερών για να πάει στον Κορυδαλλό, ότι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο η ελληνική πολιτεία υποχρεούται να τον αντιµετωπίζει ως εξαιρετική περίπτωση, είναι λανθασµένη. Το λέω
ήρεµα, κατανοητά.
Πιστεύω ότι σήµερα, ο κ. Τσίπρας µε τη στάση του άδειασε τη
νεολαία του και έκανε ένα µεγάλο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί και δεν αναφέρθηκε στον Κουφοντίνα. Όλοι καταλαβαίνουµε ότι µόνο επί σκοπώ µπορεί να προέβη σε αυτή τη
σηµαντική πολιτική κίνηση.
Πάω στον κ. Δρίτσα. Εγώ έχω αναφέρει το όνοµά του πολλές
φορές, κυρίως για να του δώσω την ευκαιρία να ζητήσει τον λόγο
επί προσωπικού. Είχα καταλάβει ότι θα έπαιρνε τον λόγο και θα
µιλούσε. Όµως, δεν µίλησε τελικώς. Προφανώς, τον αποσύρατε
εσείς για να µην µιλήσει. Όµως, εδώ είναι η Εθνική Αντιπροσωπεία και εδώ πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο κ. Δρίτσας για όλα τα
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φοβερά πράγµατα που έχει πει. Εγώ λέω το όνοµά του για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού και να µιλήσει επιτέλους ο ίδιος
εδώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µετά τον
λόγο επί προσωπικού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι περίπου οξύµωρο, όλες οι πολιτικές δυνάµεις να καταδικάζουν τον Δρίτσα και ο Δρίτσας να παρακολουθεί τόση ώρα µουγκός.
Άρα, για να το µαζέψουµε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει στην
χώρα ζηµία το τελευταίο διάστηµα µε το θέµα Κουφοντίνα µεγάλη. Το ότι έχει πάθει ζηµία πολιτική ο ίδιος, είναι δευτερεύον
και αδιάφορο για εµένα. Το ότι, όµως, κάθε βράδυ χιλιάδες ανθρώπους διαδηλώνουν µε τα επαίσχυντα συνθήµατα, που προηγουµένως εξέθεσα -φαντάζοµαι και εσείς καταδικάζετεθέτοντας σε κίνδυνο και την υγεία των ανθρώπων -διότι, βεβαίως,
όταν διαδηλώνουν τόσες χιλιάδες ο ένας πάνω στον άλλο, επιταχύνουν και τη διάδοση της πανδηµίας- για να δώσουµε διακριτική µεταχείριση σε έναν δολοφόνο, πάει πολύ!
Κύριε Χήτα, το ζήτηµα της εξεταστικής επιτροπής για το τι συνέβη το πρώτο εξάµηνο του 2015, παραµένει πάντα ανοιχτό. Ο
Κρέων στο κλείσιµο της τραγωδίας του Σοφοκλέους «Οιδίπους
Τύραννος» -θα πω λίγο τα αρχαιοελληνικά, που αρέσουν και στον
κ. Σκανδαλίδη, συµµεριζόµαστε αυτή την αγάπη- λέει: «Τι ωραία
που είναι όλα όταν γίνονται στην ώρα τους.» Από αυτό προέρχεται η ελληνική λέξη «ωραίος». Ο ωραίος είναι ο ώριµος, δηλαδή
ως την κατάλληλη ώρα. Νεοελληνιστί αυτό σήµερα το λέµε «timing»! Στην κατάλληλη ώρα θα γίνει. Ποτέ δεν είπε η Νέα Δηµοκρατία ότι δεν θα γίνει. Εν µέσω πανδηµίας, καραντίνας και
lockdown δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Ούτως ή άλλως, αυτές οι
ποινικές υποθέσεις έχουν παραγραφεί προ πολλού. Άρα, δεν µας
δεσµεύει ο χρόνος.
Κύριε Σκανδαλίδη, σέβοµαι πολύ την παρέµβασή σας για ήπιο
πολιτικό λόγο και σε γενικές γραµµές, µέχρι τώρα ήπιο πολιτικό
λόγο που έχουµε εδώ. Δεν είχαµε καµµία τροµερή σύγκρουση,
για να είµαστε δίκαιοι. Εντάξει, ήταν µικρόψυχος ο κ. Τσίπρας,
εντάξει ο κ. Βούτσης δεν αναφέρθηκε στο θέµα των κατεδαφίσεων. Μπορεί να µην είναι δική του δουλειά. Περιµένω από τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να δηλώσει, µέχρι τη λήξη της συνεδριάσεως, εάν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αύριο να γκρεµίσουµε. Μου έχουν στείλει και βλέπω στο κινητό µου τροπολογία
επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που έδωσε
παράταση στις κατεδαφίσεις στο Μικρολίµανο. Όµως, δεν πειράζει. Περιµένω…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Εκτελέστηκαν! Σούνιο, Μαραθώνας, Σχοινιάς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ηρεµία! Μη διακόπτετε. Έχουµε πάει τόσο
ωραία µέχρι τώρα. Μη διακόπτετε.
Περιµένω µέχρι τη λήξη της συνεδριάσεως ή και τώρα, όταν
τελειώσω, να πείτε, «ναι, θέλουµε αύριο να πάνε οι µπουλντόζες
να γκρεµίσουν» -εγώ θέλω να ακουστεί ότι αυτή είναι η θέση σαςκαι θα δούµε τι θα κάνουµε.
Εγώ, ξέρετε, είµαι και λίγο περίεργος. Την αποσύρω και αφήνω αύριο τις µπουλντόζες να πάνε και να γράφουν «Τσίπρας»
πάνω στις δαγκάνες. Για πηγαίντε εσείς µετά µαζί τους, όταν θα
τους γκρεµίζετε την ώρα της πανδηµίας. Όµως, αν τολµάτε,
κάντε το. Εδώ είµαστε να µετρηθούµε, γιατί εγώ πολλά, πολλά
τέτοια δεν τα σηκώνω!
Άρα, ηρεµία. Είµαστε σε πανδηµία. Η αναβολή έχει γίνει για
τους λόγους της πανδηµίας και µόνο. Όλοι το καταλαβαίνετε ότι
είναι λογικό εν µέσω πανδηµίας να δώσεις στους ανθρώπους
λίγο χρόνο για να ρυθµίσουν. Δεν θα χαλάσει το περιβάλλον, αν
κάτι που υπάρχει τριάντα πέντε χρόνια, µείνει τριάντα πέντε χρόνια και οκτώ µήνες.
Όµως, επειδή εµένα η υποκρισία δεν µου πολυαρέσει, εδώ είµαστε να µετρηθούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτο, θα
δώσω πρώτα τον λόγο στον κ. Δρίτσα, που έχει ζητήσει το λόγο
επί προσωπικού και µετά θα δώσω τον λόγο σε εσάς.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα
χρειαστώ µόνο µισό λεπτό.
Κύριε Γεωργιάδη, είµαι εδώ από το πρωί, όπως τις περισσότερες φορές είµαι στο Κοινοβούλιο. Θα έρθει η σειρά µου και θα
πάρω τον λόγο, όπως είµαι γραµµένος στον κατάλογο. Δεν ζητώ
ειδική µεταχείριση. Άλλαξε η σειρά µου, για λόγους που είχαν να
κάνουν µε ανάγκες συναδέλφων.
Θα πάρω τον λόγο από του Βήµατος της Βουλής για να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό, όχι για να απαντήσω στις προκλήσεις σας, που έχουν χαρακτήρα εµπρηστικό,
προβοκατόρικο, κουτοπόνηρο, απαράδεκτο και προσβλητικό και
για το Κοινοβούλιο και για όλους. Θα έρθουν όλα µε τη σειρά
τους, ακριβώς στο χρόνο που απαιτούν όλα τα σοβαρά ζητήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Τσακαλώτος έχει
τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Γεωργιάδης
αδίκησε πάλι τον κ. Δρίτσα. Εξήγησε ότι είναι στη λίστα. Το ξέρουµε όλοι. Όλοι οι Βουλευτές υποφέρουν, που περιµένουν να
είναι ο επόµενος οµιλητής και µετά έρχονται δύο-τρεις Υπουργοί
και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Άρα, δεν ήταν σωστό αυτό
που είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης ξέρει για τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο
κοντά είναι στα δικαιώµατα και πως αυτά τα συνθήµατα και αυτά
τα πανό δεν είχαν καµµία σχέση µε τη νεολαία. Όµως, το επαναλαµβάνουµε, γιατί κάτι θα µείνει. Δεν είναι τρόπος να συνεχιστεί
η συζήτηση αυτή. Εγώ ακούω αυτό που λέει ο κ. Σκανδαλίδης,
αλλά ο κ. Γεωργιάδης αποφάσισε να βάλει το θέµα.
Ο κ. Γεωργιάδης έχει µια άλλη στρατηγική, που του έχει κολλήσει από τον Αρχηγό του, τον κ. Μητσοτάκη, να λέει συνεχώς
ότι δεν ξέρει το καθεστώς ο κ. Τσίπρας. Το τελευταίο παράδειγµα ήταν ότι εδώ και καιρό, έχουµε δωρεάν τεστ µε συνταγογράφηση. Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε πώς είναι η φόρµα. Συµπληρώνεις τη φόρµα και µετά, µε τυχαία µεταβλητή, µπορεί να έχεις
τεστ. Ε, νοµίζω ότι αυτό απέχει παρασάγγας από το να έχουµε
συνταγογράφηση µε δωρεάν τεστ, όποιος το θέλει. Νοµίζω ότι
το καταλαβαίνετε. Είναι άλλο το ότι όποιοι µπαίνουν µέσα µπορεί
να έχουν µία πιθανότητα να κάνουν τεστ αν τους το βγάλει ο αλγόριθµος και άλλο ότι έχουν δωρεάν τεστ. Άρα, µην κατηγορείτε
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όταν εσείς δεν ξέρετε το δικό σας πλαίσιο. Ο Αλέξης Τσίπρας το ξέρει καλύτερα
από εσάς.
Όσον αφορά στο θέµα των κατεδαφίσεων, κατ’αρχάς δεν είναι
αλήθεια αυτό που είπε. Έγιναν κατεδαφίσεις και στο Σούνιο και
στο Σχοινιά και σε πολλά άλλα µέρη. Τι µας απάντησε ο κ. Γεωργιάδης στο σηµείωµα του κ. Τσίπρα; Είπε ο Αλέξης Τσίπρας «ελπίζω να το κάνετε για εκλογικούς λόγους, γιατί είναι πιο σοβαρά
τα πράγµατα αν δεν το κάνετε για εκλογικούς λόγους». Απάντησε ο κ. Γεωργιάδης ότι, επειδή έχει πολιτικό κόστος αυτό το
πράγµα, ελάτε να συνυπογράψετε για να µην κάνω την καθυστέρηση. Αυτό δεν µας είπε; Δεν αδικώ νοµίζω. Αυτό δεν µας είπατε;
Ελάτε τώρα κι εσείς, για να λέω εγώ στους δικούς µου δηµάρχους ότι δεν το θέλω εγώ, το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι, πραγµατικά, αυτή η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας,
της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της οικολογίας, της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, για τις κατεδαφίσεις; Πραγµατικά,
το υποστηρίζετε αυτό;
Επίσης, µίλησε ο κ. Τσίπρας, µίλησε ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής για τα σκάνδαλα και δεν είπατε τίποτα. Μας είπατε να
πάµε στην Αρχή Διαφάνειας, στην οποία είναι φίλος σας ο υπεύθυνος εκεί, αλλά δεν ψηφίσατε µαζί να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα διάφορα πράγµατα. Δεν είπατε τίποτα στον κ. Βούτση.
Σαν να µην µίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής. Δεν ακούγεται καλό. Δεν νοµίζω ότι ακούστηκε καλά στον ελληνικό λαό
αυτό.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, για την πανδηµία και όλα αυτά
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που είπε ο κ. Τσίπρας, θέλω να πω τα εξής: Προφανώς, µπορούµε όλοι να παίξουµε µε τα στοιχεία, ποιος είναι χειρότερος,
πότε ήταν η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση, η τρίτη φάση. Όµως,
εγώ ένα κατάλαβα. Τίποτα δεν έχει κάνει λάθος η Νέα Δηµοκρατία µε την πανδηµία και για τίποτα δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσµος! Ενώ µας είπαν για δύο εβδοµάδες lockdown, συνεχίζεται
και ακούµε, «υποµονή για άλλες δύο εβδοµάδες». Σε τίποτα δεν
φταίει αυτή η Κυβέρνηση και δεν έπρεπε να απαντήσει αν έπρεπε
να ετοιµαστούν καλύτερα τα νοσοκοµεία µας, αν µπορούσαµε
να κάνουµε κάτι για την παιδεία, να ανοίξουν τα σχολεία µε άλλους όρους, µε προετοιµασία, µε άλλες αίθουσες! Σε τίποτα δεν
φταίει η Κυβέρνηση για τις µεταφορές! Όλα πήγαν καλά! Όπως
είπε ο Μπρεχτ για τις ελίτ εκείνης της εποχής: «Η ειρήνη τους
µοιάζει µε τον πόλεµό τους όπως ο άνεµος µε τη θύελλα» και
σε εσάς η επιτυχία µοιάζει µε την αποτυχία, όπως ο άνεµος µε
τη θύελλα.
Πραγµατικά, περίµενα χθες και σήµερα -τελευταία µου πρόταση- µία κουβέντα αυτοκριτικής για οποιοδήποτε θέµα, είτε για
την οικολογία και τι κάνετε, είτε για το νοµοσχέδιο, είτε για την
πανδηµία, µα για τα σκάνδαλα. Περίµενα µία κουβέντα αυτοκριτικής.
Φαίνεται ότι αυτό δεν υπάρχει ούτε στο επιτελικό κράτος ούτε
στην αξιοκρατία και τους άριστους. Πραγµατικά, θλίβοµαι γι’
αυτή την ανταλλαγή απόψεων, όπου συνεχίζετε να µην απαντάτε
στα καίρια ζητήµατα και να ρίχνετε τη µπάλα στην εξέδρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Βρούτσης έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το να παρακολουθείς
τη Βουλή, το ζωντανό της διάλογο, τις συζητήσεις µεταξύ Βουλευτών και Υπουργών, είναι πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί
έχει και εκπλήξεις.
Πριν από λίγο, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης, απάντησε στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο µείζον
ζήτηµα το οποίο έθεσε, που το θεώρησε ως µεγάλο σκάνδαλο,
το ζήτηµα το οποίο αφορά τις κατεδαφίσεις. Είναι ένα ζήτηµα
στο οποίο η Κυβέρνηση τοποθετήθηκε, ότι δεν πρόκειται για οριστική απόφαση, αλλά πρόκειται για µια απόσυρση του µέτρου
µόνο για οκτώ µήνες, για λόγους τους οποίους περιέγραψε ο κ.
Γεωργιάδης και η Κυβέρνηση.
Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης; Είπε σε εσάς, κύριε Τσακαλώτο, εάν
και εφόσον τοποθετηθείτε και πείτε «πάρτε πίσω τη συγκεκριµένη διάταξη», θα συµφωνήσει µαζί σας. Παίρνει τον λόγο ο κ.
Τσακαλώτος και προς έκπληξη όλων -εκεί που περίµενα τους περιβαλλοντολόγους του ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση και στη γραµµή
του κ. Τσίπρα, που έκανε µέγα θέµα το ζήτηµα των κατεδαφίσεων- αντί να τοποθετηθεί και να πει «πάρτε πίσω τη διάταξη»,
έκανε αυτό που λένε, κύριε Τσακαλώτο, «στρίβειν διά του αρραβώνος»! Απαντήσατε άλλα αντί άλλων, ουσιαστικά συµφωνήσατε
µε τη διάταξη της Κυβέρνησης. Αυτό κάνατε. Αποφύγατε την
πρόκληση…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατάλαβα ότι πάτε για εκλογές.
Αυτό κατάλαβα. Ήταν ξεκάθαρο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εγώ κατάλαβα και ο ελληνικός λαός
κατάλαβε ότι αυτό που είπε εδώ ο κ. Τσίπρας ήταν αέρας κοπανιστός. Εντυπώσεις και επικοινωνία, αυτό κατάλαβα, κύριε Τσακαλώτο. Πάµε τώρα στα υπόλοιπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο, πέρασε από το
Βήµα της Βουλής ο κ. Τσίπρας. Προσπάθησα να µαζέψω την τοποθέτησή του και την οµιλία του και να την οργανώσω στο µυαλό
µου, αναφορικά µε τι προσπάθησε να πει. Δυο λέξεις είναι αυτές
που χαρακτηρίζουν την οµιλία του κ. Τσίπρα. Εµφάνισε διπλό
πρόσωπο. Στη µισή οµιλία ήταν ο µειλίχιος κ. Τσίπρας και στην
άλλη ο θυµωµένος κ. Τσίπρας. Περίπου και ο ίδιος αυτό είπε.
Πίσω από αυτές τις δύο λέξεις υπήρχαν δύο άλλες λέξεις.
Στον µειλίχιο κ. Τσίπρα, στην περιγραφή που έκανε για την Κυβέρνηση την περίοδο της πανδηµίας και τη λειτουργία µας, αντιστοιχεί η λέξη αποτυχία και πίσω από το πρόσωπο του θυµω-
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µένου κ. Τσίπρα αντιστοιχεί η λέξη περί σκανδαλολογίας και
σκανδάλων παντού. Αυτή είναι η εικόνα και ας τα δούµε ένα-ένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει εκτενής ανάλυση σε
όλα τα επίπεδα, από επίκαιρες ερωτήσεις µέχρι τη συζήτηση νοµοσχεδίων για τη διαχείριση της κρίσης από την Κυβέρνηση την
περίοδο της πανδηµίας, της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης
που δεν έχει προηγούµενο.
Κανείς ποτέ δεν είπε ότι τα κάνουµε τέλεια. Και εγώ ως Υπουργός για δεκαοκτώ µήνες, έχοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας, κάνοντας πράγµατα, τα οποία ήταν πρωτοφανή
και πρωτόγνωρα για το Υπουργείο Εργασίας και νοµοθετώντας
πράγµατα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν, έλεγα πάντα ότι
«εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», αλλά κάνουµε αυτά, που
είναι εφικτά και πάντα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής δυνατότητας της χώρας.
Σήµερα, για το πρώτο ζήτηµα που έθεσε ο κ. Τσίπρας, το ζήτηµα της καθολικής αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα, δεν µιλάει η
Κυβέρνηση, κύριε Τσακαλώτο. Συγνώµη που αναφέροµαι σε
εσάς, είναι ρητορικό, επειδή σας βλέπω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό µιλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρώτον, σήµερα µαζί µε το ρεκόρ του ενός εκατοµµυρίου εµβολίων, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δίνει συγχαρητήρια
στην Ελλάδα για τη διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης και στην
κατάταξη είµαστε στην τρίτη θέση στην Ευρώπη στην ταχύτητα
εµβολιασµών. Το αγνοεί κανένας αυτό; Αυτό τι είναι; Αποτυχία ή
επιτυχία; Μάλλον επιτυχία.
Δεύτερον, θα αναφερθώ σε ένα ζήτηµα, που δυστυχώς είναι
άσχηµο, είναι µακάβριο, αλλά είναι η πραγµατικότητα, το ζήτηµα
των θανάτων γιατί αυτές είναι οι µετρήσεις που γίνονται. Έχουµε
δυστυχώς ή ευτυχώς από τις καλύτερες επιδόσεις, από τις ηπιότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι επιτυχία ή αποτυχία;
Τρίτον -θα το πω και στην οµιλία µου παρακάτω για το ζήτηµα
του νοµοσχεδίου- είναι το ζήτηµα που αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική Κυβέρνηση, γιατί σε αυτά που έχει συµπεριλάβει το
Ταµείο Ανάκαµψης σε ένα κρίσιµο ζήτηµα, µε 32 δισεκατοµµύρια
στο καλάθι του Ταµείου Ανάκαµψης, η Ελλάδα παίρνει την πρώτη
θέση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τις προτάσεις, που έχει
κάνει. Αυτό είναι επιτυχία ή αποτυχία; Επιτυχία.
Τέταρτο ζήτηµα είναι αυτά τα εύσηµα που πήραµε για τη διαχείριση της κρίσης όσον αφορά την αντιµετώπιση των επιχειρήσεων, κυρίως όµως τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, από
όλους τους παγκόσµιους οργανισµούς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι την Παγκόσµια Τράπεζα και πολύ µεγάλους οικονοµολόγους παγκόσµιας κλίµακας. Αυτό είναι επιτυχία ή αποτυχία;
Άρα, λοιπόν, επαναλαµβάνω κανείς δεν µιλάει για τελειότητα.
Μιλά για τη διαχείριση µιας πρωτοφανούς κρίσης. Όµως σε αυτή
την κρίση η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, Υπουργοί,
Βουλευτές, όλοι µαζί και ο ελληνικός λαός δώσαµε µία µάχη και
έχουµε θετικό ισοζύγιο.
‘Ηρθε εδώ ο κ. Τσίπρας να αµαυρώσει και να ισοπεδώσει τα
πάντα, επικαλούµενος το ζήτηµα, που αφορά το τελευταίο διάστηµα, που είναι ένα πραγµατικό γεγονός, αυτό της αύξησης των
κρουσµάτων. Όταν ανέφερε λοιπόν ο κ. Τσίπρας την αύξηση των
κρουσµάτων, εγώ περίµενα να κάνει το στοιχειώδες, να κάνει
αυτό που λένε και λίγο ως αυτοκριτική και να ζητήσει συγγνώµη,
διότι πριν από δεκαπέντε µέρες ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας ευρισκόµενος σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθµό ALPHA, είπε το περίφηµο «αναλαµβάνω το
ρίσκο» για τις συγκεντρώσεις και της παιδείας και όλες τις συγκεντρώσεις που έγιναν µεταγενέστερα.
Το ανέλαβε το ρίσκο; Δηλαδή είναι αθώος για την αύξηση των
κρουσµάτων το τελευταίο διάστηµα; Αυτό είναι που ανέλαβε ο
κ. Τσίπρας; Αυτό ανέλαβε, διότι παρακίνησε τη νεολαία, τον
κόσµο, τον κόσµο του ΣΥΡΙΖΑ, τους ανθρώπους που ελέγχει και
µπορεί να κατευθύνει να βγουν σε συγκεντρώσεις και να που αυξήθηκαν τα κρούσµατα. Αυτό δεν είναι το ρίσκο που ανέλαβε ο
κ. Τσίπρας; Αυτό είπε στην τηλεόραση.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η πραγµατικότητα, αδιαµφισβήτητη, καταγεγραµµένη. Δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς ότι
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η Κυβέρνηση στην περίοδο της πανδηµίας, σε όλα τα επίπεδα,
είχε θετικό πρόσηµο, µε τις αδυναµίες της.
Θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, το οποίο
θεωρώ και εγώ πολύ σηµαντικό, ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από το Μαξίµου µέχρι κάθε διαβαθµισµένο στέλεχός
µας έχει καταδικάσει και έχει καταγγείλει την οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη συµπεριφορά οποιουδήποτε -που λέει ότι είναι και Νέα
Δηµοκρατία- που εµβολιάζεται εκτός σειράς.
Δεν µπορούµε να το ελέγξουµε όµως αυτό, κύριε Τσακαλώτο.
Το ελέγχουµε, το καταδικάζουµε και παίρνουµε και µέτρα. Τι
άλλο µπορεί να πει κάποιος; Αποδεδειγµένα έχουµε πάρει µέτρα
σε περιπτώσεις που εντοπίσαµε που έχουν κοµµατική ιδιότητα.
Τους της αφαιρέσαµε την επόµενη στιγµή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Έρχεται εδώ ο κ. Τσίπρας να το βάλει ως νούµερο ένα και γενικεύει τις περιπτώσεις, που µετριούνται στις παλάµες των δύο
χεριών και να το κάνει µείζον θέµα, που πρώτοι εµείς, ως Νέα
Δηµοκρατία, το έχουµε καταδικάσει και το καταγγέλλουµε έµπρακτα, µε διαγραφές, εάν και εφόσον εντοπιστεί;
Πάµε στο δεύτερο ζήτηµα, στο θυµωµένο κ. Τσίπρα. Ο θυµωµένος λοιπόν, κ. Τσίπρας άρχισε να περιγράφει µία σειρά από
σκάνδαλα, τα οποία διαπερνούν την Κυβέρνηση. Θα αναφερθώ
και στο δικό µου, γιατί το θεωρώ µικροπρέπεια εκ µέρους του να
το επαναλαµβάνει πολλές φορές και να µην έχω τη δυνατότητα
να τον έχω απέναντί µου να κάνω αντίλογο µαζί του. Μιλάει για
την περίπτωση που θα γινόταν κάτι.
Είχα έρθει εδώ στη Βουλή και είχα πει ότι στην πολιτική ονοµάζεται πολιτική γενναιότητα αν, όταν εντοπίσεις κάτι, την επόµενη στιγµή που θα το εντοπίσεις, το αποσύρεις. Αυτό είχε γίνει
τότε στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν έγινε ποτέ τίποτα. Έγιναν
λανθασµένες µηχανογραφικές διαδικασίες σε κάποια προγράµµατα. Αυτό εντοπίστηκε και τραβήχτηκε πίσω. Το αναφέρει συνέχεια ότι «θα γινόταν». Αυτό είναι µικροπρέπεια και πολιτική
ανανδρία του κ. Τσίπρα. Πολιτική ανανδρία για κάτι που δεν
έγινε, να το επικαλείται ως κάτι που έγινε.
Δεύτερον, παρουσίασε τώρα το ζήτηµα της κ. Νικολάου µε δεκάδες θέµατα, για την κ. Νικολάου ένα, για την κ. Νικολάου δύο,
για την κ. Νικολάου τρία. Εγώ λέω το εξής απλό: Ξέρω ότι ένα
και ένα κάνουν δύο. Αφού παρουσίασε όλα αυτά τα µεγάλα γεγονότα για την κ. Νικολάου -τα αυθαίρετα, τα παράνοµα, τα παράτυπα- γιατί δεν πάει στον εισαγγελέα κάποιο στέλεχός σας να
τα καταθέσει; Αυτή είναι η απλή εξήγηση στην πολιτική. Δεν ερχόµαστε από Βήµατος Βουλής να καταγγέλλουµε για σκάνδαλα
και να µένουν απλά γραµµένα στα κείµενα του κ. Τσίπρα, που
ήρθε να τα διαβάσει στη Βουλή. Ας τα πάει στον εισαγγελέα κι
αν είναι παράνοµα, θα αποδοθούν οι ευθύνες στην κ. Νικολάου.
Προσέξτε, όµως, όχι µε τη διαδικασία των κουκουλοφόρων,
όπως στη «NOVARTIS», που είχε απέναντί του τον κ. Γεωργιάδη
και δεν του ζήτησε ένα συγγνώµη. Όχι µε τους κουκουλοφόρους,
κύριε Τσακαλώτο! Με έντιµη συµπεριφορά, µε ανοιχτά χαρτιά,
µε καθαρά πρόσωπα, «αυτό είναι σκάνδαλο, το πάω στον εισαγγελέα». Γιατί δεν το κάνει;
Έρχεται εδώ και αραδιάζει µια σειρά από ζητήµατα, τα οποία
τα ονοµάζει σκανδαλολογία και είναι σκάνδαλα και κρύβεται
πίσω από τη δυνατότητα που του δίνει το Βήµα να µην έχει αντίλογο; Να τα πάτε στον εισαγγελέα. Θα περιµένουµε, λοιπόν. Αν
δεν τα πάτε, άλλο ένα ζήτηµα, λοιπόν, όπως το πρώτο για τις κατεδαφίσεις για τον κ. Τσίπρα. Σήµερα κιόλας να πάει στον εισαγγελέα. Περιµένουµε!
Είµαι υποχρεωµένος να κάνω µια µικρή αναφορά στο ζήτηµα
που αφορά τον κ. Σπίρτζη και την τοποθέτησή του. Σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες
αρχές, οι οποίες είναι απαραβίαστες. Οι αρχές είναι ότι πρέπει
να σεβόµαστε τους θεσµούς. Δεν µπορεί οι θεσµοί να είναι αλά
καρτ για το Κοινοβούλιο.
Αυτό το νοµοσχέδιο για µένα είναι τοµή και µεγάλη µεταρρύθµιση, γιατί κατάγοµαι από µία περιοχή και έλκω την καταγωγή
µου από δύο νησιά, τη Νάξο και την Αµοργό και είµαι Βουλευτής
Κυκλάδων, ενός πολύ δύσκολου νοµού, σε επίπεδο ανάπτυξης
έργων. Όµως και σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα µε τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το νοµοσχέδιο θα αποτελέσει πραγµατικά
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µεγάλη βοήθεια για την αναπτυξιακή διαδικασία, όπως και στην
περιοχή του κ. Μπουκώρου, τη Μαγνησία. Διότι εκεί όπου υπάρχουν τεχνικές αδυναµίες έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο να απαντήσει και να δώσει λύσεις στην αυτοδιοίκηση που το έχει ανάγκη.
Όµως, δεν µπορούµε τους θεσµούς, όπως είναι οι δήµαρχοι,
να τους έχουµε αλά καρτ. Όταν όλοι οι δήµαρχοι, οι εκπρόσωποί
τους -ήσασταν παρόντες στην επιτροπή- ήρθαν και τοποθετήθηκαν και όλοι οι θεσµικοί φορείς και ο κ. Μίχαλος από το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και το σύνολο των θεσµών των κοινωνικών
εταίρων ήρθαν και τοποθετήθηκαν θετικά, δεν µπορεί να διαστρεβλώνετε την πραγµατικότητα.
Έχουµε, λοιπόν, µια εικόνα ότι οι θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι
ήρθαν και είπαν «µπράβο» για το νοµοσχέδιο και έχουµε τον κ.
Τσίπρα και την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αλά καρτ την τοποθέτηση των θεσµικών εταίρων και να την αρνείται και να καταγγέλλει µάλιστα µε απαράδεκτο τρόπο και να µιλάει βάζοντας
ταµπέλα στους δηµάρχους και να µιλάει για δεξιούς δηµάρχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό είναι ντροπή, διότι οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες, αυτοί
που εκλέγονται, δεν εκλέγονται µε σηµαία. Χρίσµατα η Νέα Δηµοκρατία δεν έδωσε πουθενά στην Ελλάδα. Μπορεί καθένας να
έχει την πολιτική του ταυτότητα, αλλά στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έδωσε η Νέα Δηµοκρατία χρίσµατα, είναι απαγορευµένα
εδώ και χρόνια για τη Νέα Δηµοκρατία. Σεβόµαστε την ανεξαρτησία, την αυτονοµία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, προηγούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν µεγάλη εµβέλεια στις τοπικές
κοινωνίες, εκλέχτηκαν και σήµερα ο κ. Σπίρτζης ήρθε να τους
βάλει την ταµπέλα των δεξιών και προκατέλαβε ότι θα κάνουν
και σκάνδαλα µε τα 60.000 ευρώ που τους δίνουν δυνατότητα να
κάνουν τοποθετήσεις, επιλογές στα έργα. Αυτά είναι απαράδεκτα και νοµίζω ότι αυτοί που µας ακούν θα συµφωνούν µαζί µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στο πλαίσιο του συγκεκριµένου χρόνου, που έχω για την τοποθέτησή µου για το νοµοσχέδιο, εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω
ότι δίνονται ευκαιρίες στην πολιτική για συγκλίσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι σέβεται και
κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Έµπρακτα το απέδειξε και µε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όχι αυτό που φέρνει σήµερα ως
Κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον ν.4412 το
2016, τον νόµο για τον οποίο συζητάµε σήµερα. Τι έκανε η Νέα
Δηµοκρατία; Αν πάρετε τα Πρακτικά της περιόδου εκείνης, σύσσωµοι εµείς, αυτοί που είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του
νόµου που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν µία πλειάδα από παρατηρήσεις. Όµως, τα ζυγίσαµε ως Νέα Δηµοκρατία και είπαµε ότι στη
ζυγαριά λέµε ότι ο ν.4412/2016 έχει θετικό πρόσηµο για την περίοδο εκείνη.
Και ψηφίσαµε, κύριε Τσακαλώτο. Αυτό σηµαίνει πολιτική υπευθυνότητα και όχι κοµµατική σκοπιµότητα, όπως κάνετε εσείς σήµερα, όχι εσείς, το κόµµα σας που αρνείται να ψηφίσει το νοµοσχέδιο.
Τι συνέβη από τότε µέχρι σήµερα; Από τότε µέχρι σήµερα,
κύριε Τσακαλώτο -µεσολάβησαν πέντε χρόνια- αποδείχθηκε ο
ν.4412 όχι πετυχηµένος, υπό την έννοια ότι δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά στις ανάγκες αυτοδίκαιης ανάπτυξης της κοινωνίας,
έγιναν τριακόσιες ογδόντα πέντε αλλαγές στα πέντε αυτά χρόνια
από τη δική σας κυβέρνηση και έρχεται σήµερα η δική µας κυβέρνηση, σεβόµενη αυτό που παρέλαβε, να διατηρήσει αρκετές
διατάξεις του ν. 4412 και εκεί που εντόπισε ότι υπάρχει πρόβληµα να παρέµβει.
Πράγµατι, έχουµε σήµερα έναν υπό διαµόρφωση νόµο, που
το βράδυ θα ψηφιστεί, ο οποίος έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις, στα ζητήµατα, στη γραφειοκρατία, στη φαλκίδευση της
ανάπτυξης, σε όλα αυτά τα οποία εµπόδισαν αυτό το διάστηµα ενδιαµέσου του ν.4412/2016- την προοπτική ανάπτυξης της
χώρας µας.
Έρχεται να απαντήσει µε ευκρίνεια, µε αποτελεσµατικότητα,
µε εντιµότητα, διότι πράγµατι τα θέµατα τα οποία θέσατε και είπατε ότι αυτή τη στιγµή έρχονται και τα ονοµάσατε και σκάνδαλα, ότι µπαίνουν ιδιωτικοί παραδείγµατος χάριν µηχανικοί για
να ελέγξουν, ήταν ένα πρόβληµα.
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Θα σας πάω στην περιοχή τη δική µου. Πώς ένα νησί, όπως
είναι η Ανάφη, όπως είναι η Θηρασιά, όπως είναι η Σίκινος, που
δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες και όλη η πλειάδα των νησιών της
χώρας, που είναι αδύναµοι δήµοι, που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, που δεν µπορούν να απορροφήσουν τα χρήµατα του
ΕΣΠΑ, λόγω αυτής της αδυναµίας, θα το κάνουν; Σήµερα, λοιπόν, θα το κάνουν! Από παντού παίρνω εύσηµα για την Κυβέρνηση, για τους τρεις Υπουργούς, που έκαναν αυτή την τοποθέτηση συγκεκριµένα µε το εν λόγω νοµοσχέδιο. Ήταν αδυναµία
του νόµου σας και σήµερα επιλύεται. Να, λοιπόν, ένα ζήτηµα.
Ή το δεύτερο, το οποίο είναι προέκταση του δικού σας νόµου
και αφορά τις εκπτώσεις. Στις εκπτώσεις δεν γνωρίζουµε όλοι
εδώ και χρόνια ότι παιζόταν ένα παιχνίδι, ότι ερχόταν ένας σε συνεννόηση µε τους άλλους εργολάβους και έδινε µία έκπτωση
50%, 60%; Συνεννοηµένοι όλοι έπαιρναν το έργο και µετά ανέβαζε τον προϋπολογισµό πάλι στο ίδιο ύψος; Αυτό το παιχνίδι
δεν παιζόταν; Γινόταν κακοτεχνία και είχαµε και διαρροή δηµόσιου χρήµατος. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Εδώ, µηχανικοί,
άνθρωποι, Βουλευτές που τα ξέρουν τοποθετήθηκαν σε αυτό.
Ε, αυτό είναι στη θετική κατεύθυνση, κύριε Τσακαλώτο! Είναι
σωστό το συγκεκριµένο µέτρο που παίρνει η Νέα Δηµοκρατία.
Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει περάσει από τη βάσανο
όλου του διαλόγου, αυτής που ονοµάζεται «κοινοβουλευτικής
διαδικασίας» και σε επιτροπές και σε διάλογο -αυτός ο προβλεπόµενος- έχουν ασχοληθεί µαζί της και µηχανικοί και νοµικός κόσµος. Πεντακόσιες σελίδες έχουν καταγραφεί ως παρατηρήσεις
και ένα µεγάλο κοµµάτι τους ενσωµάτωσε στο νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση, οι τρεις Υπουργοί που φέρνουν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Νοµίζω ότι η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου είναι πραγµατικά
ένα µεγάλο βήµα, που θα βοηθήσει αύριο την ανάπτυξη της
χώρας µας, που θα µειώσει τη γραφειοκρατία, που θα διατηρήσει τη διαφάνεια, θα την αυξήσει -θα έλεγα εγώ- σε πολλά πράγµατα και θα λύσει και πολλά γραφειοκρατικά ζητήµατα, τα οποία
εµπόδιζαν την ταχύτητα και την εξέλιξη των δηµοσίων έργων που
τα έχουµε τόσο ανάγκη. Γνωρίζουµε όλοι τι γινόταν στη χώρα.
Αυτή πιστεύω ότι είναι και η πεµπτουσία του θέµατος που σήµερα συζητάµε.
Πολιτική γενναιότητα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να λες «ναι, υπάρχει ένας νόµος τον οποίο αυτή
τη στιγµή συζητάµε στη Βουλή. Τον φέρνει µια άλλη κυβέρνηση,
δεν είµαστε εµείς κυβέρνηση. Όµως, αναγνωρίζουµε ότι είναι
στη θετική κατεύθυνση και τον ψηφίζουµε».
Αυτό που κάνετε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται µικροψυχία,
µικροκοµµατική αντίληψη για τα πράγµατα και ανευθυνότητα.
Αυτό που έκανε από εδώ, από αυτό το Βήµα σήµερα ο Αρχηγός
σας κ. Τσίπρας, είναι ότι ήρθε να περιγράψει τα πάντα µαύρα,
να µιλήσει για αποτυχία της Κυβέρνησης και να βάλει ζητήµατα
σκανδαλολογίας, που δεν υπάρχουν. Αυτοί είστε, καταδικασµένοι εκεί στην Αντιπολίτευση και ο ελληνικός λαός σάς βλέπει και
σας αξιολογεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βρούτση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Αν και θα θέλει και ο Υπουργός µετά τον λόγο, ξέρω τι θα πείτε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πάντως, κύριε Βρούτση, αν είµαστε µικρόψυχοι, δεν είµαστε µόνοι. Όλα τα αντιπολιτευόµενα
κόµµατα καταψηφίζουν, άρα πρέπει να είναι η µικροψυχία γενική
αρρώστια. Δεν πρόκειται περί αυτού, το ξέρετε. Έχουµε συγκεκριµένες πολιτικές, έχουµε κάνει συγκεκριµένες κριτικές, τις
έχετε ακούσει, δεν συµφωνείτε, είναι άλλο αυτό.
Εγώ δεν πήρα τον λόγο γι’ αυτό, γιατί υποσχέθηκα να µιλήσω
µόνο ένα λεπτό, αλλά για τα σκάνδαλα για τα οποία µας είπατε
να πάµε στον εισαγγελέα. Ακούσατε τι απάντησα στον κ. Γεωργιάδη; Ότι αυτό είναι θέµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εσείς
το µπλοκάρετε. Από αυτό φαίνεται ποιος έχει λερωµένη τη φωλιά
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και ποιος δεν την έχει. Υπάρχει µία διαδικασία, κάτι που απάντησα στον κ. Γεωργιάδη, αλλά ο κ. Γεωργιάδης δεν µίλησε, και
µπλοκάρετε να πηγαίνουν αυτά τα θέµατα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι η αρµόδια αρχή για τις συµβάσεις, για τέτοια θέµατα.
Τώρα δεν θα µιλήσω για την Αρχή Διαφάνειας και για το πώς
έχει γίνει ένα δικό σας «µαγαζί», που δίνει σε συµβούλους
200.000 ευρώ τον χρόνο, για να λέµε ότι κάνουµε το «επιτελικό»
κράτος». Μιλάω για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ, να είστε όσο πιο σύντοµος
µπορείτε, και ξέρω ότι έχετε την ικανότητα αυτή, για να προχωρήσουµε στη διαδικασία, γιατί έχουµε µείνει πολύ πίσω και
έχουµε και ψήφιση σήµερα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, να είµαι
πάρα πολύ σύντοµος, αλλά θα πρέπει να µην αιωρούνται και κάποια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το κατάλαβα και το
είπα πιο µπροστά από εσάς, κύριε Γεωργιάδη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε,
κύριε Τσακαλώτο, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ελέγχει δαπάνες
επείγουσας σηµασίας, γιατί αν περάσουν από τη διαδικασία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου χάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα τους.
Μέχρι να γίνει ο έλεγχος, έχει παρέλθει η ανάγκη. Όταν, λοιπόν,
χειρίζεσαι επείγουσες καταστάσεις, αναγκαστικά δεν υπάρχει ο
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ότι δεν υπάρχει ο έλεγχος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αναιρεί την εξουσία της ελληνικής
δικαιοσύνης να ελέγξει τη δαπάνη. Όµως, αυτό είµαι βέβαιος ότι
το καταλαβαίνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, αυτό το οποίο κάνατε για δεύτερη φορά -είπα την πρώτη
φορά να µην απαντήσω, για να µη χάσουµε χρόνο- είναι µια διαστρέβλωση της πραγµατικότητας επί σκοπώ και µάλιστα, µετά
δόλου. Ο δόλος είναι να αιωρείται πάλι ένα πέπλο σκανδαλολογίας. Άρα, η ελληνική δικαιοσύνη προφανώς, και έχει την εξουσία
να ελέγξει. Τις καταγγελίες τις κάνατε. Άρα όποιος εισαγγελέας
θέλει να ελέγξει, µπορεί να το κάνει. Δεύτερον, η Αρχή Διαφάνειας ελέγχει.
Τώρα όσον αφορά αυτό που λέτε, ότι είναι δικό µας «µαγαζί»
η Αρχή Διαφάνειας, θέλω να ακούσετε το εξής: Είχατε φτιάξει
µια Γενική Επιθεωρήτρια Δηµοσίας Διοικήσεως, η προκάτοχος
της Αρχής Διαφάνειας, που ήταν η κ. Παπασπύρου, η δεύτερη
«µητέρα» του κ. Τζανακόπουλου. Θυµάστε πάρα πολύ καλά ότι
η κ. Παπασπύρου επί σκοπώ, εκ συστήµατος και διαρκώς ησχολείτο µόνο µε καταγγελίες, που αφορούσαν τη Νέα Δηµοκρατία
και ουδέποτε µε καταγγελίες εναντίον οποιουδήποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έχει φύγει ο αξιότιµος κύριος πρώην Πρόεδρος της Βουλής,
γιατί είχα πει πάλι να µην απαντήσω, αλλά αφού µε προκαλείτε,
δεν µπορώ να µην το κάνω. Μας κατηγόρησε ότι είµαστε αλαζόνες, µας λέτε µία καταγγελία και δεν απαντάµε, κάτι που δείχνει
πόσο αλαζόνες είµαστε. Μάλιστα. Προ ολίγου µιλούσατε µε τον
κ. Πολάκη. Όταν εγώ κατέθεσα στην εξεταστική επιτροπή της
Βουλής για την υγεία ότι ο κ. Πολάκης έδωσε παράνοµα 8 εκατοµµύρια απευθείας ανάθεση σε µία εταιρεία φύλαξης στο
ΚΕΕΛΠΝΟ -κι αυτό είναι γραµµένο στο πόρισµά µας ως δική µου
κατάθεση και µε το χαρτί της υπηρεσίας ότι τα λεφτά δόθηκαν
παράνοµα- και ο κ. Βούτσης έλαβε το πόρισµά µου, ουδέποτε κινήσατε οποιαδήποτε διαδικασία και ουδέποτε η κ. Παπασπύρου
έκανε τον οποιονδήποτε έλεγχο.
Όπως ξέρετε τώρα και διαβάζουµε στον Τύπο, βγήκε το πόρισµα της ελληνικής δικαιοσύνης και προφανώς, σε λίγο θα έρθει
ο φάκελος στη Βουλή, διότι είναι εξαιρετικά καταδικαστικό και
λέει ότι παρανόµως δόθηκαν τα 8 εκατοµµύρια. Άρα, είχα δίκιο,
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όταν φώναζα ότι παρανόµως δόθηκαν τα 8 εκατοµµύρια.
Όταν, λοιπόν, είχατε εσείς την εξουσία και µάθατε για τα 8
εκατοµµύρια -γεγονός που καταθέτει Βουλευτής ενόρκως σε επιτροπή- δεν είπατε κιχ και ο δικός σας άνθρωπος, η κ. Παπασπύρου, το έθαψε κάτω από το συρτάρι µη τυχόν και ελεγχθεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης. Το να έρχεστε και να λέτε σε
εµάς το πόσο αλαζόνες είµαστε, επειδή δεν απαντάµε για την κ.
Νικολάου, καταλαβαίνετε ότι είναι «άνω ποταµών»! Ό,τι έχει
κάνει η κ. Νικολάου ή ο οποιοσδήποτε που κυβερνά σήµερα να
ελεγχθεί εκατό χιλιάδες φορές! Αυτή είναι η απάντηση! Δεν
έχουµε να κρύψουµε απολύτως τίποτα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι δε καταγγελίες του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης προ ολίγου στη Βουλή είναι αρκετές για οποιονδήποτε εισαγγελέα να
ζητήσει αυτεπάγγελτα οποιονδήποτε φάκελο. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, δεν έχει στερηθεί από καµµία εξουσία ελέγχου της. Άρα,
µην το πείτε για τέταρτη φορά, γιατί απλώς λέτε ψέµατα.
Για να µην το ξεχάσω -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- σας
προκάλεσα να πείτε επί λέξει «θέλω αύριο να πάνε οι µπουλντόζες να κατεδαφίσουν». Σας είπα ότι αν ακούσω να το λέτε επί
λέξει, θα σκεφτώ να αποσύρω τη διάταξη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Νοµίζω ότι απάντησα σ’ αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είπατε πολλά ωραία, «σούξου-µούξου» είπατε, αλλά δεν είπατε να πάνε να γκρεµίσουν!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ανακοινώσατε εκλογές και δεν
θέλετε να χάσετε ψήφους! Όλα τα άλλα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εντάξει, συνεννοηθήκαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτο, δεν
σας διέκοψε ο κύριος Υπουργός.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο του 2023! Άρα,
µην ανησυχείτε. Εκλογές το 2020 δεν υπάρχουν! Άρα, η δέσµευση δεν έχει προεκλογικό χαρακτήρα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Στο 2021 είµαστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, στο 2021. Δεν υπάρχουν εκλογές ούτε
το 2021 ούτε το 2022. Τον Ιούλιο του 2023 θα γίνουν οι εκλογές.
Άρα, για να λήξει αυτή η συζήτηση, το συµπυκνώνω για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και για τα άρθρα που γράφονται. Είπα
ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώσει «θέλω να πάνε αύριο οι µπουλντόζες
να γκρεµίσουν», θα σκεφτώ να το αποσύρω. Τέτοια δήλωση δεν
υπήρξε, άρα τα υπόλοιπα είναι «για να είχαµε να λέγαµε».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να σας διαβάσω και ένα
«ραβασάκι». «Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Με βάση το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, εµείς οι
Βουλευτές που υπογράφουµε την παρούσα αίτηση, αιτούµεθα
τη διενέργεια ψηφοφορίας µε ονοµαστική κλήση επί του άρθρου
219 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: “Για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές”».
Δεν χρειάζεται να διαβάσω τα ονόµατα των υπογραφόντων.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα αίτηση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τώρα θα δώσω τον
λόγο στον κ. Κωνσταντινίδη από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά στην
κ. Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25 και στη συνέχεια θα µιλήσει ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, όποιος έχει ασχοληθεί
έστω και λίγο µε τις δηµόσιες συµβάσεις έχει πιθανότατα αντιληφθεί τα γραφειοκρατικά εµπόδια που καλείται να υπερπηδήσει
ο ιδιώτης διαγωνιζόµενος, τις διαδικαστικές δυσχέρειες που πρέπει να αντιµετωπίσει ο δηµόσιος υπάλληλος, το σύνθετο εθνικό
και ενωσιακό νοµοθετικό πλαίσιο που έχει να εφαρµόσει ο δικαστής και τέλος, τους συχνά συγκρουόµενους στόχους της ταχύτητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας που πρέπει
να συγκεράσει η διοίκηση, προκειµένου να παράξει έργο, που θα
υπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Τελικά, βέβαια, όλα αυτά
έχουν αντίκτυπο στον πολίτη, αφού αυτός είναι ο πληρωτής και
κατά κανόνα ο χρήστης των δηµόσιων προµηθειών, υπηρεσιών
και έργων.
Στις δηµόσιες συµβάσεις, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συµφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και
τιµής. Αντίστοιχα, τη βέλτιστη νοµοθεσία αποτελεί η καθιέρωση
µιας ποιοτικής και διαφανούς διαδικασίας, που θα εφαρµόζεται
µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτόν τον στόχο προτίθεται
να ικανοποιήσει το παρόν σχέδιο νόµου κι αυτό το επιχειρεί αναµορφώνοντας τα διάφορα στάδια των δηµοσίων συµβάσεων,
προβλέποντας ταχείες και ευέλικτες διαδικασίες και εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες θεσµικές εγγυήσεις.
Την ταχύτητα ως στόχο τη συναντούµε σε πολλά νοµοσχέδια.
Ειδικά, όµως, στις δηµόσιες συµβάσεις είναι σύµφυτη µε το δηµόσιο συµφέρον. Στην πράξη βλέπουµε πολλές φορές διαγωνισµούς να καθυστερούν τόσο πολύ, ώστε όταν κάποτε ολοκληρώνονται, να είναι τελικά πια παρωχηµένοι, οι µελέτες ανεπίκαιρες και τα µηχανήµατα ξεπερασµένης τεχνολογίας.
Όπως αποδείχθηκε, ο υπό αναθεώρηση ν.4412 καθιέρωνε
χρονοβόρες και άκαµπτες διαδικασίες. Με την παρούσα, όµως,
νοµοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η ολιστική αναµόρφωση
του υφιστάµενου πλαισίου µε την υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων και ηλεκτρονικών µέσων.
Όσον αφορά στα ειδικότερα ζητήµατα, αποτελεί πράγµατι,
τοµή η εφαρµογή για πρώτη φορά ενιαίου ενδίκου βοηθήµατος
για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης και την αίτηση ακύρωσης
κατά των αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία παράλληλα µε τη σύντµηση των προθεσµιών
στις διαδικαστικές πράξεις και στην έκδοση της απόφασης φιλοδοξεί να µειώσει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για την
έκδοση οριστικής δικαστικής κρίσης. Γνωρίζουµε όλοι πόσο σηµαντικό είναι αυτό στις διαδικασίες και στις επενδύσεις.
Προβλέπεται, εξάλλου, η έκδοση προσωρινής διαταγής µε συνοπτική αιτιολογία, ενώ ρυθµίζεται και η επιστροφή του παράβολου στον προσφεύγοντα που πετυχαίνει ακύρωση απόφασης της
ΑΕΠΠ. Εκεί, βέβαια, το παράβολο µπορεί να φτάσει τις 15.000
ευρώ, αλλά να υπάρξει και πολλαπλασιασµός του κόστους σε
προφανώς απαράδεκτες και αβάσιµες αιτήσεις.
Όµως, το σχέδιο νόµου δεν θυσιάζει εγγυήσεις και δικαιώµατα
στον βωµό της επιτάχυνσης. Έτσι, από την άλλη διευρύνει την
αρµοδιότητα της ΑΕΠΠ και σε διαγωνισµούς για προµήθειες και
υπηρεσίες άνω των 30.000 ευρώ, έναντι των 60.000 ευρώ, που
ίσχυε µέχρι τώρα.
Επίσης, εισάγει τη δυνατότητα ακρόασης ενώπιον της αρχής,
προβλέπει την υποχρέωση ανάρτησης της µελέτης κατασκευής
για έργα πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ, για επαρκές διάστηµα πριν από τον διαγωνισµό.
Επιπλέον, ενισχύει τη δηµοσιότητα, τονώνει τον ανταγωνισµό
και ενθαρρύνει τη συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε την
εισαγωγή της έννοιας των δηµοσίων συµβάσεων ήσσονος αξίας,
δηλαδή µέχρι τις 2.500 ευρώ, για τις οποίες προβλέπει ταχύτατες
διαδικασίες ανάθεσης, µε την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων σε συµβάσεις άνω των 30.000
ευρώ, µε την ευχέρεια που δίνει στις µικρές αναθέτουσες αρχές
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να κρίνουν οι ίδιες αν διαθέτουν τεχνική επάρκεια, γεγονός που
σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα επίβλεψης από πιστοποιηµένους φορείς, τους επιτρέπει να προκηρύσσουν και να εκτελούν
έργα χωρίς προβλήµατα, ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις και να υποστηρίζονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών.
Σε σχέση µε τα δηµόσια έργα, είναι πολλές και καινοτόµες οι
παρεµβάσεις που επιχειρούνται. Παραδείγµατος χάρη, η γρηγορότερη εκκίνηση της δηµοπράτησης έργων µε χαµηλότερο
βαθµό ωριµότητας και µε την ανάληψη µέρους της ευθύνης από
τον εργολάβο, αλλά και των έργων ειδικής σηµασίας για την οικονοµία της χώρας, όπως είναι οι αυτοκινητόδροµοι, η δυνατότητα ιδιωτικής επίβλεψης έργων και µελετών, η υποβολή των
επιµετρήσεων, ως κανόνας πλέον, από τον ανάδοχο, µε τη συνεπαγόµενη ευθύνη του, η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε
διαφοράς από την εκτέλεση της σύµβασης, η πρόσθετη αµοιβή
για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου, η πρόβλεψη ότι οι προσφορές µε απόκλιση µεγαλύτερη από δέκα ποσοστιαίες µονάδες
από τις εκπτώσεις των παραδεκτών προσφορών τεκµαίρονται ως
χαµηλές και πρέπει να αιτιολογούνται, άρα και να ερευνηθούν,
για να αποφεύγονται έτσι οι υπερβολικές εκπτώσεις, που συνήθως οδηγούν σε αδυναµία εκτέλεσης των έργων, αλλά και η ταπεινή, ως διαδικαστική, κατάργηση των κληρώσεων για την ανάδειξη των επιτροπών για τη διενέργεια των διαγωνισµών από διάφορες υπηρεσίες, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, γεγονός που προκαλούσε πολύ µεγάλη χρονοτριβή και η επαναφορά της
αρµοδιότητας συγκρότησή τους από άτοµα της υπηρεσίας, που
δηµοπρατεί το έργο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε η διοίκηση χρειάζεται ευελιξία προκειµένου να µπορέσει η χώρα να
απορροφήσει και γρήγορα και σωστά τα κονδύλια της νέας προγραµµατικής περιόδου 2021-2027 και του µηχανισµού ανάκαµψης και ανθεκτικότητας, για να βρει η οικονοµία µας την αναγκαία ώθηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι διατάξεις του σχεδίου
νόµου, που κατατείνουν στην άρση στρεβλώσεων και στην απλοποίηση διαδικασιών, θα διευκολύνουν σηµαντικά την υλοποίηση
µικρών και µεγάλων έργων στη χώρα.
Ιδίως όµως στον τόπο µου, τη δυτική Μακεδονία, που έχει να
επιτελέσει πολλαπλάσιο αναπτυξιακό έργο και καλείται να απορροφήσει πρόσθετα κονδύλια από το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης
είναι υπερπολύτιµη η ευελιξία, που δίνεται στους αναπτυξιακούς
οργανισµούς και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εν αναµονή, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, της ειδικής στήριξης των
επιχειρήσεων στη δυτική Μακεδονία, που έµειναν για πολύ καιρό
κλειστές, λόγω της πανδηµίας, θέλω να σας συγχαρώ εσάς και
όλους τους συναρµόδιους Υπουργούς για το πολύ σηµαντικό
αυτό εγχείρηµα, για το πολύ σηµαντικό αυτό νοµοθετικό έργο,
που θα δώσει πραγµατικά την απαιτούµενη ώθηση για την υλοποίηση σηµαντικών έργων στη χώρα µας, στο πλαίσιο της επόµενης µετά-COVID εποχής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντινίδη και για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλώ πολύ τους οµιλητές, γιατί έχουµε ήδη καθυστερήσει πολύ, για τους χρόνους. Βέβαια, η αιτία δεν είναι οµιλητές.
Άλλη είναι, αλλά τι να κάνουµε;
Καλείται στο Βήµα η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα
νοµοσχέδιο σήµερα, το οποίο ουσιαστικά φέρνει σε εκατόν πενήντα περίπου σηµεία τροποποιήσεις του Νόµου περί Δηµοσίων
Συµβάσεων, του ν.4412/2016.
Μαζί µε τις τριακόσιες ογδόντα εννέα µεταβολές που αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν γίνει αυτά τα πέντε χρόνια, συνολικά αυτός ο νόµος έχει υποστεί πεντακόσιες πενήντα µεταβολές, περίπου τετρακόσιες δηλαδή συν εκατόν πενήντα. Εκατό
µεταβολές τον χρόνο υφίσταται αυτός ο νόµος. Αυτό αποτελεί
ευτελισµό της νοµοθέτησης, ευτελισµό της ασφάλειας δικαίου
και βέβαια, η ευθύνη βαρύνει και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
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διότι παίρνετε αυτόν τον νόµο, τον εργαλειοποιείτε µόνο και µόνο
για να εντείνετε τις κοκοροµαχίες σας.
Σας ζητάµε, λοιπόν, να µπει ένα τέλος σε αυτό το µπαράζ των
συνεχών τροποποιήσεων, να µπει ένα τέλος σε αυτό το νοµοθετικό µοντέλο του οδοστρωτήρα, που εφαρµόζετε από την ώρα
που εκλεγήκατε, όπως επίσης και να µπει ένα τέλος στις τοξικές
πολιτικές σας, σε αυτή την τακτική µιθριδατισµού που εφαρµόζετε. Τι εννοώ; Ότι εφαρµόζετε συνεχόµενες, αλλεπάλληλες τοξικές πολιτικές και περιµένετε ότι ο ελληνικός λαός, από απόγνωση ή από αδιαφορία, κάποια στιγµή θα συνηθίσει σε αυτό το
δηλητήριο, θα αποκτήσει ανοσία, θα αποκτήσει αυτό που λέµε
την ανοσία της αγέλης και θα θεωρήσει όλη αυτή την ανωµαλία
που έχετε επιβάλει ως κανονικότητα.
Βέβαια, ο όρος «ανοσία της αγέλης», που εφαρµόζει η Νέα
Δηµοκρατία, κανονικά είναι λανθασµένος. Είναι δανεισµένος από
την αγγλική γλώσσα, οπότε για να είµαστε πιο ακριβείς, να µιλήσουµε για «ανοσία του κοπαδιού», όπως είναι ακριβώς από την
αγγλική γλώσσα, γιατί σε αγέλη οργανώνονται οι αδίστακτοι
λύκοι. Δηλαδή, η Κυβέρνησή σας είναι οι αδίστακτοι λύκοι κι
αυτό που περιµένετε είναι κοπάδια από υπάκουα αµνοερίφια!
Έχετε κλείσει, λοιπόν, αυτά τα αµνοερίφια, που είναι οι ψηφοφόροι σας, από το πρώτο κύµα της πανδηµίας, µαζί µε τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, που δεν σας ψήφισε και δεν φταίει σε τίποτα,
µέσα στα σπίτια τους, όπως τα πρόβατα στο µαντρί και έχετε
εξαπολύσει γύρω-γύρω διάφορα τσοπανόσκυλα της καταστολής
και της παραπληροφόρησης, µόνο και µόνο για να λυµαίνεστε
µαζί µε τους «ηµετέρους» φίλους σας, νύχτα κυριολεκτικά, το
ζεστό χρήµα του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη.
Ξέρουµε πολύ καλά τι έχει γίνει µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου της πανδηµίας. Έχετε εργαλειοποιήσει την πανδηµία, για να κάνετε εξαίρεση, για να βάλετε στην κατάψυξη τον
Νόµο περί Δηµοσίων Συµβάσεων και περί Δηµοσίων Διαγωνισµών και να επιβάλλετε όλη την ώρα απευθείας αναθέσεις, κατά
παρέκκλιση του Νόµου περί Δηµοσίων Συµβάσεων και έτσι να
µοιράζετε το δηµόσιο χρήµα στους εκλεκτούς σας. Αρκεί µια
βόλτα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για να καταλάβει ο ελληνικός λαός για τι
αρπαχτή µιλάµε.
Ως προς το νοµοσχέδιο, έχετε αυξήσει τα όρια των προµηθειών και των έργων, για να γίνονται απευθείας αναθέσεις και να
περιορίζονται οι δηµόσιοι διαγωνισµοί. Τι άλλο έχετε κάνει;
Έχετε µειώσει το όριο για συµβάσεις. Ουσιαστικά, έχετε βάλει
το όριο των 2.500 ευρώ και κάτω από αυτό το όριο, έτσι ώστε να
µην υπάρχει δηµοσιότητα αυτών των συµβάσεων, να µην υπάρχει
δηµοσιότητα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Παραβιάζετε κάθε έννοια διαφάνειας, κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και κάνετε αυτό που λέµε
ένα µοίρασµα. Γίνεται του µοιράσµατος κυριολεκτικά το κάγκελο
και το πανηγύρι, όχι µόνο για να µη µείνει παραπονεµένος κανένας από τους δικούς σας και να µοιράζετε την πίτα σε όλο και
περισσότερα κοµµάτια, αλλά και για να µη δηµοσιεύονται τα υποέργα σας.
Ερχόµαστε στην πιο σκανδαλώδη διάταξη. Είναι η διάταξη
σύµφωνα µε την οποία την επίβλεψη και τον έλεγχο του έργου
δεν θα αναλαµβάνει η αναθέτουσα υπηρεσία και αναθέτουσα
αρχή, αλλά ουσιαστικά τον έλεγχο θα τον έχουν διάφοροι ιδιώτες
ανάδοχοι που υποτίθεται ότι θα έχουν εξειδικευµένες γνώσεις.
Έχετε, επίσης, δώσει τη δυνατότητα στους εργολάβους να κάνουν µια θυγατρική εταιρεία µε σχετικό αντικείµενο και θα επιλέγουν αυτοί την εταιρεία η οποία θα επιβλέπει το έργο, η οποία
θα κάνει επιµέτρηση του έργου και ακόµη και αυτοί θα κατευθύνουν τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιείται το έργο. Με λίγα
λόγια, εργολάβος κερνάει, εργολάβος πίνει!
Ακόµη, και σε σχέση µε τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δεν µεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείµενο του
έργου, ενώ ως προς την δήθεν ήπια αξιοποίηση των περιοχών
«NATURA 2000», ουσιαστικά αυτό σηµαίνει πηχτό τσιµέντο, που
θα περιορίσει τους φυσικούς πνεύµονες. Κι αυτό γιατί είστε µια
Κυβέρνηση της τσιµεντοποίησης, είστε µια Κυβέρνηση των εργολάβων, σε συνέχεια ακριβώς της κληρονοµιάς που σας κληροδότησε ο ιδρυτής σας.
Τι άλλο κάνετε; Με µια διάταξη-µονοκονδυλιά νοµιµοποιείτε
την τεράστια αυθαιρεσία του εµπορικού κέντρου “The Mall”, µε
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την έκδοση µιας πολεοδοµικής άδειας, η οποία µάλιστα θα έχει
και αναδροµική ισχύ είκοσι ετών. Ως προς την αναστολή και την
ανάκληση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, κύριε Υπουργέ, επικαλεστήκατε υγειονοµικούς λόγους. Σας ρωτάω, αυτοί οι υγειονοµικοί λόγοι θα αποτελέσουν βάση για να παγώσουν αντίστοιχα οι πλειστηριασµοί, για να παγώσουν αντίστοιχα οι εξώσεις, ή θα υπακούσετε τυφλά σ’ αυτό που σας έχει υπαγορεύσει
η Κοµισιόν;
Βεβαίως -τελειώνω µε αυτήν τη διάταξη- δεν θα µπορούσε να
λείψει και η διάταξη-δωράκι που κάνετε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι µια διάταξη-δωράκι αδιαφάνειας, ακόµη
και κόντρα στις πάγιες διαφωνίες της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής. Τι κάνετε; Επικαλείστε κατεπείγοντες λόγους δηµοσίας τάξης και δηµοσίας ασφάλειας για να γίνονται απευθείας
αναθέσεις από την πίσω πόρτα, χωρίς καµµία δηµοσιότητα,
χωρίς καµµία διαπραγµάτευση, χωρίς καµµία διαφάνεια, από
έναν ανενεργό µέχρι τώρα µηχανισµό, τον µηχανισµό διαχείρισης κρίσεων και αντιµετώπισης κινδύνων. Πόσο ακόµη θα λυµαίνεστε τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη, για να
δηµιουργείτε παρασιτικές περιουσίες;
Τελειώνω, παίρνοντας ακριβώς µια δήλωση από µια καθηµερινή εφηµερίδα, η οποία λέει χαρακτηριστικά ότι έχετε κάνει
τους εργολάβους υποβολείς του πολιτικού σας συστήµατος,
τους έχετε κάνει ουσιαστικά αυτούς που χειραγωγούν το νοµοθετικό σας έργο. Φέρτε τους εδώ να γίνουν κυριολεκτικά βουλευτές, µετονοµάστε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σε υπουργείο εργολάβων, προµηθευτών και απευθείας αναθέσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αδαµοπούλου.
Καλείται στο Βήµα ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή µόλις άκουσα, µεταξύ
άλλων, έναν αρκετά τοξικό λόγο, έντονο και φορτισµένο, από την
µόλις κατελθούσα του Βήµατος συνάδελφο, θα µου επιτρέψετε
δύο σχόλια, το ένα συναφές µε αυτά που ακούστηκαν και ακούγονται αυτές τις µέρες στον δηµόσιο λόγο. Το πρώτο σχόλιο
είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις και πάλι δίνουν το παρών, δίπλα
στους υπόλοιπους κρατικούς φορείς, στην υποστήριξη και
αρωγή της δοκιµαζόµενης τοπικής κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας, που δοκιµάζεται και υποφέρει βέβαια και
βιώνει τον αντίκτυπο, και στην καθηµερινότητά της, του µεγάλου
χθεσινού σεισµού. Και τούτο γιατί πάντοτε, και σε καιρό ειρήνης,
οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι στο πλευρό της κοινωνίας στα δύσκολα, µε πράξεις, µε έργα, µε µεγάλη δραστηριότητα υποστήριξης.
Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θεωρώ ότι η χώρα επιτέλους πρέπει να πάει µπροστά, «τελοσπάντων να τραβούµε εµπρός», όπως λέει ο ποιητής. Ο ιός βρίσκεται σε έξαρση και η χαλάρωση ενός κοµµατιού του πληθυσµού ως προς την τήρηση των µέτρων οδηγεί σε περαιτέρω
έξαρση. Άρα, η περαιτέρω έξαρση οδηγεί στην αναγκαιότητα
επιβολής νέων µέτρων. Η αναγκαιότητα επιβολής νέων µέτρων,
όχι µόνο αναβάλλει τη λήξη του συναγερµού, όχι µόνο µετακινεί
προς τα πίσω τη γραµµή του τερµατισµού, αλλά οδηγεί και σε
ακόµα περισσότερο εκνευρισµό, κόπωση, κούραση και θυµό. Τα
νεύρα είναι τεντωµένα, υπάρχει κόπωση, υπάρχει ανασφάλεια,
εξαιτίας της µεγάλης οικονοµικής αβεβαιότητας. Οι ισορροπίες
είναι λεπτές. Με αυτές τις συνθήκες, το τελευταίο που χρειάζεται
αυτήν την ώρα ο δηµόσιος βίος είναι περισσότερο δηλητήριο,
περισσότερο τοξικό λόγο.
Δεν θα κάνω λόγο για τις δηµόσιες, πρόσφατες, εξωφρενικές
θα έλεγα δηλώσεις του κ. Δρίτσα, έχουν ειπωθεί πάρα πολλά
πάνω σε αυτά και νοµίζω ότι και ο ίδιος έχει κινηθεί για να ανασκευάσει την αρχική εντύπωση. Έχουν ειπωθεί πάρα πολλά,
αλλά θα πω µόνο τούτο: Τέτοιου είδους δηλώσεις και η αναπαραγωγή τους ευρύτερα ρίχνουν αχρείαστο δηλητήριο στον δη-
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µόσιο βίο, εκτρέπουν τη συζήτηση από τις µείζονες εθνικές προκλήσεις, πάνε τη χώρα πίσω, κι η χώρα πρέπει να πάει µπροστά.
Για να πάει µπροστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δηµόσιος βίος χρειάζεται -επιτρέψτε µου να το πω- λιγότερο Λιγνάδη,
λιγότερο Κουφοντίνα και περισσότερο Ιάκωβο Τσούνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναφέροµαι στον Έλληνα ευπατρίδη, ο οποίος βραβεύτηκε
από την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας προ ηµερών. Παρασηµοφορήθηκε και νωρίτερα, πριν από µερικούς µήνες, του είχε απονεµηθεί και από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ο βαθµός του
υποστρατήγου επί τιµή για τη συνολική προσφορά του στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων, ο άνθρωπος αυτός που διέθεσε,
µε απόφαση που περιλαµβάνεται στη δηµόσια διαθήκη του, το
σύνολο της περιουσίας του στις Ένοπλες Δυνάµεις, εκτός όλων
των άλλων, όσων έχει κάνει µέχρι τώρα, όσον αφορά την υλική
ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων. Αποτελεί ένα σπουδαίο, φωτεινό παράδειγµα επιφανούς πατριώτη, σαν αυτό που χρειαζόµαστε περισσότερο από ποτέ, σαν τους ανθρώπους που δεν
µετράνε κάθε µέρα τη ζωή τους, αναλογιζόµενοι και αναρωτώµενοι τι µπορεί να κάνει η πατρίδα γι’ αυτούς, αλλά τι µπορεί να
κάνουν αυτοί για την πατρίδα. Τέτοια χρειαζόµαστε.
Στη βάση αυτή λοιπόν, του τι µπορεί να κάνουµε εµείς για την
πατρίδα, επιτρέψτε µου την αναγωγή αναλογικά στη δική µας,
ταπεινότερη ασφαλώς, περίπτωση. Οι συζητούµενες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις, που επισπεύδονται από το Υπουργείο
στον χώρο των προµηθειών του αµυντικού εξοπλισµού, δεν είναι
καθόλου αµελητέα ποσότητα. Αποτελούν µια µεγάλη και χρηστική, θα έλεγα, βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, στα όρια του
επιτρεπτού. Εδώ το επιτρεπτό είναι το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας, από το πνεύµα της οποίας δεν µπορούµε να αποµακρυνθούµε, όµως µπορούµε να κάνουµε κάποιες ειδικές, στοχευµένες βελτιώσεις. Για πολύ καιρό διαπιστώναµε την ανάγκη
άπαντες, διαπαραταξιακά θα έλεγα, εδώ και πολλά χρόνια, γι’
αυτές τις µεταρρυθµίσεις, πλην όµως δεν κάναµε τίποτα γι’
αυτές, εδώ και πολλά χρόνια. Ερχόµαστε σήµερα λοιπόν και κάνουµε κάτι.
Το νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα ενσωµατώνει και ολοκληρώνει τις αναγκαίες παρεµβάσεις στον κρίσιµο χώρο των δηµοσίων συµβάσεων εν γένει. Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση
και η επιτάχυνση των διαδικασιών προγραµµατισµού, εκτέλεσης
και σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων, καθώς και η εδραίωση
της ασφάλειας δικαίου. Ασφαλώς και εντέλει ο τελικός στόχος
είναι η επίτευξη του πολυπόθητου συνδυασµού ταχύτητας, αποτελεσµατικότητας αλλά και διαφάνειας. Η ανάγκη βελτίωσης του
θεσµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της
άµυνας έχει εκφραστεί πολλάκις και ποικιλοτρόπως, τόσο στους
κόλπους των Ενόπλων Δυνάµεων, κυρίως όσον αφορά τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων στρατιωτικού εξοπλισµού, τους ανθρώπους δηλαδή που
βιώνουν κάθε µέρα, στην καθηµερινότητά τους, τη δυσκολία, και
την πολυπλοκότητα, και την αρτηριοσκλήρωση στη γρήγορη
διεκπεραίωση αυτών των συµβάσεων, όσο και στο πλαίσιο του
Σώµατος, από τους συναδέλφους της Επιτροπής Εξωτερικών και
Άµυνας αλλά και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης για την ενίσχυση
της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάµεων στηρίζεται
στην έγκαιρη υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράµµατος, όπως
αυτό εγκρίνεται κάθε φορά από τα θεσπισµένα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων και της Βουλής. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του εξοπλιστικού αυτού προγραµµατισµού αποτελεί ένα
σύγχρονο, συνεκτικό και αποτελεσµατικό κανονιστικό πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων.
Η προτεινόµενη, λοιπόν, µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας που
διέπει τον προγραµµατισµό, τη σύναψη και την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας, κινείται προς αυτήν
την κατεύθυνση της µακροπρόθεσµης ενίσχυσης της διαθεσιµότητας και αποτελεσµατικότητας των οπλικών συστηµάτων της
χώρας. Αν εξασφαλίσουµε αυτήν τη δυνατότητα στις Ένοπλες
Δυνάµεις µας, τότε θα παρέχονται τα απαιτούµενα εχέγγυα για
τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναµικού των Ενόπλων Δυνάµεων
στην εκτέλεση της αποστολής τους, αλλά και η δυνατότητα απο-
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τελεσµατικής στρατηγικής διαχείρισης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.
Το δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου λοιπόν, περιλαµβάνει τις
µεταρρυθµιστικές αλλαγές στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων στον τοµέα της άµυνας που προκρίναµε ως άµεσες και αναγκαίες.
Για τη διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου λήφθηκαν
υπόψη απόψεις και προτάσεις των αρµοδίων φορέων του Υπουργείου, αλλά και η ανάγκη υποστήριξης της εγχώριας αµυντικής
βιοµηχανίας σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι γινόταν µέχρι σήµερα,
υπό τους όρους και τις δυνατότητες του θεµιτού ανταγωνισµού
που παρέχει το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Σε κάθε περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία
στην τήρηση των απαιτήσεων ελέγχου, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας κατά τη διοικητική διαδικασία υλοποίησης των
συµβάσεων στρατιωτικού εξοπλισµού. Τα αναλύσαµε αυτά εκτενέστατα κατά τη διήµερη συζήτηση στην επιτροπή, λήφθηκαν
υπόψη παρατηρήσεις και παρεµβάσεις συναδέλφων. Εκτιµώ ότι
ήταν εποικοδοµητική η διαδικασία, διότι όλοι κατ’ αρχήν δέχθηκαν το αναγκαίο της µεταρρύθµισης, συντάχθηκαν θετικά ως
προς αυτό και συνεισέφεραν ο καθένας από τη δική του οπτική
γωνία και µε τις δικές του παρατηρήσεις, πολλές από τις οποίες
λήφθηκαν υπόψιν, στο τελικό αποτέλεσµα αυτής της νοµοθετικής παρέµβασης.
Πραγµατοποιείται, λοιπόν, στοχευµένη τροποποίηση διατάξεων του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων. Γνώµονας η αποκατάσταση ισορροπίας µεταξύ των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής και των σύγχρονων συνθηκών
στην αγορά και στη δηµόσια διοίκηση.
Τρεις θεµατικές ενότητες η βασική διάρθρωση του εν λόγω
µέρους. Αντιστοιχούν στη φάση της προµήθειας στρατιωτικού
εξοπλισµού.
Η πρώτη έχει να κάνει µε τον προγραµµατισµό αυτής της διαδικασίας, στα πρώτα άρθρα, αφορά στις διαδικασίες προσδιορισµού των απαιτήσεων και ένταξής τους σε έναν ενιαίο προγραµµατισµό, επιχειρησιακό και χρηµατοδοτικό, έως την απόφαση για
την υλοποίηση της προµήθειας.
Η δεύτερη έχει να κάνει µε το στάδιο της σύναψης της σύµβασης που αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, που οδηγούν
στην επιλογή οικονοµικού φορέως του αναδόχου και της σύναψης βέβαια της σχετικής σύµβασης.
Η τρίτη έχει να κάνει µε το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης αυτής και αφορά τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου για την οµαλή εκτέλεση της σύµβασης έως την ολοκλήρωσή
της.
Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, αυτό που ερχόµαστε να
βελτιώσουµε για τις συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας, συνέβαλε οπωσδήποτε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό, αλλά όχι εντελώς ικανοποιητικό, στην αποτελεσµατική ικανοποίηση των
αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Κατά την εφαρµογή, όµως, των διατάξεων της νοµοθεσίας διαπιστώθηκαν αδυναµίες και καθυστερήσεις, κενά και ανακολουθίες ως προς τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, τα οποία
απαγόρευσαν αυτό που κάνουµε σήµερα, την προωθούµενη µεταρρυθµιστική παρέµβαση.
Δεν θα φτάσω στο σηµείο να πω ότι το υφιστάµενο νοµικό
πλαίσιο αποτελεί -όπως λένε κάποιοι- νόµο µη προµηθειών, γιατί
προµήθειες γίνονται και γίνονται πολλές φορές, αν το απαιτεί η
ανάγκη και οι παρούσες συγκυρίες. Κατέστησαν αναγκαίες κάποιες προµήθειες, εκτός του υφισταµένου ρυθµιστικού πλαισίου.
Το κάναµε, αλλά από εκεί και πέρα, εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο και νοµίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Όσον αφορά, λοιπόν, τον προγραµµατισµό προµήθειας του
αµυντικού εξοπλισµού, οι υφιστάµενες προβλέψεις για την εκπόνηση του µακροπρόθεσµου και του κυλιόµενου προγραµµατισµού δεν εφαρµόστηκαν έως έναν βαθµό, λόγω εννοιολογικών
ασαφειών ως προς το εύρος ή τη χρηµατοδότησή του, µεταξύ
άλλων, οδηγώντας σε µεµονωµένες ενεργοποιήσεις προγραµµάτων µε επανάληψη των κύκλων έγκρισης, άρα προσθήκη διοικητικού και γραφειοκρατικού κόστους για κάθε πρόγραµµα
ξεχωριστά. Εκτός από τον αποσπασµατικό χαρακτήρα, δηλαδή,
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των παρεµβάσεων όταν κρίναµε ότι θα έπρεπε να προχωρήσουµε στην έγκριση ενός συγκεκριµένου εξοπλιστικού υποπρογράµµατος, αυτό δεν ήταν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασµού, όπως επέτασσε το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα αµυντικών εξοπλισµών.
Ο ν.3978/2011 που ενσωµάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία στην
εθνική έννοµη τάξη και ρυθµίζει ζητήµατα διαγωνιστικής διαδικασίας και σύναψη των συµβάσεων, προέβλεπε ορισµένες υπέρµετρες απαιτήσεις και ενέργειες από τους οικονοµικούς φορείς,
καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
αποτέλεσµα να παρατηρηθεί τι; Μειωµένη προσέλευση οικονοµικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και αδυναµία οµαλής και αποτελεσµατικής διεκπεραίωσης διαγωνισµών για εξοπλισµούς. Με δεδοµένο ότι αυτή η διαδικασία καθορίζεται κυρίως από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρξαν περιθώρια ευρείας αλλαγής των διατάξεων, οι προτεινόµενες,
όµως, παρεµβάσεις αφορούν σε ρυθµίσεις του ειδικού νοµοθέτη
και κυρίως, σε όσους δρουν αρνητικά στην προσέλκυση των οικονοµικών φορέων, τόσο ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων
όσο και εύρος των εταιρειών της αλλοδαπής.
Για να µην µακρηγορήσω, επειδή δεν υπάρχει και χρόνος, επαναλαµβάνω τη διάρθρωση και τέσσερα-πέντε βασικά στοιχεία
των παρεµβάσεών µας.
Μέρος Β’. Άρθρο 143 έως 199. Πρώτο κεφάλαιο. Άρθρο 143
έως 146. Θέµατα προγραµµατισµού των δηµοσίων συµβάσεων
στην άµυνα.
Μέρος δεύτερο. Άρθρο 147 έως 166. Θέµατα σύναψης των
δηµόσιων συµβάσεων στην άµυνα.
Μέρος τρίτο. Άρθρο 167 έως 176. Θέµατα εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων στην άµυνα και το τελευταίο κεφάλαιο µε τις
µεταβατικές διατάξεις.
Καταλαβαίνετε την ανάγκη για λόγους ασφάλειας του δικαίου
και ενοποίησης του δικαίου αυτές οι διατάξεις να συµπεριλαµβάνονται στο µεγάλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για
τις δηµόσιες συµβάσεις και καταλαβαίνετε, αντιλαµβάνεσθε, την
αλληλουχία, αν θέλετε, τη λογική από τον προγραµµατισµό και
τον σχεδιασµό µέχρι την εκτέλεση την τελική της σύµβασης των
δηµοσίων συµβάσεων στην άµυνα.
Σηµαντικότατες τροποποιήσεις. Όσον αφορά τον προγραµµατισµό και τη διαδικασία ενεργοποίησης των συµβάσεων, άρθρα
143 έως 146. Αναλυτική περιγραφή των µερών του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος αµυντικών εξοπλισµών και του κυλιόµενου
προγράµµατος. Αναφορά στις πηγές χρηµατοδότησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων, µείωση του ορίου των συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας στα 30 εκατοµµύρια ευρώ, για λόγους
διαφάνειας, µε ταυτόχρονη επίσπευση των διαδικασιών για όλες
τις υπόλοιπες, µε εξαµηνιαία απολογιστική ενηµέρωση της Βουλής -σηµαντικό- αντί της διαδικασίας εισαγωγής του θέµατος για
λήψη απόφασης από το ΚΥΣΕΑ και διατύπωση γνώµης αρµόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Διαχωρίζοντας τις εισαγόµενες προς έγκριση συµβάσεις, ανάλογα µε το χρηµατικό όριο, λοιπόν, επισπεύδουµε τη διαδικασία
καταθέτοντάς την άπαξ, µία φορά, στη Βουλή, µαζί µε το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα αµυντικών εξοπλισµών, ώστε να µην φέρνουµε αποσπασµατικά υποπρογράµµατα εδώ και εκεί, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται σε καθυστέρηση.
Άλλη διάταξη. Δυνατότητα χρήσης συµφωνιών πλαισίων ως
συµβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης, όταν δεν µπορούν εκ των
προτέρων να συµφωνηθούν λεπτοµερειακά οι όροι, κάτι που
συµβαίνει στην πράξη συνεχώς, µε την περιγραφή ουσιωδών
όρων και τη µετέπειτα εξειδίκευση των όρων δια της σύµβασης
των κατ’ ιδίαν εκτελεστικών συµβάσεων, που ακολουθούν τη
συµφωνία-πλαίσιο. Αυτό το κάναµε πέρυσι, µε ειδική νοµοθετική
πρόβλεψη στην εν συνεχεία υποστήριξη των «Mirage-2005» και
το περάσαµε µε ειδικό νόµο. Tώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό
καθίσταται δυνατόν να γίνεται αυτοµάτως αφού το περιέχει
πλέον αυτή η µεταρρύθµιση, άρα το υφιστάµενο νοµοθετικό
πλαίσιο.
Άλλη σηµαντική εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού εγγράφου
σύµβασης: Διαγωνιστική διαδικασία µε το άρθρο 160. Εδώ η
αξιοσηµείωτη αυτή τροποποίηση επέρχεται µε την πρόβλεψη για
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χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού εγγράφου σύµβασης και επίσης,
µε τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης.
Με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως καταλαβαίνετε, εξοικονοµείται
πολύς χρόνος, ο οποίος αναλωνόταν µέχρι πρότινος σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, διοικητικό φόρτο, καθ’ ότι η κάθε εταιρεία
ξεχωριστά, ο κάθε οικονοµικός φορέας συνέλεγε τα πιστοποιητικά, χρησιµοποιούσε διαφορετικούς τύπους εγγράφων για τις
συµβάσεις αυτές. Τώρα υπάρχει ένας ενιαίος τύπος εγγράφου,
που προβλέπεται και στο ενωσιακό δίκαιο στην Ευρώπη.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει σηµαντική πρόβλεψη για τις εγγυητικές επιστολές και τροποποιήσεις των συµβάσεων και συµφωνιών πλαισίου, κατά τη διάρκειά τους.
Εδώ προχωράµε σε µείωση του ύψους των εγγυητικών επιστολών όσον αφορά την εγγύηση µετοχής από 5% σε 2%, όσον
αφορά την εγγύηση καλής εκτέλεσης από 10% σε 5% και ο
λόγος είναι ότι έτσι θα καταστεί ευχερέστερη η έκδοση των εγγυητικών από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία καταφεύγουν οι οικονοµικοί φορείς, οι εταιρείες και θα είναι ευκολότερο και γι’ αυτούς να παράσχουν εγγυητικές επιστολές, άρα να
συµµετέχουν πιο εύκολα και εποµένως να τονωθεί και ο ανταγωνισµός κατά την διαδικασία την προκαταρκτική, την διαγωνιστική.
Τονώνεται, λοιπόν, ο ανταγωνισµός και καθίσταται και οικονοµικά ευχερέστερο για περισσότερους οικονοµικούς φορείς να
έρθουν µπροστά και να συµµετάσχουν.
Θα ήθελα να κάνω ένα ακόµα σχόλιο για το άρθρο 159, που
είναι η προσθήκη προϋποθέσεων και οι διαδικασίες προσφυγής
στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τι λέει το άρθρο 3
παρ. 46; Τα κράτη-µέλη κατ’ εξαίρεση από όσα ορίζονται στην
ευρωπαϊκή νοµοθεσία για προµήθειες στον χώρο της άµυνας
µπορούν, αν κρίνουν ότι έτσι εξυπηρετούνται ζωτικά συµφέροντα
ασφαλείας τους, να κάνουν τον δικό τους προγραµµατισµό και
τον δικό τους σχεδιασµό, όσον αφορά τις αµυντικές προµήθειες.
Μέχρι σήµερα, αυτό προβλεπόταν στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο,
όµως υπήρχε ανασφάλεια δικαίου, δηλαδή δεν εφαρµοζόταν
ποτέ η καταφυγή σε αυτήν την εξαίρεση ως προς το επίπεδο
λήψης της απόφασης επίκλησης της σχετικής εξαίρεσης, δηλαδή δύσκολα θα µπορούσε κάποιος, αφού το πλαίσιο ήταν ασαφές να πει ότι «εντάξει, πάµε στην εξαίρεση 3.46 της Συνθήκης
της Λισαβόνας και καταρτίζουµε την τάδε σύµβαση κατά παρέκκλιση του ισχύοντος πλαισίου».
Τώρα, εδώ προβλέπεται ρητά ότι την απόφαση εξαίρεσης µιας
σύµβασης στρατιωτικού εξοπλισµού από τους κανόνες της ενωσιακής αγοράς τη λαµβάνει το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µπορεί να ασκήσει τις αρµοδιότητες, που περιγράφονται στο άρθρο 3.48 της Συνθήκη της Λισαβόνας, έχοντας τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά κράτους-µέλους για καταχρηστική εφαρµογή
αυτού του άρθρου ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, σε περιόδους
κρίσης και εντάσεων, αυτή η δυνατότητα πλέον είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για τον συνολικό προγραµµατισµό των Ενόπλων Δυνάµεων στα εξοπλιστικά.
Δίκην επιλόγου, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερα κρίσιµο και απαιτητικό
ρόλο για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας µας. Η κάλυψη των επιχειρησιακών και
εφοδιαστικών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάµεων απαιτεί ένα
κατάλληλο σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων, που παρέχει αφενός
την αναγκαία ευελιξία και ταχύτητα στις διαδικασίες ανάθεσης
των συµβάσεων, αφετέρου όµως και εξοικονόµηση χρόνου και
διοικητικού και γραφειοκρατικού κόστους και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ζήτηµα εξισορρόπησης ανάµεσα στην ταχύτητα, την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια.
Η διασφάλιση, εξάλλου, της επιχειρησιακής ετοιµότητας των
Ενόπλων Δυνάµεων επιτρέπει στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να
προβαίνει στον µεσοµακροπρόθεσµο σχεδιασµό για την επόµενη
µέρα της Εθνικής Άµυνας µε νηφαλιότητα, σιγουριά και αυτοπεποίθηση ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι ανά πάσα ώρα διαθέσιµες, αξιόπιστες, αποτρεπτικές και τελικά ισχυρές σε εθνικό,
περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό και οι διατάξεις, που εισάγει
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για τη βελτίωση του πλαισίου,
όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις στον χώρο της άµυνας είναι
ένα σηµαντικό -πιο σηµαντικό ίσως απ’ όσο νοµίζουµε- βήµα
ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι για ισχυρότερες -στον
χρόνο που πρέπει όµως και όπως πρέπει- Ένοπλες Δυνάµεις.
Ευχαριστώ πραγµατικά τις παρατάξεις, που έρχονται να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα να εγκριθεί αυτή η σηµαντική µεταρρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε; Επειδή ο κ. Κεγκέρογλου έχει καταθέσει µια τροπολογία, για να µην παίρνω τον λόγο
µετά, να τοποθετηθώ για τριάντα δευτερόλεπτα επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, είναι προς την ορθή κατεύθυνση κατ’
αρχήν η τροπολογία, πλην όµως έχει ρυθµιστεί από υπουργικές
αποφάσεις. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 784 και ειδικό
53. Κατατέθηκε σήµερα από Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής
µε θέµα: «Αναβάθµιση ΓΔΑΕΕ και Συµβουλίου Αµυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας», το λεγόµενο ΣΑΕΤΒ», επί της
οποίας επισηµαίνω τα παρακάτω:
Η προτεινόµενη αρµοδιότητα του ΣΑΕΤΒ, του Συµβουλίου
Αµυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας, εκτιµάται ότι
καλύπτεται νοµικά τόσο από την παράγραφο 1 του άρθρου 13
του ν.2919/2001, σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο εισηγείται
τις βασικές επιλογές κατά τον προγραµµατισµό της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας στο
πλαίσιο της εθνικής αµυντικής και βιοµηχανικής στρατηγικής,
όσο και από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Εποµένως, το
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο καλύπτει αυτό που ορθώς προτείνεται.
Από εκεί και πέρα, επιπλέον, η σύγκληση του Συµβουλίου
Αµυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας δύο φορές
ετησίως, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης προβλέπεται. Έχει ήδη καθοριστεί στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης
από 16-10-2000, για να µην λέω τα υπόλοιπα αριθµητικά στοιχεία.
Είναι δική µας υπουργική απόφαση. Επιπλέον, η πρόβλεψη σύγκλησης του Συµβουλίου µε άλλον τρόπο, δηλαδή κατόπιν εισήγησης ενός από τους φορείς εκπροσώπησης της εγχώριας
αµυντικής βιοµηχανίας πρέπει να προκύπτει από την εν λόγω
υπουργική απόφαση. Άµα κρίνεται σκόπιµο, µπορεί να συγκληθεί
το Συµβούλιο αυτό.
Ορθώς ζητάτε αυτό να γίνει ενδεχοµένως µε µεγαλύτερη συνέπεια, µε περιοδικότητα και συχνότητα, διότι το συµβουλευτικό
αυτό όργανο προσθέτει στις δυνατότητες σχεδιασµού ιδίως στον
χώρο της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας, αλλά αυτό έχει ήδη
προβλεφθεί και υπάρχει ήδη στο γενικό κανονιστικό πλαίσιο τόσο
σε επίπεδο νόµου, όσο και σε επίπεδο υπουργικής απόφασης.
Εποµένως, ευπρόσδεκτη η τροπολογία, αλλά δεν γίνεται
δεκτή, διότι ήδη θεσµικά προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Σε
κάθε περίπτωση, όµως, επί της αρχής συµφωνούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέγεται στον Β1 Βόρειο Τοµέα Αθηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετικό ότι
µετά την γενική κατακραυγή ο Υπουργός προηγουµένως αποδοκίµασε τους «γαλάζιους» αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι εµβολιάστηκαν κατά παρέκκλιση της σειράς. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή
η αποδοκιµασία και η πολιτική καταδίκη και η οµόθυµη καταγγελία του πολιτικού κόσµου της χώρας θα βάλει ένα φρένο σ’
αυτήν την κατάσταση, έστω και σήµερα, διότι τα ίδια είχαµε
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ακούσει και στα τέλη Δεκεµβρίου, όταν πάλι τότε «γαλάζια» στελέχη ποδοπατιώντουσαν για το ποιος θα µπει πρώτος και ποιος
δεύτερος να εµβολιαστεί. Είναι δυστυχώς, µια αντίληψη που πρέπει να σταµατήσει, η οποία βλέπει το κράτος ως λάφυρο.
Όταν γίνονται τέτοια πράγµατα, δεν µπορούµε να απαντήσουµε σαν οργανωµένη και συντεταγµένη πολιτεία, σαν δηµόσιο
σύστηµα υγείας τίποτα στους µεταµοσχευµένους, στους καρκινοπαθείς, στους χηµειοθεραπευόµενους, στους ακτινοθεραπευόµενους, στους ανοσοκατεσταλµένους, στους βαριά καρδιοπαθείς ή στα άτοµα µε πνευµονοπάθειες, στους νεφροπαθείς,
στους διαβητικούς µε σοβαρή διαταραχή, σε αυτούς που έχουν
ηπατική ανεπάρκεια και δεν έχει έρθει ακόµα η σειρά τους ηλικιακά, διότι δεν υπήρχε και µια πρόληψη ώστε αυτές οι οµάδες
να µπουν σε µια κατάσταση πιο γρήγορη για να εµβολιαστούν.
Αυτό δεν είναι κάτι σαν την πανδηµία, που ήρθε και µας χτύπησε απρόσµενα ή σαν τα βρετανικά και τα αφρικανικά στελέχη,
που είναι πιο δύσκολα. Αυτό είναι κάτι, το οποίο το ξέραµε από
την ώρα που ήρθε η πανδηµία, ότι όταν έρθει το εµβόλιο, θα πρέπει να υπάρξει µια µέριµνα και γι’ αυτούς. Αυτοί δυστυχώς στον
επιτελικό σχεδιασµό αυτής της Κυβέρνησης ήταν άφαντοι και
αόρατοι. Πρέπει να υπάρξει έστω και τώρα µέριµνα, ώστε αυτές
οι κατηγορίες, οι οποίες είναι ευπαθείς, να µπορέσουν να πάρουν
σειρά προτεραιότητας και να σταµατήσει το «γαλάζιο» πλιάτσικο
στα εµβόλια.
Τώρα για το νοµοσχέδιο, βρισκόµαστε σήµερα αντιµέτωποι µε
ένα νοµοσχέδιο, που ουσιαστικά θέλει να δώσει βορά το περιβάλλον και τους δηµόσιους χώρους σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Πρόκειται για µια επικίνδυνη και κακή νοµοθέτηση. Ζηµιωµένοι
θα βγουν τόσο οι πολίτες, όσο και το περιβάλλον. Αντί να βοηθήσετε στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών και
της γραφειοκρατίας, θα καταφέρετε δυστυχώς ακριβώς το αντίθετο.
Λέγατε ότι ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηµόσιες συµβάσεις το
2010 ήταν προβληµατικός. Κανείς δεν αρνείται ότι υπήρχαν θέµατα στην εφαρµογή του, αλλά το σχέδιο νόµου που φέρνει σήµερα ο κ. Γεωργιάδης θα δηµιουργήσει ζητήµατα αδιαφάνειας
και διαφθοράς. Αναφέροµαι φυσικά στην εκχώρηση της επίβλεψης των δηµόσιων συµβάσεων και έργων σε ιδιώτες.
Πείτε το ξεκάθαρα: Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων. Υποτίθεται ότι έτσι λύνετε
το πρόβληµα της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών του
δηµοσίου, τις οποίες η Κυβέρνησή σας απαξιώνει και υποβαθµίζει συνεχώς. Είναι τεχνικές υπηρεσίες µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. Γιατί δεν υλοποιείτε το τριετές πρόγραµµα
προσλήψεων χιλίων πεντακοσίων επιστηµόνων για την ενίσχυση
των τεχνικών υπηρεσιών που είχε δροµολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Εφόσον πρόκειται για δηµόσιο έργο, την επίβλεψη πρέπει να την έχει
το δηµόσιο, όχι ιδιώτες αµφιβόλου κατάρτισης, κινήτρων και εµπειρίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, πάρα πολλά µεγάλα δηµόσια έργα,
όπως φράγµατα, δρόµοι, σχολεία, νοσοκοµεία, δηµόσια κτήρια,
ακόµα και τα ολυµπιακά έργα, ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία υπό
την επίβλεψη διπλωµατούχων µηχανικών του δηµοσίου. Θα πρέπει να σταµατήσει επιτέλους η άκριτη µεταφορά αρµοδιοτήτων
του δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες, που λειτουργούν έξω από
τον δηµόσιο έλεγχο µε ειδικό προνοµιακό καθεστώς.
Όταν η επίβλεψη ανατίθεται σε ιδιώτες, προκύπτει µία επιπλέον σηµαντική δαπάνη ως αµοιβή τους στον συνολικό προϋπολογισµό του έργου, δαπάνη που επιβαρύνει τους πολίτες. Είναι
ιδιώτες φυσικά, άµεσα ή έµµεσα εξαρτώµενοι από τις µεγάλες
κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν µας λέτε τελικά, αν ο ελεγκτής
του έργου θα είναι ταυτόχρονα και ο ελεγχόµενος. Η ίδια η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ κριτικάρει τη δήθεν καινοτοµία που εισαγάγει η Κυβέρνηση περί
επίβλεψης των έργων από ιδιώτες.
Παραδίδετε, λοιπόν, την επίβλεψη και εκτέλεση των δηµοσίων
έργων, των µελετών, την εκπόνηση σε µεγάλους οµίλους. Το
αποτέλεσµα θα είναι ο µηδενικός έλεγχος στα δηµόσια έργα από
το κράτος.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, η κ. Κεραµέως έρχεται και εξισώνει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων κολλεγίων και
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διπλωµατούχων µηχανικών πενταετούς φοίτησης, υποβαθµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα ελληνικά δηµόσια πολυτεχνεία, για
να αβαντάρει τα ιδιωτικά συµφέροντα. Σε µια περίοδο που είναι
επιτακτική η ανάγκη για υλοποίηση έργων και διαγωνισµών και
άµεση απορρόφηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και του
ΕΣΠΑ, κινδυνεύει η δηµόσια διοίκηση να οδηγηθεί σε παράλυση
µε δική σας ευθύνη.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις αυξάνετε το όριο των απευθείας αναθέσεων από τις 20.000 ευρώ, που είναι σήµερα στις
30.000 ευρώ για τις προµήθειες και τις υπηρεσίες και στις 60.000
ευρώ για τα έργα. Επίσης, αυξάνετε το όριο των συµβάσεων για
τις οποίες συλλέγονται στοιχεία και δηµοσιεύονται στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων από τα 1.000 ευρώ
στα 2.500 ευρώ. Οι διατάξεις αυτές µετά βεβαιότητας θα δηµιουργήσουν περαιτέρω ζητήµατα διαφάνειας και διαφθοράς. Εάν
θεωρείτε εµάς υπερβολικούς, ακούστε τουλάχιστον τους αρµόδιους. Ακούστε τι είπε ο κ. Ιωσήφ Αβραµίδης, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς».
Γιατί τα κάνετε όλα αυτά; Έτσι και αλλιώς, εδώ και έναν χρόνο
µε πρόσχηµα την πανδηµία έχετε επιδοθεί σε ένα τσουνάµι απευθείας αναθέσεων, κατά παρέκκλιση των πάγιων διατάξεων, σε
ένα τσουνάµι αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων. Θέλετε να
δηµιουργήσετε περαιτέρω εστίες αδιαφάνειας.
Ένα µεγάλο ζήτηµα αφορά στις διατάξεις για το περιβάλλον
και τις προστατευόµενες περιοχές «NATURA». Ξέρετε, οι περιοχές «NATURA» δεν είναι επιλογή της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κοινοτική υποχρέωση. Εσείς ουσιαστικά,
θέλετε να διαλύσετε τις προστατευόµενες περιοχές. Ρεζιλεύετε
τη χώρα και τη θέτετε εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Αποκαλύπτεται εν τοις πράγµασι πόσο υποκριτικό και επικοινωνιακό είναι το
δήθεν φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι
η «πράσινη» Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλετε να δηµιουργήσετε «τρύπες» -αν µπορώ να έχω ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε- εντός των περιοχών «NATURA», χαρακτηρίζοντάς τες ως υποπεριοχές, εντός των προστατευόµενων περιοχών, µε σκοπό ήπιες δραστηριότητες. Γενικότητες και αυθαιρεσίες, χωρίς διευκρινίσεις. Αφήνετε ανοιχτά όλα τα ενδεχόµενα,
καλού κακού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνεται µε τρόπο µη διακοπτόµενο και ακέραιο.
Στον βωµό των ιδιωτικών συµφερόντων, θυσιάζετε βιότοπους και
οικότοπους. Ήδη δεκάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν
προχωρήσει σε κοινή ανακοίνωση. Μέχρι στιγµής, χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει κατά των διατάξεων βιασµού των περιοχών «NATURA» και του περιβάλλοντος εν γένει.
Αγνοείτε πλήρως τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2021. Ως προς τι
αυτή η βιασύνη; Μήπως, τελικά, δεν θέλετε να ολοκληρωθούν
ποτέ; Η επιµονή σας και η εµµονή σας θα οδηγήσουν τη χώρα
υπόλογη και θα ζηµιωθεί µε δεκάδες κοινοτικά πρόστιµα για παραβίαση περιβαλλοντικών κανονισµών. Μετά, αυτά θα τα επιβαρυνθούν οι Έλληνες φορολογούµενοι πολίτες. Δηµιουργείτε
φωτογραφικές διατάξεις, για να εξυπηρετήσετε συγκεκριµένους
επενδυτές προνοµιακά. Σας ενδιαφέρει να ολοκληρώσετε κάποιες συµφωνίες για τους λίγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς -κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε κι ευχαριστώως ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συµµαχία, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στις Ελληνίδες και τους Έλληνες καλούµε την Κυβέρνηση,
έστω και τώρα, ν’ αλλάξει κατεύθυνση. Το νοµοσχέδιο θα είναι
επιζήµιο για τους πολίτες, το περιβάλλον, τον τεχνικό κόσµο. Εάν
το γνωρίζετε αυτό και παρ’ όλες τις αντιδράσεις της κοινωνίας
και του πολιτικού κόσµου συνεχίζετε, τότε αποδεικνύετε ότι είστε
έρµαια µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων. Δεν σας ενδιαφέρει η
χώρα, παρά µόνο η εξυπηρέτηση αυτών των συµφερόντων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να πάµε και µια βόλτα στην Πελοπόννησο και συγκεκριµένα
στον Νοµό Ηλείας. Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Στις 17.15’ θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος. Και
στις 17.30’ περίπου θα µιλήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραµανλής.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει ένα σηµαντικό µεταρρυθµιστικό έργο, από την αρχή της θητείας της, υλοποιώντας τις
προεκλογικές της δεσµεύσεις και το έργο αυτό το συνεχίζει σε
µία δύσκολη χρονικά συγκυρία.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια ακόµα µεταρρύθµιση,
που υπηρετεί την αναπτυξιακή µας πολιτική. Πρόκειται για ένα
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης µε σηµαντικές και επείγουσες διατάξεις, που αφορούν αρµοδιότητες και άλλων Υπουργείων. Πρόκειται επί της ουσίας για την αναµόρφωση του
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, των δηµοσίων
έργων, αλλά και µια σειρά άλλων κρίσιµων αναπτυξιακών θεµάτων µε βασικούς στόχους την ταχύτητα, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και τη µείωση της γραφειοκρατίας.
Πρέπει να ξεκινήσουµε από µια βασική παραδοχή: Ο ΣΥΡΙΖΑ
το 2016 ψήφισε τον ν.4412, κάνοντας τριακόσιες ογδόντα εννέα
αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο. Απέτυχε σε όλους τους παραπάνω στόχους. Όλοι θυµόµαστε τον ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι θα
κατέθετε αλλαγή της νοµοθεσίας των συµβάσεων για την εθνική
άµυνα. Δεν το έπραξε. Μάλλον, δεν το πρόλαβε ούτε αυτό.
Ο ν.4412 χρειάζεται άµεσες και ουσιαστικές αλλαγές. Και όσο
καθυστερούµε τις ριζικές αλλαγές στις δηµόσιες συµβάσεις και
στα δηµόσια έργα, τόσο εµποδίζεται η αναπτυξιακή µας πολιτική.
Αν λάβουµε υπόψη τις ασφυκτικές συνέπειες που έχει προκαλέσει η πανδηµία στην οικονοµία και τη µεγάλη πρόκληση για τη
χώρα να απορροφήσει 72 δισεκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης τα επόµενα χρόνια, η ανάγκη για αλλαγή του θεσµικού
πλαισίου του ν.4412 καθίσταται πλέον επιτακτική, ιστορική θα
έλεγα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλές οι διατάξεις που
έχουν πολύ µεγάλη σηµασία και θα µπορούσαµε να αναφερθούµε. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη µείωση της γραφειοκρατίας η πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών
εργαλείων σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µε αξία µεγαλύτερη από 30.000 ευρώ. Είναι σηµαντική για
τη διαφάνεια η υποχρεωτική ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων στοιχείων συµβάσεων αξίας
άνω των 2.500 ευρώ. Είναι σηµαντική για την ταχύτητα η δυνατότητα διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση
σύµβασης µελέτης και κατασκευής έργου και πριν την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Αντιµετωπίζονται µε
αυτόν τον τρόπο αστοχίες και ανεφάρµοστες λύσεις, λόγω φτωχών πολλές φορές γεωτεχνικών ερευνών, που οδηγούν σε µεγάλες καθυστερήσεις για την υλοποίηση ενός έργου. Με την
ενίσχυση του συστήµατος µελέτη-κατασκευή, ο εργολάβος αναλαµβάνει µέρος της ευθύνης, αφού οριστικές µελέτες συνυπογράφονται και από εκείνον.
Πολύ σηµαντική είναι, επίσης, η ρύθµιση που αντιµετωπίζει το
πρόβληµα των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, θέµα που παρέµενε αίολο µε τον ν.4412, καθώς όχι µόνο προσδιορίζονται
ποιες ακριβώς θεωρούνται οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές,
αλλά η αιτιολόγηση της µείωσης γίνεται πλέον µέρος της σύµβασης που δεσµεύει συµβατικά τον εργολάβο.
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ταχύτητα εκτέλεσης
η πρόβλεψη για την άσκηση επίβλεψης του έργου πέραν της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας και από πιστοποιηµένο ιδιωτικό
φορέα επίβλεψης. Βέβαια, είναι υψίστης εθνικής σηµασίας οι
προβλέψεις για τις συµβάσεις, που αφορούν την άµυνα της χώρας µας, οι οποίες συµβάλλουν ουσιαστικά, όχι µόνο στο µεγάλο
ζητούµενο που είναι η ταχύτητα, αλλά και στην αξιοπιστία και τη
διαφάνεια.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα όµως να σταθώ ιδιαίτερα σ’ ένα σηµαντικό σηµείο, το οποίο αφορά τον τόπο µου,
τον Νοµό Ηλείας, έναν νοµό µε µεγάλες φυσικές οµορφιές και
προστατευόµενες περιοχές «NATURA», αλλά και ζώνες οικιστικού ελέγχου. Ο µισός νοµός, µάλιστα, στη νότια πλευρά του,
στον Κυπαρισσιακό Κόλπο έχει καταδικαστεί στον µαρασµό µε
το π.δ. 391/2018. Κανενός είδους ανάπτυξη, ούτε καν ήπιας µορφής δεν εφικτή σε µία έκταση που φτάνει ακόµα και τριάντα χιλιόµετρα από την ακτή.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απολύτως τίποτα. Καταδίκασε
αυτήν την περιοχή. Σε µια µοναδικής οµορφιάς περιοχή δεν
έφερε την παραµικρή επένδυση, όπως βέβαια, δεν είχαµε επένδυση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ και χρόνια, περιµένουµε
τη σύνταξη µελετών που να ρυθµίζουν το καθεστώς αξιοποίησης
των περιοχών αυτών, µε σεβασµό πάντα στο περιβάλλον. Δυστυχώς, η διαδικασία αυτή καθυστερεί, όπως καθυστερεί και την
ανάπτυξη της περιοχής.
Για τον λόγο αυτό και επειδή εκπροσωπώ µια περιοχή, η οποία
πληρώνει το τίµηµα της αδράνειας, αντιµετωπίζω τη ρύθµιση του
219 ως κοµβικής σηµασίας για την επιτάχυνση των εξελίξεων είτε
ως µοχλό πίεσης για την οδό των µελετών και την επίτευξη οριστικής λύσης είτε για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων µέχρι
την επίτευξη οριστικής λύσης. Διότι πράγµατι, η διάταξη αυτή
ρυθµίζει τη διαδικασία σχεδιασµού και ελέγχου σε περιοχές προστασίας για έργα δηµοσίου ενδιαφέροντος εντός µεταβατικού
πλαισίου έως την ολοκλήρωση εκπόνησης έγκρισης των ειδικών
περιβαλλοντικών µελετών. Ανοίγει έτσι ο δρόµος για ένα νέο ειδικό σχέδιο, που θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, αφού
υπάρχουν θεσµικές δικλείδες ασφαλείας και ταυτόχρονα, θα ενισχύει την οικονοµία του τόπου.
Εδώ, διαπιστώνουµε, για ακόµα µια φορά, τη σθεναρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΜέΡΑ25 και του ΚΚΕ. Είναι η
ίδια αντίδραση που επιδεικνύουν απέναντι σε κάθε επένδυση, σε
ό,τι µπορεί να φέρει ανάπτυξη και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτή τη φορά, το πρόβληµα δεν είναι µόνο η εχθρότητα
απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και η δήθεν ευαισθησία στο θέµα της προστασίας των προστατευόµενων περιοχών
«NATURA».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το πρόβληµά σας δεν είναι µόνο ότι δεν φέρατε καµµία
επένδυση στα χρόνια διακυβέρνησης σας. Το πρόβληµά σας
ήταν ότι δεν κάνατε τίποτα τεσσεράµισι χρόνια για τις περιοχές
«NATURA». Είναι πραγµατικά υποκρισία σήµερα, να µιλάτε για
την προστασία των περιοχών αυτών.
Είναι γνωστή σε όλους η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καταδικάζει τη χώρα µας για παραβάσεις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές
αυτές. Διαβάζω απόσπασµα από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις 25 Ιουλίου του 2019: «Η Επιτροπή έχει ζητήσει
επανειληµµένως από την Ελλάδα να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις της. Τον Φεβρουάριο του 2015, στάλθηκε προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογηµένη γνώµη τον
Φεβρουάριο του 2016 και συµπληρωµατική αιτιολογηµένη γνώµη
τον Μάρτιο του 2018. Μέχρι σήµερα, η Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στη συνέχεια, ήρθε η καταδικαστική απόφαση. Παρά τις επανειληµµένες
οχλήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κάνατε τίποτα για την προστασία των περιοχών αυτών.
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την απόφαση του Δικαστηρίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να µην µιλήσουµε για τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά σας κατορθώµατα, που δεν προλαβαίνουµε να τα απαριθµήσουµε εδώ,
όπως τις παραβιάσεις στην εφαρµογή κανόνων για τη µείωση
του διοξειδίου του άνθρακα από καύσιµα, τη διαχείριση των
απορριµµάτων επί των ηµερών σας, τη µηδενική πρόοδο στην
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ανακύκλωση, τις προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εφαρµογή της πολιτικής, σε σχέση µε τις ενεργειακές αναβαθµίσεις κτηρίων και πολλά άλλα.
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετικό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να θυµηθούµε, επίσης, και τις αντιδράσεις σας στην πολιτική
απολιγνιτοποίησης της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά και τις επιλεκτικές αδειοδοτήσεις επί των ηµερών σας σε
περιοχές «NATURA».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς συνεχίζουµε το µεταρρυθµιστικό µας έργο. Μένουµε πιστοί στις δεσµεύσεις µας, κόντρα
στις φωνές της υποκρισίας και της οπισθοδρόµησης. Με ταχύτητα, ευελιξία και διαφάνεια, µε σεβασµό στο περιβάλλον δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για την επόµενη µέρα από την
πανδηµία, για να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις της εποχής
και να ξαναµπεί η χώρα µας σε τροχιά ανάπτυξης και δηµιουργίας.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν πραγµατικά καλύτερα
τα πράγµατα, τουλάχιστον ως προς την προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσιµης κατάστασης, αν Κυβέρνηση αλλά και Αξιωµατική Αντιπολίτευση βρίσκονταν στο ύψος των περιστάσεων.
Η Κυβέρνηση θα µπορούσα να πω ότι είναι Κυβέρνηση των
επιτελικών αποτυχιών και της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας είτε
αυτό αφορά έργα είτε αφορά προµήθειες κατ’ εξαίρεση ακόµη
και στους εµβολιασµούς, κατ’ εξαίρεση ακόµα και στη νοµοθέτηση. Είναι η πρώτη φορά από το 1974 που έρχεται τροπολογία
και γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό -µιλάω για την µε αριθµό
772- χωρίς να υπάρχει διάταξη. Κάνει αποδεκτή την τροπολογία,
µόνο µε την εισηγητική έκθεση και την καταθέτω στα Πρακτικά
ως µνηµείο καλής νοµοθέτησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γιατί πραγµατικά µια αξιόπιστη και όχι τυχοδιωκτική Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα µπορούσε να έχει ωθήσει
την Κυβέρνηση σε ορθότερο δρόµο. Δεν γίνεται όµως αυτό, δυστυχώς. Δεν αναφέροµαι µόνο στις δηλώσεις τύπου Δρίτσα ή
οτιδήποτε άλλο. Αναφέροµαι στη διγλωσσία, η οποία υπάρχει µε
τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και τον κ. Τσίπρα να καταγγέλλει την αναστολή των κατεδαφίσεων και τον ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική, να είναι
πρωτοστάτης στο να µην κατεδαφιστούν.
Καταθέτω τις ανακοινώσεις της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην
Χαλκιδική για να δείτε ότι αυτή η διγλωσσία δεν είναι τυχαία,
αλλά αποτελεί ένα συνειδητό τυχοδιωκτισµό για να λέµε ό,τι
θέλει να ακούει η τοπική κοινωνία, αλλά και όλα αυτά τα οποία
θα µας κάνουν να είµαστε µε το περιβάλλον και τις άλλες βασικές αρχές, που πραγµατικά, δεν πρέπει να παραβιάζονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και εµείς έχουµε θέση σε αυτό ότι είναι ένα πρόβληµα, που
πρέπει να αντιµετωπιστεί. Δυστυχώς, το άφησαν και καρκινοποι-
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ήθηκε. Πρέπει να αντιµετωπιστεί, αλλά θέλει και διαβούλευση και
σωστές κινήσεις, για να γίνει αυτό. Μιας και έπιασα, όµως, την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ολοκληρώσω µε αυτή για να πιάσω
την Κυβέρνηση στη συνέχεια.
Άκουσα τον κ. Σπίρτζη που µίλησε το πρωί. Ξεκινώ τιµητικά
από αυτόν, αφού εκτός από γνωστός τοις πάση ως σύγχρονος
γενίτσαρος της παράταξης που τον ανέδειξε, είναι και αρχηγός
των νεκροθαφτών της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ο κ. Γαβρόγλου, ως γνωστόν, κατήργησε την τριτοβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση και άφησε στον αέρα εκατοντάδες χιλιάδες
αποφοίτους των ΤΕΙ, χωρίς καν τη δυνατότητα αντιστοίχισης των
πτυχίων τους. Το έργο συνέχισε η κ. Κεραµέως, που αποκατέστησε τη δευτεροβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση µε χαµηλού
επιπέδου κατάρτιση. Βέβαια, η κ. Κεραµέως κοροϊδεύει και τους
διπλωµατούχους µηχανικούς και τους πτυχιούχους µηχανικούς,
διότι από την πίσω πόρτα έφερε νύχτα διάταξη για την αναγνώριση των πάσης φύσεως κολεγίων.
Ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα τροποποιήσει το άρθρο 195.
Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να τροποποιηθεί και
το 200 και το 204 που συνδέεται µε το θέµα των πειθαρχικών.
Είναι σωστή η παρέµβαση του. Επίσης, οφείλετε να διορθώσετε,
κύριοι Υπουργοί, και το θέµα µε το ΓΕΜΗ. Δεν είναι δυνατόν το
ΓΕΜΗ, το ενιαίο µητρώο της επιχειρηµατικότητας, να γίνεται
κοµµάτια και κάθε κοµµάτι να το δίνουµε σε µια συντεχνία. Δηλαδή οι γεωπόνοι στο ΓΕΟΤΕ, οι µηχανικοί στο ΤΕΕ, οι οικονοµολόγοι στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Στο τέλος στα
επιχειρηµατικά επιµελητήρια και στο ΓΕΜΗ θα µείνουν µόνο οι
µη πτυχιούχοι επιχειρηµατίες ΥΕ, ΔΕ κ.λπ.. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Ή υπάρχει ενιαίο ΓΕΜΗ ή δεν υπάρχει. Αυτή είναι η σοβαρότητα, µε την οποία αντιµετωπίζετε τα πράγµατα;
Είµαστε σε µια περίοδο πανδηµίας, µιας πανδηµίας που µας
είπε ότι πρέπει να είµαστε σοβαροί. Αυτό µας είπε η πανδηµία.
Εκτός από τους κινδύνους που µας έφερε και πρέπει να αντιµετωπίσουµε, µας λέει ότι ξαναφέρτε στο επίκεντρο της πολιτικής
τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Φέρτε συστήµατα, που
έχουν να κάνουν µε παγκόσµιες συνεργασίες, συστήµατα δηµοκρατικά διακυβέρνησης µε κανόνες, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, µε αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Όχι αυτά
που φέρνετε εδώ και νοµοθετείτε. Πρέπει να επανεξετάσουµε
τον τρόπο παραγωγής, ανάπτυξης και ζωής. Αυτά είναι τα µηνύµατα της πανδηµίας.
Εµείς σας έχουµε προτείνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. Μέσα
από τη δική µας οπτική, µε τις µικρές µας δυνάµεις λέµε ότι µπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή µε αξιοποίηση
όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών που έχει η χώρα στη διάθεσή της από το Ταµείο Ανάκαµψης, το ΕΣΠΑ, την ΚΑΠ και όλους
τους άλλους πόρους, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο –που συζητάµε- για τις δηµόσιες
συµβάσεις και δυστυχώς δεν έγινε µια αξιολόγηση της µέχρι
τώρα λειτουργίας της, µια στάθµιση του που πρέπει πραγµατικά
να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί. Θα πω ότι δεν είναι τριακόσιες ή
πεντακόσιες οι διορθώσεις. Μαζί µε τις σηµερινές οι τροποποιήσεις είναι συνολικά γύρω στις οχτακόσιες. Αυτό σηµαίνει νέο
θεσµικό πλαίσιο. Άρα µε ουσιαστική διαβούλευση έπρεπε να γίνει
ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, εξετάζοντας από την αρχή την σχετική
ευρωπαϊκή οδηγία.
Δεν έχει κοινωνική διάσταση αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν έχει
πρόβλεψη για συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς, για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη. Έχει θέµατα αποτελεσµατικότητας. Εκατό περίπου κανονιστικές πράξεις, που πρέπει να εκδοθούν. Ενώ γίνονται εκπτώσεις στη διαφάνεια και στους κανόνες. Δεν υπάρχει και
η ανάλογη αποτελεσµατικότητα. Δεν είναι ότι έχετε αποτελεσµατικότητα και άρα δικαιολογείται και µια έκπτωση στη διαφάνεια.
Ούτε το ένα ούτε το άλλο!
Βέβαια, εσείς έχετε το σύστηµα των κατ’ εξαίρεση αναθέσεων. Δεν θα εφαρµόσετε τον ν.4412. Θα εφαρµόσετε τον νόµο
των κατ’ εξαίρεση, τη διαδικασία «µπουκαπόρτα», που έχετε βρει
και που γίνονται οι περισσότερες διαδικασίες µε βάση το κατ’
εξαίρεση, όπως σας είπα στην αρχή. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί
αυτό και µετά από το χτύπηµα, που έχουµε δεχθεί από την πανδηµία;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς, δεν έχω χρόνο να αναλύσω όλα τα θέµατα που θα
ήθελα. Ολοκληρώνω την τοποθέτησή µου λέγοντας ότι οι θεσµικές εγγυήσεις, οι κανόνες και όλα όσα θα µας έδιναν τη δυνατότητα πραγµατικά να απλουστεύσουµε διαδικασίες για να
κάνουµε έναν αντιγραφειοκρατικό νόµο, δεν υπάρχουν µέσα ως
εγγυήσεις. Αυτό θα µπορούσε να υπάρχει.
Επιµέρους ζητήµατα -τα ανέφερε ο εισηγητής µας- και για τα
άτοµα µε αναπηρία, αλλά και για τα θέµατα που έχουν να κάνουν
µε το σύστηµα που ο Υπουργός και χθες µας είπε ότι εισάγει µε
τον ιδιωτικό τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να εισαχθεί, αλλά
µε κανόνες που διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον. Όχι «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» το ξαναλέω. Δείτε, έστω την τελευταία στιγµή, τη διαφοροποίηση σε σχέση µε το ποιος επιλέγει.
Το ποιος πληρώνει είναι άλλο θέµα. Το έργο πληρώνει στην
ουσία. Δεν πληρώνει ο ανάδοχος. Βεβαίως πρέπει να διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον.
Για τις διατάξεις του Υπουργείου Άµυνας συµφωνούµε στο
γενικό πλαίσιο. Υπάρχουν παρατηρήσεις τις οποίες εκφράσαµε
σε επιµέρους άρθρα. Όµως ψηφίζουµε αυτές τις τροποποιήσεις,
αλλαγές -δεν είναι µεταρρυθµίσεις είπε ο Υπουργός- που γίνονται ενός θεσµικού πλαισίου που δηµιουργήσαµε το 2011. Έγινε
µια σοβαρή αξιολόγηση και οι τροποποιήσεις του νοµοθετικού
πλαισίου του 2011 µπορούν να βοηθήσουν, αν και η συγκυρία
µπορεί να επέτρεπε και να επέβαλε σηµαντικότερες αλλαγές, οι
οποίες δεν έγιναν.
Η τροπολογία που καταθέσαµε, θεωρεί ο Υπουργός ότι µπορεί
να υποκατασταθεί µε υπουργικές αποφάσεις. Εµείς θέλουµε θεσµικές εγγυήσεις και νόµους και επιµένουµε σε αυτήν. Αναφέροµαι και στην τελευταία τροπολογία, που έχει σχέση µε το
ακατάσχετο, το αφορολόγητο και το ασυµψήφιστο των ενισχύσεων, που θα καταβληθούν από τα περιφερειακά προγράµµατα.
Μας είπε χθες ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ότι είναι αρµοδιότητα
του Υπουργείου Οικονοµικών και γι’ αυτό δεν µπορεί να την κάνει
δεκτή. Σήµερα το πρωί άκουσα, µε πολλή έκπληξη, στο «MEGA»
τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονοµικών να λέει ότι αυτό
είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ξεκαθαρίστε τελικά ποιου είναι η αρµοδιότητα. Αυτό που ενδιαφέρει εµάς σε
κάθε περίπτωση, είναι να είναι ακατάσχετες και να µην τις αρπάξουν τα κοράκια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής Πειραιά της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης και στη συνέχεια ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος κ. Καραθανασόπουλος.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δηµιουργούµε ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την επιτάχυνση δηµοσίων έργων και
την αντιµετώπιση χρόνιων παθογενειών. Σήµερα κάνουµε πράξη
µία ακόµα προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας.
Ο νόµος του 2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις, αν και ψηφίστηκε µε καλές προθέσεις και µε ευρύτερη διακοµµατική συναίνεση, παρουσίασε στην πράξη πολύ σοβαρές αδυναµίες. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, άλλαξε τον νόµο,σ όχι µία, όχι δέκα, αλλά
πάνω από τριακόσιες ογδόντα φορές -έχει αναφερθεί σε αυτό
εκτενώς και ο Υπουργός πριν- εξασφαλίζοντας πρόσφορο έδαφος για τη διατήρηση της γραφειοκρατίας, της αναποτελεσµατικότητας, των ατέρµονων διαδικασιών, των καθυστερήσεων
στην υλοποίηση των έργων και κατά συνέπεια τη χαµηλή ποιότητα στις δηµόσιες επενδύσεις.
Είναι καιρός, λοιπόν, να δώσουµε τέλος στην ανεπάρκεια και
τις αποσπασµατικές ρυθµίσεις µε µια συνολική µεταρρύθµιση,
µια µεταρρύθµιση που για να υλοποιηθεί χρειάζεται τις µισές κανονιστικές πράξεις απ’ όσες προέβλεπε ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλάζουµε το τοπίο στις δηµόσιες συµβάσεις. Απλοποιούµε
και επιταχύνουµε τις διαδικασίες. Επεκτείνουµε τη χρήση ηλε-
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κτρονικών εργαλείων. Αυξάνουµε τη συµµετοχή των µικρών και
των µεσαίων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτόν υλοποιούµε
έργα που είχαν βαλτώσει για χρόνια. Βελτιώνουµε την ποιότητα
αγαθών, υπηρεσιών και έργων του δηµοσίου. Διασφαλίζουµε την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια. Βάζουµε τη χώρα σε µια τροχιά
ουσιαστικής ανάπτυξης.
Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας θα ενισχύσει τις δυνατότητες του ελληνικού δηµοσίου στην πραγµατοποίηση των δηµοσίων επενδύσεων. Επιπλέον, θα συµβάλει στην ταχύτερη
απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό
σηµείο εν όψει της επερχόµενης προγραµµατικής περιόδου για
το ΕΣΠΑ και φυσικά, της αξιοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης.
Ειδικά οι δηµόσιες συµβάσεις που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία υποδοµών και κατασκευών αναµένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναχαίτιση της ύφεσης, τη δηµιουργία πολλών
νέων θέσεων εργασίας και φυσικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και το brain-gain. Η κατασκευαστική βιοµηχανία είναι
στενά συνδεδεµένη µε τις επενδύσεις. Σε αυτή, θα µπορούσε να
πει κανείς ότι στηρίζονται τοµείς όπως ο τουρισµός, η βιοµηχανία
και το εµπόριο, η οικιστική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.
Ο εκσυγχρονισµός, η απλοποίηση και η συνολική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις αποκτά
πλέον ύψιστη σηµασία στη µετά πανδηµία εποχή. Η εφαρµογή
των νέων ρυθµίσεων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοκρατική
ανάθεση και την αποτελεσµατική υλοποίηση των σχετιζόµενων
έργων και προγραµµάτων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, µε το νοµοσχέδιο αυτό από
σήµερα διασφαλίζουµε τη γρήγορη δηµοπράτηση, εκτέλεση και
παράδοση των έργων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµία της χώρας. Αντιµετωπίζουµε τις αιτίες που οδήγησαν στη
δυσκολία ή ακόµα και στην αδυναµία ολοκλήρωσης των έργων
αυτών. Αξιοποιούµε τις δυνατότητες του ιδιωτικού τοµέα για την
παροχή εξειδικευµένων γνώσεων. Απλοποιούµε, ψηφιοποιούµε
τις διαδικασίες και απαλλάσσουµε τις υπηρεσίες από την άσκοπη
γραφειοκρατία. Αντιµετωπίζουµε τις καθυστερήσεις από την εµπλοκή µε το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης. Δηµιουργούµε
συνολικά ένα ευέλικτο πλαίσιο, που θα συµβάλει σηµαντικά στην
προώθηση των επενδύσεων.
Δεν µένουµε, όµως, µόνο σε αυτά. Στηρίζουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε το πρόγραµµα «e-Λιανικό» ώστε να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην
αγορά εξαιτίας της πανδηµίας. Ενισχύουµε επιτέλους την προσβασιµότητα των συµπολιτών µας µε αναπηρία στα δηµόσια κτήρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το εµβληµατικό, θα το χαρακτηρίσω, νοµοσχέδιο µε χίλιες επτακόσιες έντεκα σελίδες
είναι αποτέλεσµα µίας µακράς, επίπονης και µε πολλή µελέτη και
σκληρή δουλειά διεργασίας. Υπήρξε συνεργασία µε όλο το
φάσµα αρχών και οικονοµικών φορέων, που είτε συµµετείχαν στη
δηµόσια διαβούλευση είτε υπέβαλαν υποµνήµατα και προτάσεις
απευθείας στα Υπουργεία. Συγχρόνως, υπήρχε και διαβούλευση
σε διεθνές επίπεδο τόσο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και
µε την Παγκόσµια Τράπεζα. Θετικά σχόλια, θετικές αξιολογήσεις
από παντού, απ’ όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, εκτός
από την Αντιπολίτευση. Οι παραγωγικές δυνάµεις, οι επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόµενοι χαιρετίζουν το νοµοθέτηµα αυτό.
Απαιτείται άµεση εκκίνηση της δηµοπράτησης των έργων και
των επενδύσεων. Να µην χαθεί στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας η χρυσή ευκαιρία του Ταµείου Ανάκαµψης. Καλώ, λοιπόν,
όλες τις πολιτικές δυνάµεις και προσωπικά όλους εσάς τους
Βουλευτές να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή για τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων συµβάσεων, στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω και µια
αναφορά και στον πολιτικό λόγο των τελευταίων ηµερών για τη
δήλωση του συµπολίτη µου και Βουλευτή και πρώην Υπουργού
του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Δρίτσα, στο «Κανάλι Ένα» του Πειραιά. Μιας
και µιλάει µετά από εµένα, θα ήθελα να τον καλέσω να ζητήσει
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συγγνώµη από τις οικογένειες των θυµάτων, από όλο το δηµοκρατικό πνεύµα, όλους τους δηµοκράτες πολίτες για τη δήλωση
αυτή, η οποία πραγµατικά µας κάνει και ντρεπόµαστε που ειπώθηκε από έναν Βουλευτή!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μπουτσικάκη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αλήθεια, για ποια έργα µιλάµε; Ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες κατασκευής ή όχι ενός έργου; Δυο επίκαιρα ζητήµατα θα
βοηθήσουν στην απάντηση. Πρώτο ζήτηµα η πανδηµία. Πόσο
πολύ έχει θωρακιστεί η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, τα νοσοκοµεία, οι ΜΕΘ, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε προσωπικό, µε µηχανήµατα, µε όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό, που µπορεί να
συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα;
Όµως, αντίθετα η εµπορευµατοποίηση της υγείας και στη
χώρα µας και αλλού έχει οδηγήσει σε αυτήν την οριακή κατάσταση του συστήµατος υγείας, δηλαδή να αποτελεί εθνικό σύστηµα µίας νόσου, µόνο του COVID.
Δεύτερο παράδειγµα ο σεισµός, ο οποίος έγινε στην περιοχή
της Ελασσόνας. Είναι πρωτοφανές φαινόµενο; Πρώτη φορά συµβαίνει στην Ελλάδα; Θα έπρεπε να υπάρχει αυτοθυσία του δασκάλου, για να σωθούν τα παιδιά από το σχολείο στο Δαµάσι;
Πόσα σχολεία στην Ελλάδα είναι στην ίδια, σε παρόµοια ή σε
χειρότερη κατάσταση; Πόσα σχολεία στην Ελλάδα δεν τηρούν
τον αντισεισµικό κανονισµό γιατί έχουν κατασκευαστεί προγενέστερα από τον αντισεισµικό κανονισµό; Μιλάµε µόνο για σχολεία
και όχι και για τα υπόλοιπα κτήρια, δηµόσια ή και ιδιωτικά ακόµη.
Γιατί καµµία κυβέρνηση µέχρι τώρα, µηδέ εξαιρουµένου και
του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήρε συγκεκριµένα µέτρα αντισεισµικών ελέγχων και αντισεισµικής θωράκισης των κτηρίων; Είναι πολύ απλό:
Γιατί δεν είναι επιλέξιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι
επιλέξιµα από τους επιχειρηµατικούς οµίλους για το κέρδος
τους. Να, λοιπόν, γιατί δεν προχώρησαν αυτά τα έργα τα συγκεκριµένα από καµµία κυβέρνηση.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά, τις προτεραιότητες για τα
έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν, δεν τις καθορίζουν οι ανάγκες του λαού και η ικανοποίησή τους, αλλά τις καθορίζουν οι
ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων για την αναπαραγωγή του
κεφαλαίου, για τα συµφέροντά τους, για τα καπιταλιστικά κέρδη
τους σε τελευταία ανάλυση.
Σε αυτήν ακριβώς τη λογική βρίσκεται η δαµόκλειος σπάθη
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κόστους-οφέλους.
Για να κατασκευαστεί ένα έργο, λέει, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο όφελος γι’ αυτόν που το κατασκευάζει και το λειτουργεί.
Το όφελος δεν µετριέται µε τις ανθρώπινες ζωές, µετριέται µε
το κέρδος στον καπιταλισµό.
Δεύτερο ζήτηµα. Μιλάτε και κλείνετε σε όλες τις πτώσεις και
η Κυβέρνηση, αλλά και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το Κίνηµα
Αλλαγής και άλλα κόµµατα, για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
ζητήµατα της διαφάνειας, της εξοικονόµησης πόρων. Μα, αυτό
είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο που ακούγεται σε συνθήκες καπιταλιστικής κυριαρχίας. Δεν γνωρίζετε ότι ο σιδερένιος νόµος
αυτού του συστήµατος είναι απαράβατος, ότι το κράτος αγοράζει πολύ ακριβά και πουλάει πάµφθηνα; Γιατί το κάνει αυτό το
αστικό κράτος; Το κάνει αυτό, για να διασφαλίσει και πάλι ένα
ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους για τους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση ανθίζουν όλα τα «λουλούδια»
της διαπλοκής και της διαφθοράς. Είχαµε έναν άσφαιρο διαξιφισµό ανάµεσα στον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Τσίπρα, και στον κ. Γεωργιάδη για τη διαφθορά στον δηµόσιο
τοµέα, λες και είναι πρωτοφανές γεγονός αυτά που συµβαίνουν
σήµερα.
Τρίτον, το νοµοσχέδιο πατάει σε ένα διαµορφωµένο πλαίσιο
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, αποτελεί συνέχεια. Τι κάνει
σήµερα; Γιατί έρχονται σήµερα αυτές οι αλλαγές; Γιατί θέλει η
Κυβέρνηση -η αστική τάξη δηλαδή της χώρας µας- να επιταχύνει
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και να προσπεράσει τις ελάχιστες ασφαλιστικές δικλείδες, που
έχουν αποµείνει από όλες τις προηγούµενες αλλαγές και οι
οποίες δυσκολεύουν την ασύδοτη δράση των επιχειρηµατικών
οµίλων, για να υπάρξει έτσι ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, προχωράνε οι εκτεταµένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, η διεύρυνση των
ορίων, η επιτάχυνση της συγκέντρωσης των έργων, η επιτάχυνση
των ΣΔΙΤ, η γενίκευση του τρόπου µελέτης κατασκευής, που επί
της ουσίας οδηγούν σε συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών, διευκολύνουν επί της ουσίας τη δράση των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων στις κατασκευές. Επεκτείνει το θεσµό της
διαιτησίας για τα µεγάλα έργα, άρα δηλαδή την παραίτηση του
κράτους από τη δικαστική συνδροµή και προστασία. Προχωράει
σε εκτεταµένη ιδιωτικοποίηση και των διαδικασιών ελέγχου των
έργων, όπως η επιµέτρηση µε ευθύνη του κατασκευαστή.
Αλήθεια, είναι κάτι πρωτοφανέρωτο αυτό το πράγµα; Δεν το
έχετε ξαναδεί να ιδιωτικοποιούνται οι λειτουργίες; Αλήθεια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή η οποία δροµολόγησε την
ιδιωτική χωροταξία πολεοδοµία για τις στρατηγικού χαρακτήρα
επενδύσεις που θα τις κάνει ο ίδιος ο επενδυτής κατά παράβαση
και κατά παρέκκλιση των όρων χωροταξίας και πολεοδοµίας και
των αντίστοιχων σχεδίων; Τώρα γιατί σας φαίνεται περίεργο που
η Κυβέρνηση πάει και τον έλεγχο στους ιδιώτες; Γιατί µε αυτόν
τον τρόπο γίνεται ένα περαιτέρω βήµα στο δρόµο του στρατηγικού ψηφιακού κράτους, µε συρρίκνωση και υποβάθµιση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του δηµοσίου.
Σε αυτήν ακριβώς τη βάση εντάσσονται και οι αλλαγές στο
ΤΕΕ που διαµορφώνετε ακόµη πιο επιχειρηµατική τη λειτουργία
του. Ενισχύεται ο εποπτικός και πειθαρχικός του ρόλος µε στόχο
να απαλλαγεί το αστικό κράτος, αλλά και η εργοδοσία από τις
ευθύνες τις οποίες έχουν τήρησης των κανόνων και µεταφοράς
τους στους µηχανικούς.
Επί της ουσίας, λοιπόν, οι προτεραιότητες, οι όροι και οι προδιαγραφές καθορίζονται από τον κατασκευαστή και αυτοί οι όροι
και οι προδιαγραφές καθορίζονται µε βάση τη µεγιστοποίηση του
κέρδους του κατασκευαστή. Δεν κάνατε δηλαδή τίποτα διαφορετικό ως Κυβέρνηση απ’ ό,τι έχουν κάνει όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, για παράδειγµα, για τους µεγάλους οδικούς άξονες που πανηγυρίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τους τελείωσε.
Δεν τους χρυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός; Δεν πήγαν επίσηµα
πανωπροίκια στους κατασκευαστικούς οµίλους; Και δεν κάνατε
τέτοιες λεόντειες συµβάσεις που αποζηµιώνονται οι κατασκευαστές που διαχειρίζονται τους οδικούς άξονες σε περίπτωση που
η κίνηση είναι µικρότερη από αυτήν που προβλέπεται στις συµβάσεις ή και σε ζητήµατα ανωτέρας βίας; Να, η Κυβέρνηση, αντί
να φροντίζουν οι κατασκευαστές να είναι ανοικτοί οι οδικοί άξονες, έκλεισε την εθνική οδό για πέντε πόντους χιόνι, όπως κάνει
και σε όλα η Κυβέρνηση. Αντί, λοιπόν, να φροντίζουν οι κατασκευαστές να είναι ανοικτοί οι οδικοί άξονες, τους επιδοτείτε και
από πάνω λόγω ανωτέρας βίας.
Τέταρτο ζήτηµα. Μεγάλη κουβέντα για την προστασία του περιβάλλοντος µε τις διατάξεις για τις προστατευόµενες περιοχές
και την τροπολογία που ήρθε. Επιτρέπετε µε το άρθρο 219 µέσα
σε ζώνες «NATURA» να υπάρχουν ειδικές ζώνες µε ειδικές περιβαλλοντολογικές µελέτες για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων.
Είναι υποκρισία για όλους εσάς που φωνάζετε για την προστασία
του περιβάλλοντος και ήσασταν στην κυβέρνηση, γιατί το κυνήγι
του κέρδους είναι αυτό το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον,
είτε πρόκειται για τις λεγόµενες πράσινες επενδύσεις και την
πράσινη ενέργεια, είτε για άλλες µορφές επενδύσεων. Ή το ίδιο
το κυνήγι του κέρδους προσαρµόζει το περιβάλλον µε βάση τις
ανάγκες. Για παράδειγµα, τουριστικές επενδύσεις.
Έτσι, λοιπόν, η προστασία του περιβάλλοντος δεν µπορεί να
µπει στη λογική της εµπλοκής ανάµεσα στα διάφορα αντιτιθέµενα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ή είσαι µε τους υδρογονάνθρακες και τις εξορύξεις ή είσαι µε τις υδατοκαλλιέργειες ή µε
την τουριστική ανάπτυξη. Ε, δεν είναι έτσι. Και στη µία και στην
άλλη περίπτωση το περιβάλλον καταστρέφεται, λόγω ακριβώς
του καπιταλιστικού κέρδους.
Η τροπολογία την οποία έφερε η Κυβέρνηση για πάγωµα των
κατεδαφίσεων σε αιγιαλούς, σε όχθες, σε λίµνες και σε ποτάµια,
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ήρθε µετά από ισχυρές πιέσεις ξενοδόχων και επιχειρηµατιών,
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού, ενώ είναι
γνωστό ότι τέτοιου είδους κατασκευές απαγορεύονται. Επί της
ουσίας, δηλαδή, τι προστατεύουν; Προστατεύουν µε αυτήν τη
ρύθµιση τα παράνοµα κτίσµατα, που υπάρχουν στον αιγιαλό και
τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται σε σύγκρουση µε τα
επιχειρηµατικά συµφέροντα. Έρχεσαι σε σύγκρουση µε το ίδιο
το αστικό κράτος, αν θες να προστατέψεις το περιβάλλον. Γιατί
για ποια προστασία µπορούµε να µιλάµε, ακόµη και σε προστατευόµενες περιοχές και σε ζώνες «NATURA» από το συγκεκριµένο αστικό κράτος, όταν έχει, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής το απαραίτητο προσωπικό ή απαραίτητες
υπηρεσίες προστασίας αυτού; Η έλλειψη, για παράδειγµα, αντιπυρικών ζωνών σε τέτοιες περιοχές οδηγεί σε καταστροφές από
πυρκαγιές.
Έτσι, λοιπόν, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, είναι κοινός ο αγώνας
και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής µε την προστασία
του περιβάλλοντος και ο αγώνας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης και του λαού µας µε την
ίδια την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσµα όλων αυτών: ο σχεδιασµός των µεγάλων έργων να γίνεται σε βάρος των αναγκών του λαού, αλλά και της ικανοποίησης του, µε πανάκριβα, για παράδειγµα, έργα, όπως είναι οι
οδικοί άξονες, σε βάρος των εργαζοµένων στον κλάδο των κατασκευών και των µηχανικών, σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση των σχεδιασµών και των
προτεραιοτήτων της αστικής τάξης.
Σε αυτήν ακριβώς τη βάση εντάσσονται και οι αµυντικές δαπάνες και οι προµήθειες. Τι εξυπηρετούν οι αλλαγές που φέρνετε στο σηµερινό νοµοσχέδιο; Προσαρµόζουν την πολιτική των
προµηθειών και των εξοπλιστικών προγραµµάτων σε τέτοια κατεύθυνση, η οποία να µπορεί να συµβαδίζει µε την αναβάθµιση
του γεωστρατηγικού ρόλου της αστικής τάξης στη χώρα µας,
στην περιοχή, µε την αναβάθµιση και την µεγαλύτερη εµπλοκή
της στους αµερικανικανονατοϊκούς ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς.
Αυτό γίνεται, βεβαίως, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της χώρας µας και σε βάρος της ασφάλειας της περιοχής και
των λαών που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Γιατί; Γιατί µε
αυτόν τον τρόπο ισχυροποιείται το ΝΑΤΟ και οι Ηνωµένες Πολιτείες, που αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής, που δεν αναγνωρίζουν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώµατα.
Άλλωστε, η πραγµατοποίηση αυτές τις µέρες της άσκησης
«Defender Europe 2021» δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά µία
πρόβα πολέµου, στην οποία συµµετέχουν οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάµεις. Είναι, δηλαδή, µια δοκιµή επιθετικών σχεδίων των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ σε βάρος της Ρωσίας. Και από αυτήν την
άποψη, η Κυβέρνηση έχει παραδώσει το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο στη διεκπεραίωση
αυτής της πρόβας πολέµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε, κι ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε, ούτε ο κ. Κουτσούµπας
είχε εξαντλήσει το χρόνο, οπότε έχω κι εγώ να ολοκληρώσω µε
δύο ακόµα σκέψεις.
Όσο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι προµήθειες αλλά
και η παραγωγή των µεγάλων έργων και των υποδοµών γίνονται
µε κριτήριο το κέρδος, τότε αυτό δεν µπορεί να διαµορφώσει τις
προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι κατασκευές, οι κρατικές αγορές
να γίνονται µε στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Η κάλυψη των τελευταίων αποτελεί ένα ριζικά διαφορετικό
δρόµο ανάπτυξης. Εµείς το λέµε καθαρά: Απαιτεί τον δρόµο της
εργατικής λαϊκής εξουσίας που θα κοινωνικοποιήσει τα µέσα παραγωγής στη βιοµηχανία, στην ενέργεια, στην ύδρευση, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο, στις συγκεντρωµένες τουρι-
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στικές και επισιτιστικές υποδοµές, στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις καπιταλιστικού τρόπου.
Η συγκεντρωµένη παραγωγή θα λειτουργεί µε επιστηµονικό
κεντρικό σχεδιασµό και µε εργατικό έλεγχο µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες µπορούν να εγγυηθούν τόσο την ισόµετρη ανάπτυξη των κατασκευών για την
κάλυψη των λαϊκών αναγκών είτε αυτές είναι σε στέγαση, είτε
είναι αυτές στην προστασία της ανθρώπινης ζωής από πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς, τη διασφάλιση ελεύθερων χώρων,
αλλά και ταυτόχρονα την κάλυψη των αναγκών για υποδοµές και
έργα για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, της βιοµηχανίας
και των υπόλοιπων υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο και οι ανάγκες του λαού ικανοποιούνται και αναβαθµίζεται η θέση των εργαζοµένων, αλλά και προστατεύεται το περιβάλλον.
Στον καπιταλισµό συνδυασµένα όλα αυτά τα κριτήρια δεν µπορούν να ικανοποιηθούν. Αντίθετα, αποτελεί ένα σύστηµα, το
οποίο τσακίζει την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Καραθανασόπουλε. Δεν έχετε παράπονο, µιλήσατε περισσότερο από τον Πρόεδρό σας.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Γεώργιο Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
και στη συνέχεια στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραµανλή. Μετά είναι ο κ. Μπλούχος, ο κ. Σπανάκης, ο κ. Δρίτσας
και εκεί θα έχουµε ένα µεγάλο διάλειµµα, από ότι φαντάζοµαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά το µεγαλύτερο µέρος, θα περιοριστώ στα ζητήµατα των
προµηθειών άµυνας, στις ειδικότερες διατάξεις. Ωστόσο και τα
δύο σκέλη -και το γενικό και το ειδικό- για την άµυνα είναι ενδεικτικό του λεγόµενου επιτελικού κράτους. Δηλαδή, αντί να µπει
στοιχειώδης τάξη σε όποια προβλήµατα υπήρχαν και στο ένα και
στο άλλο νοµοθετικό πλαίσιο, έχουν γίνει τα πράγµατα πολύ χειρότερα, πολύ πιο περίπλοκα και πολυδαίδαλα. Αυτό είναι το επιτελικό σας κράτος.
Θα ξεκινήσω, όµως, από το θέµα του περιβάλλοντος που
αφορά το υπόλοιπο. Είναι ακόµα ένα περιβαλλοντοκτόνο νοµοσχέδιο και έχει προκάλεσε τις αντιδράσεις δεκάδων οικολογικών
οργανώσεων. Πρέπει κάποια στιγµή αυτή η υποκρισία να σταµατήσει. Δεν έχει φέρει η Νέα Δηµοκρατία ένα νοµοσχέδιο που να
αυστηροποιεί τη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, το ρυθµιστικό πλαίσιο, αντί να απορυθµίζει το περιβαλλοντικό πλαίσιο µέχρι σήµερα. Έχει φέρει δύο νοµοσχέδια πυροτεχνήµατα που αφορούν την κλιµατική αλλαγή, αλλά απολύτως τίποτα για το περιβάλλον. Απεναντίας, φέρνει συνεχώς µε τροπολογίες ή εσωτερικές ρυθµίσεις σε άλλα νοµοσχέδια, νοµοσχέδια
που ρυθµίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Επειδή ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται, ποιο είναι το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας; Τα πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας λέει ότι µας φταίει η προστασία του περιβάλλοντος, που
δεν προσελκύουµε -τάχα- επενδύσεις. Βασικά, δεν την ενδιαφέρει να προστατέψει το περιβάλλον. Από µελέτες που έχουν γίνει
διεθνώς, είναι γνωστό ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν
είναι αρνητική για επενδύσεις. Είναι πολύ λιγότερο από το 5%
στο πόσο µπορεί να παίζει ρόλο ως παράγοντας.
Αυτό που θέλω να πω εδώ -αυτό αφορά το θέµα της υποκρισίας- είναι ότι η κλιµατική αλλαγή δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα ζήτηµα παγκόσµιο,
δεν αφορά µονάχα την Ελλάδα. Είναι σηµαντικό να τηρήσει και
να επαυξήσει τις δεσµεύσεις της για τα µέτρα που πρέπει να
πάρει η κάθε χώρα, µαζί και η Ελλάδα, αλλά δεν είναι η περιβαλλοντική πολιτική.
Περιβαλλοντική πολιτική σηµαίνει να προστατέψουµε αυτά
που κληρονοµήσαµε, κάτι το οποίο έχει ήδη υποστεί πολύ µεγάλες καταστροφές, τα βουνά, τα δάση, τα ποτάµια, τις παραλίες,
τις θάλασσες. Να προστατέψουµε αυτό που κληρονοµήσαµε και
να επαυξήσουµε και για τους όρους ζωής τους δικούς µας και
των παιδιών µας και των παιδιών των παιδιών µας και πάει λέγοντας. Γι’ αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ενώ σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη υπάρχει κατεύθυνση αυστηροποίησης, εδώ πηγαίνουµε συνεχώς βήµατα πίσω. Η δε καταστροφή που υπήρξε µέχρι σήµερα, δυστυχώς, δεν υπήρξε από
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καµµία κλιµατική αλλαγή στη χώρα µας. Υπήρξε ακριβώς από
την αλόγιστη ανάπτυξη.
Έρχοµαι στα του Υπουργείου Άµυνας. Ενώ σε γενικές γραµµές η κατεύθυνση είναι θετική, πολλές διατάξεις πάσχουν και στο
κεφάλαιο που αφορά τις προµήθειες για την άµυνα και πρώτα
απ’ όλα πάσχουν στο ζήτηµα της πολυνοµίας. Ενώ, δηλαδή, θα
µπορούσε να υπάρξει µια µεθοδική και οργανωµένη προετοιµασία µε λογική συνέπεια, µε κατανοµή των διαδικασιών και συνέχεια επί των σχετικών προβλέψεων για υλοποίηση των προµηθειών, όχι µόνο συνεχίζεται η νοµική ακαταστασία, αλλά τη διευρύνει η Κυβέρνηση για να µην µπορεί κανείς να βρει άκρη στις
δαιδαλώδεις συνδέσεις των σχετικών προβλέψεων περί δηµόσιων συµβάσεων µεταξύ των διαφόρων διάσπαρτων σχετικών
νόµων. Με αυτό το νοµοθέτηµα δεν λύνεται η σχετική δυσπιστία
του ν.3978, του νοµικού πλαισίου που ίσχυε µέχρι τώρα, που
πλέον, αντί να είναι διάσπαρτο σε τρεις νόµους, θα είναι διάσπαρτο σε τέσσερις νόµους.
Η δεύτερη και εξαιρετικά σηµαντική παρατήρηση είναι ότι δεν
έχει γίνει καµµία απολύτως πρόβλεψη για την οφειλόµενη από
το κράτος -άλλωστε είναι και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού- ώθηση για την ανάπτυξη της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας, κρατικής και ιδιωτικής.
Ο κ. Μητσοτάκης να θυµίσω ότι τον περασµένο Σεπτέµβριο
στη Θεσσαλονίκη ανήγγειλε γενναία αύξηση της αµυντικής βιοµηχανίας. Όλα τα βήµατα που έχουν γίνει από τότε και τα πρακτικά βήµατα, αλλά και σε επίπεδο νοµοθετηµάτων µόνο αυτό
δεν εξασφαλίζουν.
Το ερώτηµα είναι αν έχετε σκοπό να ενισχύσετε ή να απαξιώστε τελικά και να εκποιήσετε την αµυντική βιοµηχανία και δεν
εννοώ µόνο τη δηµόσια, αλλά και την ιδιωτική αµυντική βιοµηχανία. Αν δεν καταγραφούν νοµικές δεσµεύσεις στο υπάρχον σχέδιο νόµου για µια κατ’ ουσία στήριξη της αµυντικής βιοµηχανίας,
είναι σαν να την οδηγείτε στο εκτελεστικό απόσπασµα.
Ατράνταχτο και αδιάψευστο επιχείρηµα για τη θέση αυτήν
είναι η πρόσφατη ψήφιση νόµου για την προµήθεια των δεκαοκτώ «Rafale» µε τον ανάλογο εξοπλισµό. Σε ένα πακέτο ύψους 2
δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν δόθηκε το ελάχιστο υποκατασκευαστικό έργο ούτε ενός ευρώ στην αµυντική βιοµηχανία, όταν –
όπως πολύ καλά γνωρίζετε- υπάρχει ήδη τεχνογνωσία στη χώρα,
κατασκευάζονται διάφορα εξαρτήµατα κ.λπ.. Είναι ένα από τα
σοβαρότερα -αν όχι το σοβαρότερο- πολιτικό ζήτηµα του νοµοσχεδίου. Δεν αναφέρεται πουθενά η εγχώρια αµυντική βιοµηχανία. Θα πρέπει να σταµατήσει εδώ το σχετικό κρυφτούλι, που
υπάρχει µε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.
Σύµφωνα µε στατιστική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µετά και την ενσωµάτωση της σχετικής οδηγίας πάνω από το
85% των συµβάσεων προµήθειας αµυντικού υλικού και υπηρεσιών κατοχυρώνονται στο εσωτερικό των κρατών µελών. Συνεπώς, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους τη σύµβαση την
καταρτίζουµε εµείς -µια οποιαδήποτε σύµβαση- το Υπουργείο
Άµυνας, έχοντας -εάν το επιθυµεί βέβαια- ως πρωταρχική στόχευση την προστασία των ζωτικών συµφερόντων της χώρας και
µε µία άλλη κατεύθυνση να την καταρτίσει σύµβαση ο προµηθευτής και εµείς απλά να επικυρώνουµε, όπως έγινε πολύ πρόσφατα.
Επιδείξαµε, ως κυβέρνηση, την πρόνοια και την ευαισθησία να
καταρτήσουµε εθνική αµυντική βιοµηχανική στρατηγική, την
οποία επισηµοποιήσαµε κιόλας ως θεσµικό κείµενο στο ΚΥΣΕΑ.
Από αυτό που έχουµε δει, το κείµενο αυτό δεν έχει καµµία τύχη
µέχρι σήµερα και δεν έχει καµµία τύχη να εφαρµοστεί και στο
µέλλον, όπως το ζήσαµε και στην περίπτωση των «Rafale».
Να υπενθυµίσω -απλώς επειδή έχει ειπωθεί από αρκετούς
Υπουργούς και είναι λάθος- ότι στο πλαίσιο των προβλέψεων της
οδηγίας µε αριθµό 81/2009 επιτρέπεται η υλοποίηση της προµήθειας όπου η εγχώρια βιοµηχανική συµµετοχή συνδέεται µε την
απαίτηση υποκατασκευαστικού έργου. Επιτρέπεται η υλοποίηση
της προµήθειας, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα -από οικονοµικής άποψης- προσφορά, όπου η βιοµηχανική συµµετοχή θα
αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση
ότι το κριτήριο αυτό δεν θα έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα στη
στάθµιση κριτηρίων.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Θέλω να κλείσω µε δύο παρατηρήσεις. Δεν είχα περισσότερο χρόνο να αναφερθώ στις
υπόλοιπες διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης και
το Υπουργείο Υποδοµών.
Θέλω, όµως, να πω κάτι που αφορά το θέµα της άµυνας. Από
όλες τις µεγάλες υποσχέσεις και εξαγγελίες του Υπουργού, δεν
έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα. Το ένα είναι η επένδυση του
Ελληνικού. Να θυµίσω προεκλογικά τι λεγόταν, αλλά και αµέσως
µετά τις εκλογές. Το άλλο είναι η επένδυση στον Σκαραµαγκά
και το τρίτο είναι η επένδυση στην Ελευσίνα.
Ο κ. Παπαθανάσης -ακόµα το θυµάµαι- έλεγε µε ύφος το καλοκαίρι του 2019: «Περιµένετε, κύριε Τσίπρα, και θα δείτε όπου
να είναι να ξεκολλάει και η Ελευσίνα». Πλησιάζει όπου να είναι
το δεύτερο καλοκαίρι, το καλοκαίρι 2021.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Άµυνας, ευτυχώς δεν είδαµε ξανά τίποτα για το πολύ µεγάλο σκάνδαλο, που πάει να
γίνει στην Καλαµάτα και ελπίζουµε ότι έβαλε µυαλό η Κυβέρνηση
και δεν θα προχωρήσει αυτό, που σχεδίαζε να προχωρήσει. Αλλιώς, όσα είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για
τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αναθέσεις και τα 6 εκατοµµύρια
θα είναι κυριολεκτικά ψίχουλα µπροστά σε ένα τόσο µεγάλο
σκάνδαλο 2 δισεκατοµµυρίων, για κάτι που µπορούµε να καλύψουµε σαν ανάγκη της άµυνας της χώρας µε λίγες εκατοντάδες
εκατοµµυρίων ευρώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσίπρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο είπατε δείχνει
είτε παντελή αγνοία του τι συµβαίνει είτε απλώς τη συνήθη χαιρέκακη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ισοπεδώνει τα πάντα και να ξεφτιλίζει την πραγµατικότητα.
Όσο για το Ελληνικό, όλο το έργο έχει ξεµπλοκάρει. Προχθές
διαβάσατε στον Τύπο για τις προσφορές δύο τεραστίων ξένων
εταιρειών προς τη «ΛΑΜΔΑ» για να αγοράσουν τους ουρανοξύστες στο Ελληνικό. Για να κάνουν προσφορές ξένες εταιρείες,
να διαθέτουν χρήµατα για να αγοράσουν κάτι που δεν θα ξεκινήσει, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο γελοίο το επιχείρηµά σας.
Όλη η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε και ο διαγωνισµός
για το καζίνο. Αναµένουµε την κατακύρωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αµέσως µετά προχωρά και το κυρίως έργο.
Εκτός όλων αυτών, τους προηγούµενους µήνες ολοκληρώθηκαν, εντός χρονοδιαγράµµατος, τα πρόδροµα έργα, τα οποία
ολοκλήρωσαν τις κατεδαφίσεις, για να είναι έτοιµος ο χώρος να
γίνουν οι εκσκαφές µόλις γίνει η µεταβίβαση των µεριδίων. Άρα,
το Ελληνικό και προχωράει και έχει προχωρήσει και είναι εντός
χρονοδιαγράµµατος.
Υπήρξε µια καθυστέρηση, όπως στην έναρξη των προδρόµων
εργασιών, κατά ένα έτος λόγω της διαφωνίας των δύο εταιρειών,
που, πράγµατι, ήθελαν ένα χρόνο στα δικαστήρια για να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Άλλωστε, για αυτό φτάσαµε στον ν.4412.
Όµως, το Ελληνικό προχωράει και τις επόµενες µέρες νοµίζω
στη Βουλή θα έχουµε και από το Υπουργείο Οικονοµικών τις τελικές ρυθµίσεις.
Όσον αφορά τα ναυπηγεία, κι εκεί αυτό που λέτε είναι χαιρέκακο και λάθος. Από την ώρα που σας είπε αυτά ο κ. Παπαθανάσης -«µην περιµένετε», κ.λπ.- ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει
προχωρήσει πάρα πολύ η διαδικασία. Βρήκαµε τον χρηµατοδότη
για την «ΟΝΕΧ», την αµερικάνικη τράπεζα επενδύσεων «DFC»,
πήρε τις µετοχές ο κ. Ξενοκώστας του ναυπηγείου για να γίνει
το due diligence, ολοκληρώθηκε το due diligence από την εταιρεία «ERNST & YOUNG», παραδόθηκε το πόρισµα της εταιρείας «ERNST & YOUNG». Όπως έχω ενηµερώσει τη Βουλή σε
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ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου, δυστυχώς, το πόρισµα είναι πολύ
κακό, διότι τα χρέη που έχει τελικά το ναυπηγείο είναι πολύ µεγαλύτερα από όσα αρχικά όλοι υπολογίζαµε, τουλάχιστον κατά
150 εκατοµµύρια περισσότερα από τα αρχικώς υπολογισθέντα.
Παρά ταύτα, η διαπραγµάτευση µε την «ΟΝΕΧ» και την «DFC»
εξακολουθεί να προχωρά και τις επόµενες εβδοµάδες θα έχουµε
και τις τελικές προτάσεις.
Άρα, ούτε το ένα έχει κολλήσει, το οποίο είναι στην τελική ευθεία και προχωράει και το κυρίως έργο -ήδη είχαν ξεκινήσει οι
πρόδροµες εργασίες- ούτε το άλλο έχει κολλήσει. Απλώς, πράγµατι, είναι πιο δύσκολο, εφόσον τα τελικά χρέη που µένουν απλώς το λέω για τη Βουλή για να ξέρετε το νούµερο- µετά το
κούρεµα είναι 300 εκατοµµύρια.
Ευχαριστώ πού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Γεωργιάδη.
Καλείται στο Βήµα ο Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε για πολλά και
διάφορα θέµατα. Όµως, πρέπει να συζητήσουµε και για ένα πολύ
σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι εµένα µε λυπεί πραγµατικά, το
γεγονός ότι ακούσαµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλάει σχεδόν για σαράντα πέντε λεπτά και να αναφέρεται
στο νοµοσχέδιο σχεδόν σε τίτλους. Δεν νοµίζω ότι τιµάει τον κοινοβουλευτισµό αυτή εδώ η διαδικασία. Θα µπορούσε ο κ. Τσίπρας να µιλήσει για τα τρέχοντα ζητήµατα, αλλά να αφιερώσει
και λίγο χρόνο παραπάνω για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνει
ουσιώδεις αλλαγές στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων. Προφανώς, ο κ. Τσίπρας το έκανε αυτό, διότι θυµήθηκε το δικό του
νοµοσχέδιο της δικής του Κυβέρνησης, τον ν.4412, ο οποίος, αν
και κάποιοι µας κατηγόρησαν ότι κάνουµε φθηνή κριτική, τροποποιήθηκε όχι µία-όχι δύο, αλλά τριακόσιες ογδόντα πέντε φορές.
Εµείς, λοιπόν, φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο, που λέµε ότι αποτελεί και είναι µια τεράστια και απαραίτητη θεσµική µεταρρύθµιση. Είναι κάτι το οποίο θα δηµιουργήσει και θα δώσει όλα τα
απαραίτητα εργαλεία στα Υπουργεία, στις περιφέρειες, στους
δήµους να υλοποιήσουν την πολιτική τους.
Αυτό που τελικά ενδιαφέρει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες
είναι να γίνονται τα έργα πιο γρήγορα, µε µεγαλύτερη διαφάνεια
και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Είναι µια εξίσωση δύσκολη. Εµείς ποτέ δεν είπαµε ότι κάτι τέτοιο είναι εύκολο. Είπαµε
και στις προηγούµενες συνεδριάσεις, όπου έγινε ένας πολύ νοµίζω σοβαρός διάλογος, ότι η ισορροπία µεταξύ διαφάνειας και
αποτελεσµατικότητας είναι το ζητούµενο. Και σε αυτό ερχόµαστε να δώσουµε κάποιες λύσεις.
Μιλήσαµε για τον ν.4412 του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα µου επιτρέψετε
µια πολύ µικρή πολιτική παρατήρηση.
Εµείς τον ν. 4412, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τον ψηφίσαµε επί της αρχής. Καταψηφίσαµε αρκετά άρθρα. Και τότε
µαζί µε τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης -ο κ. Μηταράκης, αν
θυµάµαι καλά, ήταν εισηγητής, εγώ ήµουνα κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος στο νοµοσχέδιο- κάναµε µια κριτική. Όµως, ψηφίσαµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Εσείς σήµερα δεν κάνετε το
ίδιο.
Εσείς σήµερα έρχεστε εδώ και µε την αντιπολίτευση της µιζέριας που σας χαρακτηρίζει -το βλέπουµε πλέον σε όλες της τις
εκφάνσεις, όταν στελέχη σας, ακόµα και ο Αρχηγός σας ανεβαίνει στο Βήµα της Βουλής- αποφασίσατε να καταψηφίσετε αυτό
το νοµοσχέδιο. Θα σας κρίνουν οι πολίτες για αυτό.
Πάµε τώρα στις αλλαγές και σε αυτά που θέλουµε να κάνουµε.
Ποια είναι η βασική επιχειρηµατολογία µας; Και για να είµαι ειλικρινής δεν άκουσα σοβαρή κριτική. Λέµε ότι τα έργα πλέον θα
γίνονται πιο γρήγορα, πιο οικονοµικά, µε µεγαλύτερη ευελιξία
και περισσότερη διαφάνεια.
Η πιο κρίσιµη αλλαγή είναι ότι ενισχύεται το σύστηµα της µελέτης κατασκευής και η δηµοπράτηση πλέον, µπορεί να τρέχει
παράλληλα µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτό είναι κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό. Δεν κάνουµε περιβαλλοντικές εκπτώσεις.
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Όµως, θεωρούµε ότι πρέπει να εφαρµόσουµε µε ταχύτητα και
να υλοποιήσουµε µε ταχύτητα µια σειρά από διαδικασίες, έτσι
ώστε να µειώσουµε τους συµβατικούς χρόνους.
Τι άλλο κάνουµε; Εισάγουµε την ιδιωτική επίβλεψη. Θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια. Διευκολύνουµε τη διαδικασία των
λογαριασµών. Δίνουµε κίνητρο πρόσθετης αµοιβής 5% για την
παράδοση των έργων νωρίτερα από τη συµβατική τους προθεσµία, αφού ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα, που έχουµε
είναι ότι τα έργα ξεπερνούν, κατά πολύ τα χρονοδιαγράµµατά
τους. Θεσπίζουµε διαδικασίες ψηφιοποίησης, όπως ηλεκτρονικό
ηµερολόγιο. Καταργούµε τις κληρώσεις για την ανάδειξη των
επιτροπών, κάτι το οποίο πρακτικά, ποτέ δεν δούλεψε. Τέλος, δίνουµε τη δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης των διαφορών, διότι
στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουµε ότι όταν αρχίσει το γαϊτανάκι των
προσφυγών, δεν τελειώνουµε ποτέ.
Εδώ, όµως, έχουµε και δύο ακόµα µεγάλες αλλαγές. Η πρώτη
αλλαγή έχει να κάνει µε τις εκπτώσεις, µε αυτό που λέµε στον
τεχνικό κόσµο: ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. Η εµπειρία
έχει δείξει ότι ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης όσο µεγαλύτερη
είναι η έκπτωση τόσο µεγαλύτερες είναι οι υπερβάσεις στο κοστολόγιο ακόµα και του αρχικού προϋπολογισµού και των χρονοδιαγραµµάτων.
Προσπαθούµε να βάλουµε µε τις ρυθµίσεις που φέρνουµε ένα
τέλος σε αυτό, που οδηγούνε σε υπερβολικά υψηλές εκπτώσεις,
που δεν βοηθούσαν στην ολοκλήρωση των έργων ή όταν ολοκληρώνονταν, ολοκληρώνονταν µε τεράστιες καθυστερήσεις και
µε µεγάλες οικονοµικές υπερβάσεις. Αυτό ήταν κάτι το οποίο µας
είχε επανειληµµένως επισηµάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εµείς τι κάνουµε λοιπόν; Πρακτικά πράγµατα. Λέµε ότι όποιος
κάνει έκπτωση κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερη από
τον µέσο όρο των εκπτώσεων των άλλων προσφορών, πρέπει να
την αιτιολογήσει, κάτι το οποίο νοµίζω υπαγορεύει και ο κοινός
νους. Εάν αυτή η αιτιολόγηση είναι επαρκής και τη δεχθεί η υπηρεσία -εδώ αναβαθµίζεται το κράτος, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, η υπηρεσία είναι αυτή που τελικά θα αποφασίσει για όλα
τα σοβαρά ζητήµατα- τότε γίνεται µέρος της σύµβασης. Το κυριότερο είναι πως αυτό είναι δεσµευτικό.
Ταυτόχρονα, θεσµοθετούµε κάτι, το οποίο είναι επίσης σηµαντικό. Μετατρέπουµε -εδώ ακούστηκαν σηµεία και τέρατα, θα µου
επιτρέψετε να πω- το σύστηµα από ελεγκτικό σε δηλωτικό για να
διευκολύνουµε τους λογαριασµούς.
Τι ισχύει σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι; Σήµερα, όταν συντάσσονται οι επιµετρήσεις, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην
υπηρεσία, τον δήµο, την περιφέρεια, τα Υπουργεία και η υπηρεσία έχει σαράντα πέντε ηµέρες να τις ελέγξει. Αν τις ελέγξει και
βρει κάτι λάθος, τότε φυσικά δεν το πληρώνει, αλλά δεν υπάρχει
και καµµία άλλη επίπτωση στον ανάδοχο. Ενώ, αν δεν προλάβει
να τις ελέγξει εντός της προθεσµίας, τότε αυτοδικαίως θεωρείται
ότι εγκρίνονται και άρα, πληρώνονται.
Όποιος έχει στοιχειώδη επαφή µε το αντικείµενο, γνωρίζει ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά όταν η υπηρεσία έχει περιορισµένες δυνατότητες -αναφερόµαστε σε υπηρεσίες και σε
αναθέτοντες φορείς ,που είναι µικροί δήµοι- τότε δεν γίνεται
έλεγχος, γιατί απλούστατα, οι υπάλληλοι δεν προλαβαίνουν να
ελέγξουν όλους αυτούς τους λογαριασµούς µέσα σε σαράντα
πέντε ηµέρες. Τι γίνεται µετά; Το δηµόσιο πληρώνει και µάλιστα,
σε πάρα πολλές περιπτώσεις πληρώνει παραπάνω απ’ ότι πρέπει.
Με άλλα λόγια, ο εργολάβος γνωρίζει ότι δεν θα ελεγχθεί και
όταν γνωρίζουµε ότι δεν θα ελεγχθούµε, στην ουσία χρεώνουµε
παραπάνω απ’ αυτό που πρέπει.
Τι αλλάζουµε εµείς; Οι επιµετρήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τις
βεβαιώσει για την ακρίβειά τους. Δεν θεωρούνται αυτοδικαίως
εγκεκριµένες. Δεν υπάρχει συγχωροχάρτι, δηλαδή. Μπορούν να
ελεγχθούν ανά πάσα στιγµή. Εάν οι υπηρεσίες θέλουν να διερευνήσουν περισσότερο, µπορούν να τα ελέγξουν και όλα στο σύνολό τους.
Το πιο σηµαντικό: Ενώ µέχρι σήµερα ο ανάδοχος, αν υπέβαλε
ανακριβείς επιµετρήσεις που εγκρίνονταν αυτοδίκαια δεν είχε
καµµία επίπτωση αλλά µόνο αξιώσεις, πλέον του επιβάλλονται
αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν µέχρι και την έκπτωση. Επο-
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µένως, καταλαβαίνουµε ότι µπαίνει µια τάξη σε αυτό το ζήτηµα.
Ερωτώ: Προτείνετε να πληρώνει το δηµόσιο και να αναζητά
µετά από χρόνια τα χρήµατά του, τα οποία δεν θα πάρει ποτέ;
Θεωρείτε λάθος αυτήν τη διάταξη; Εάν ναι, τότε νοµίζω ότι,
χωρίς να το καταλαβαίνετε, είστε εναντίον του δηµοσίου συµφέροντος.
Το τρίτο µεγάλο πρακτικό όφελος, που έχουµε µε το νοµοσχέδιο, είναι ότι δηµιουργούµε µεγαλύτερη ευελιξία. Εεδώ επανερχόµαστε στο µεγάλο ζήτηµα της ιδιωτικής επίβλεψης, το οποίο
δηµιούργησε και αρκετά ουσιαστική, θα έλεγα, και σηµαντική αντιπαράθεση, την οποία εγώ προσωπικά, άκουσα µε πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον.
Τι λένε πολλοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Λένε ότι είναι
λάθος το µέτρο της ιδιωτικής επίβλεψης. Η δική σας κυβέρνηση
όµως, και κατά την άποψή µας ορθώς, είχε θεσµοθετήσει κάτι
ανάλογο.
Και εξηγούµαι. Η κυβέρνηση Τσίπρα, µε Υπουργό τον κ. Σπίρτζη, προχώρησε το 2019 στη θέσπιση του π.δ.71/2019, µε το
οποίο προέβλεπε την ίδρυση µητρώου επιχειρήσεων, συµβούλων
διοίκησης και διαχείρισης έργων. Το ξαναλέω: διοίκησης και διαχείρισης έργων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, εισήγαγε την έννοια της ανάθεσης και της
υποβοήθησης από τον ιδιωτικό τοµέα. Για να µην παίζουµε µε τις
λέξεις, όχι µόνο στην επίβλεψη του έργου -προσέξτε- αλλά στη
διαχείριση του έργου. Δηλαδή εσείς βγήκατε πιο δεξιά και από
τη Δεξιά, πιο φιλελεύθεροι κι από εµάς που µας κατηγορείτε για
νεοφιλελεύθερους!
Αλλά έτσι κάνατε πάντα. Έτσι δηµιουργήσατε το υπερταµείο,
έτσι θα σκίζατε τα µνηµόνια. Ερχόσασταν, υπογράφατε κάτι το
οποίο ποτέ δεν πιστεύατε και απλά, δεν το εφαρµόζατε. Πάγια
τακτική του ΣΥΡΙΖΑ για να παραµείνει στην εξουσία.
Η δική µας, λοιπόν, ρύθµιση -διότι εµείς δεν τα πετάµε όλα
στον κάλαθο των αχρήστων- λέµε ότι κάνει το εξής: εφαρµόζει
τους κανόνες, που εσείς θεσπίσατε και τώρα δεν παραδέχεστε
ότι θεσπίσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας.
Έχω καταθέσει στα Πρακτικά της Επιτροπής, το προεδρικό
διάταγµα, το οποίο αν έχετε τον χρόνο να το διαβάσετε, δεν αφήνει καµία, µα καµµία αµφιβολία για το γεγονός ότι ο πρώτος διδάξας για τη διαχείριση των έργων από τους ιδιώτες δεν ήταν
ούτε ο κ. Γεωργιάδης ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο οµίλων, αλλά
ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σπίρτζης. Αυτά, διότι καλό είναι κάποτε τα
πράγµατα να λέγονται µε το όνοµά τους.
Να διευκρινίσουµε κάτι. Τη διοίκηση του έργου την έχει η διευθύνουσα υπηρεσία, δηλαδή το δηµόσιο.
Δεύτερον, παράλληλα µε την επίβλεψη του έργου επιβλέπεται
από την υπηρεσία και ο υπάλληλος µηχανικός, ο οποίος λογοδοτεί στην υπηρεσία.
Τρίτον, η επίβλεψη -αυτό ίσως δεν το εξηγήσαµε αρκετά- είναι
µόνο συµβουλευτική και όχι αποφασιστική.
Τέταρτον, η ιδιωτική επίβλεψη είναι µία δυνατότητα που παρέχεται στον ανάδοχο. Δεν εξαναγκάζουµε κάποιον στον Δήµο Σιντικής, στον Νοµό Σερρών, που έχει δύο µηχανικούς στην τεχνική
υπηρεσία να κάνει επίβλεψη δηµοσίων έργων. Δίνουµε τη δυνατότητα. Αυτό σηµαίνει φιλελευθερισµός. Σου δίνω την επιλογή κι
εσύ αποφασίζεις.
Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω στο Κίνηµα Αλλαγής, το οποίο
νοµίζω ότι είχε µία σωστή στάση στο συγκεκριµένο θέµα. Κύριε
Κατρίνη, όπως είπε και ο κ. Κεγκέρογλου, µιλάµε για ιδιώτη µηχανικό, διαπιστευµένο και εγκεκριµένο σε ειδικό µητρώο, για το
οποίο θα προβλέπονται διαφανή κριτήρια επιλογής, ειδικές προθεσµίες και αυστηρές κυρώσεις.
Μάλιστα, απαντώντας στον κ. Λοβέρδο, είπα ότι η ιδέα αυτή,
όταν ήµασταν αντιπολίτευση και τη συζητούσαµε µε τον αγαπητό
συνάδελφο κ. Μπουκώρο, µας ήρθε από µια δική σας µεταρρύθµιση, τους ελεγκτές δόµησης.
Βλέπετε λοιπόν, ότι δεν είµαστε δογµατικοί. Εµείς παίρνουµε
τα καλά που κάνουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις -λίγα είναι η
αλήθεια, όχι τόσο πολύ του Κινήµατος Αλλαγής, αλλά του ΣΥ-
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ΡΙΖΑ- και προσπαθούµε να τα εφαρµόσουµε.
Εποµένως, θέτουµε τους ιδιώτες στην υπηρεσία του δηµοσίου. Δεν εκχωρούµε καµµία δηµόσια εξουσία, αλλά την ενισχύουµε. Ενισχύουµε τον προϊστάµενο της υπηρεσίας, θέτοντας
στη διάθεσή τους βοηθούς, όχι µόνο τους υπαλλήλους του που
σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει, αλλά και τους ιδιώτες µηχανικούς.
Πείτε µου ειλικρινά, είναι αυτό υποβάθµιση ή αναβάθµιση; Η
διευθύνουσα υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους µέχρι
σήµερα, η διευθύνουσα υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη και για τους
ελέγχους από εδώ και εµπρός. Θα εξακολουθεί να ελέγχει την
πορεία υλοποίησης του έργου, να επιβάλει κυρώσεις, να παίρνει
µέτρα, µε µόνη διαφορά ότι ενισχύουµε το έργο της. Της δίνουµε
άλλο ένα όπλο στη διάθεσή της.
Να πω και κάτι ακόµα. Είναι κάτι καινούριο αυτό; Ανακαλύψαµε
ξαφνικά τον τροχό; Όχι, βέβαια. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται στην επίβλεψη των έργων ΣΔΙΤ. Και αυτή τη µορφή δηµοπράτησης έργων την πολεµήσατε, αλλά µετά βέβαια τη
µεγάλη στροφή που κάνατε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2016 την υιοθετήσατε. Εκεί δεν σας πείραζε; Οι ίδιοι που το λέτε τα κάνουν καλά
στους ΣΔΙΤ αλλά δεν θα τα κάνουν καλά στα δηµόσια έργα;
Βέβαια, η δυνατότητα ιδιωτικής επίβλεψης δεν είναι η µόνη αλλαγή που κάνουµε. Γενικότερα, η νέα φιλοσοφία που υιοθετούµε
έρχεται να χτυπήσει τη γραφειοκρατία, έρχεται να βοηθήσει και
να ενισχύσει την ταχύτητα και λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε -σας ευχαριστώ για την ανοχή σαςτα έργα πλέον θα γίνονται µε µεγαλύτερη διαφάνεια, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, γιατί διαφάνεια σηµαίνει το νέο δηλωτικό σύστηµα, που σηµαίνει ότι ανά πάσα στιγµή ελέγχεται ο
εργολάβος. Διαφάνεια σηµαίνει αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα
για καλύτερους και για περισσότερους ελέγχους. Διαφάνεια σηµαίνει να αιτιολογείς γιατί δίνεις µία έκπτωση 60%. Διαφάνεια σηµαίνει να µπαίνει µία αρχή, µέση και τέλος στις διαδικασίες που
σας περιέγραψα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Δεν συµµερίζοµαι αλλά κατανοώ ορισµένες από τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το νοµοσχέδιο. Όπως
σας είπα ανοίγοντας, πραγµατικά θα ήταν µια πολύ πιο γενναία
στάση να το υπερψηφίσετε επί της αρχής, όπως είχαµε κάνει και
εµείς το 2016, και να καταψηφίσετε τα άρθρα για τα οποία έχετε
αντιρρήσεις.
Εµείς όµως έχουµε µια άλλη φιλοσοφία και εδώ είναι η µεγάλη
και σοβαρή διαµάχη. Εµείς πιστεύουµε στον ιδιωτικό τοµέα και
µας κατηγορείτε ότι είµαστε νεοφιλελεύθεροι. Όχι, δεν είµαστε
νεοφιλελεύθεροι. Διότι παράλληλα, ενισχύουµε τον εποπτικό
ρόλο του κράτους. Αυτή είναι µια λελογισµένη πρακτική, που
χρησιµοποιείται, όχι µόνο από κεντροδεξιά, αλλά και από σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα σε όλη την Ευρώπη.
Εποµένως, σας καλώ να υπερψηφίσετε, έστω και την ύστατη
ώρα, επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο και να καταψηφίσετε τα
άρθρα, για τα οποία έχετε τις αντιρρήσεις σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος από τη Νέα
Δηµοκρατία. Στη συνέχεια να ετοιµάζεται ο κ. Βασίλειος Σπανάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα µετά από δύο Υπουργούς, τι θα µπορούσα ενδεχόµενα
να πω;
Εννοείται ότι δεν είναι της παρούσης, αν και υπό µία έννοια
όλα έχουν µια ιδεοπρακτική συνάρτηση, καθώς ο κοινός παρονοµαστής είναι η αξιοθρήνητη αντιπολιτευτική πρακτική ενός µετέωρου ΣΥΡΙΖΑ, που κλυδωνίζεται από την πολυποίκιλη εκφραστική του.
Ας µου επιτραπεί να αναφερθώ κάπως αποφθεγµατικά και λίγο
αστοιχείωτα, λόγω χρόνου, στο «νέο ΕΣΥ» του κ. Τσίπρα. Το χαρακτήρισε «επανάσταση, πρόκληση για την προοδευτική διακυ-
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βέρνηση» και φυσικά, είναι οι αξίες σας στην πράξη.
Λοιπόν, στην πράξη παραδώσαµε ένα καταρρακωµένο ΕΣΥ,
χωρίς καµµία πρόνοια έστω για τα στοιχειώδη, έστω για τα επιµέρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης σας. Όπως σε όλα,
αλλά κυρίως στον χώρο της πρόνοιας και της υγείας, διεκδικείτε
µόνοι εσείς το προνόµιο της καταγωγικής διασύνδεσης, όπως
φυσικά τη δηµοκρατία, την πρόοδο, την ελευθερία και στην αγωνιώδη σας προσπάθεια να συγκρατηθείτε στις εξελίξεις και στον
χώρο της υγείας, εν µέσω πανδηµίας, προτρέξατε να καταθέσετε
το «νέο ΕΣΥ».
Είναι µια πρόταση επί της ουσίας πρόχειρη, απογοητευτική,
αποκαρδιωτική. Τι προτάξατε; Ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο µε
τους λειτουργούς του, που τους αναβαθµίζετε σε συνκτήτορες
του ΕΣΥ και γενναία χρηµατοδότηση φυσικά και βέβαια, µαζικούς
διορισµούς, λες και πρόκειται για ανειδίκευτο προσωπικό. Για
εξειδικευµένο πρόκειται και σε έλλειψη, κυρίες και κύριοι.
Με άλλα λόγια, προτάξατε τη νοµιµοποίηση της φθοράς του
και των χρόνιων παθογενειών του, τις οποίες ή τις αγνοείτε -εγώ
δεν το πιστεύω αυτό, λόγω της παρουσίας ανθρώπων του πεδίου, όπως ο κ. Ξανθός- αλλά εσκεµµένα τις προσπερνάτε. Με
το να τρέχετε αλαφιασµένοι, εκτός του ότι δείχνει τον πανικό
σας, φυσικά επενδύετε στην πολιτική λαφυραγώγηση µπροστά
στην ξεκάθαρη προοπτική, που µε σταθερό βηµατισµό εµείς διανοίγουµε.
Ενώ εσείς αποδείξατε πλέον ξεκάθαρα ότι ονειρεύεστε το ΕΣΥ
των παθογενειών και των ακραίων δικαιωµατισµών, εµείς επαναπροσδιορίζουµε την προοπτική του, όχι βασισµένοι σε καθηλωτικές λογικές ποµφόλυγες, αλλά µε βιώσιµες εναλλακτικές
επιλογές, µε ανανοηµατοδότηση της νέας δυναµικής του και ξεκάθαρη στοχοθεσία.
Το νέο και επαναστατικό µοντέλο για εσάς είναι η αναπαλαίωση και η καθήλωση στη φθορά. Ένα ισοπεδωτικό, αδιαβάθµητο, αναξιολόγητο, αντιπαραγωγικό µοντέλο και φυσικά -φυσιολογικά µάλλον- µη ποιοτικό.
Τέλος, να κάνω µια αναφορά, επειδή πάλι ακούστηκαν οι γνωστές φωνές για φάρµακα και θεραπείες. Έχω να πω ότι ο εξειδικευµένος «ξερολισµός» κάποιων ξεπέρασε και αυτό το όριο της
υπερβολής. Είναι Κοινοβούλιο εδώ και όχι επιστηµονικό φόρουµ
και κάποιοι που διαθέτουµε τη σχετική επιστηµονική, λόγω συνάφειας κυρίως, σεβόµαστε τον χώρο. Και άλλο επιστηµονική
γνώση και τεκµηρίωση και άλλο πολιτική ανερµάτιστη φλυαρία.
Ας έρθουµε στο παρόν. Το να ασχολούνται τέσσερις διαδοχικές κυβερνήσεις µε την κατασκευή ενός δηµοτικού σχολείου σε
ένα κεφαλοχώρι, όπου ελλείψει σύγχρονου διδακτηρίου αργά ή
γρήγορα θα υπάρξει απόλυτη εγκατάλειψη, ή το να ασχολούνται
έξι κυβερνήσεις µε την κατασκευή ενός σωφρονιστικού καταστήµατος, το οποίο θα λειτουργήσει ανασχετικά στην ερήµωση,
λόγω της παρατεταµένης και καθηλωτικής ανεργίας των κατοίκων της περιοχής, το να αναζητούνται κατά τη θητεία έξι κυβερνήσεων οι προϋποθέσεις κατασκευής ενός δρόµου που να
συνδέει µια µακεδονική πόλη και ένα συνοριακό σταθµό µε την
Εγνατία Οδό, όλα αυτά καθιστούν συχνότατα τη λειτουργία της
ελληνικής πολιτείας, µε επιείκεια, µη παραγωγική και σαφώς ανακόλουθη. Όλα αυτά είναι παραδείγµατα από το νοµό µου.
Η σηµερινή Κυβέρνηση εξελέγη, διότι πολύ νωρίς µε την
εκλογή του Αρχηγού της και σηµερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόµµατος, αποτύπωσε ταχύτατα τις αδυναµίες µας. Το πώς γίνονται τα δηµόσια έργα στην
Ελλάδα, δεν είναι µια πονεµένη ιστορία; Μεγαλεπήβολα σχέδια
ανακοινώνονται, κορδέλες κόβονται και τελικά, τα έργα υλοποιούνται µε καθυστερήσεις χρόνων, δραµατικές υπερβάσεις του
κόστους και ενίοτε και µε τεχνικές και άλλες ατέλειες. Αστοχίες,
δηλαδή.
Εµφανίζονται προβλήµατα στους διαγωνισµούς, ανεπαρκείς
µελέτες που περιγράφουν τα έργα, ενστάσεις από υποψηφίους
αναδόχους που παίρνουν χρόνια να επιλυθούν, προβλήµατα µε
τη διαφάνεια της διαδικασίας, διαφθορά και στη συνέχεια, περιορισµένη επίβλεψη και έλεγχος για το πώς υλοποιείται το έργο.
Αντίστοιχα προβλήµατα υπάρχουν φυσικά και στις προµήθειες
και σε οτιδήποτε χρειάζεται την υπογραφή µιας σύµβασης ανάµεσα στο κράτος και κάποιον ιδιωτικό φορέα.
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Γεννήθηκα, όπως και οι περισσότεροι µάλλον εδώ στην Αίθουσα, χωρίς αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος", χωρίς Εγνατία Οδό, χωρίς ολοκληρωµένη Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης χωρίς Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, χωρίς πολλά έργα που
σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν από εργατικούς ανθρώπους πολιτικής οι οποίοι έδωσαν πνοή στον τόπο, έδωσαν ανάπτυξη, έδωσαν ουσιαστικά προοπτική στον χρόνο.
Τι ήταν όµως αυτό που οδηγούσε εµπορικό σύλλογο κάποιου
δήµου να προσφεύγει επί δεκαετίες στο Συµβούλιο της Επικρατείας για να µην πραγµατοποιηθεί εγκεκριµένη µελέτη για επιµήκυνση αεροδιαδρόµου του Αεροδροµίου Μακεδονία;
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί το ελληνικό αντιπαράδειγµα. Κάθε
µεγάλο έργο της συµπρωτεύουσας ολοκληρώνεται µε τέτοια αργοπορία, ενόσω έχουν δηµιουργηθεί οι συνθήκες για έτι περαιτέρω επικαιροποίηση του έργου. Θυµίζουµε ως χώρα τον ποντικό που κυνηγά την ουρά του.
Πώς θα µπορούσε να συµβαίνει διαφορετικά, όταν η εφαρµογή του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων έχει να αντιπαλέψει
τις γενικότερες παθογένειες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το
ελληνικό διοικητικό σύστηµα, όπως, λόγου χάρη, την έλλειψη µακρόπνοου σχεδιασµού, τη γραφειοκρατία και την υποστελέχωση
πολλών νευραλγικών δηµόσιων υπηρεσιών;
Στις συζητήσεις που προηγήθηκαν στην επιτροπή έγιναν φανερές ξεκάθαρα όλες οι ιδεολογικές αφετηρίες της δυσλειτουργίας µας: Εµµονική µυθολογία περί τον κεφαλαιούχο ανάδοχο
ενός έργου, περί τον ιδιώτη επιβλέποντα του έργου και περί την
οικολογική συνείδηση.
Κάθε ιδιώτης επιβλέπων ή ανάδοχος δηµοσίου έργου είναι εκ
των προτέρων κερδοσκόπος. Για τις ιδεολογικές αφετηρίες κάποιων, ο παραγόµενος πλούτος και η µεγαλεπήβολη µνηµειακή
κατασκευή έργου δηµόσιας χρείας είναι απαγορευτικά δεινά, µε
όποιον τρόπο κι αν επιχειρηθεί η παραγωγή τους. Κάθε διάταξη
περί της αξιοποίησης περιοχών φυσικού κάλλους «NATURA», εκ
προοιµίου αποτελεί περιβαλλοντικό έγκληµα! Αντιλήψεις ανάλογες µε των δήθεν οικολόγων της περιφερειακής Θεσσαλονίκης,
οι οποίοι τη δεκαετία του ‘80 έστρωσαν τα κορµιά τους µπροστά
στην µπουλντόζα, που θα άνοιγε τον πολύτιµο οδικό άξονα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
«Ναφθαλίνη», οπισθοδρόµηση και παρελθοντολαγνεία. Διότι
δεν είναι πρόταση να πουλάµε οικολογική ευαισθησία µε όρους
οικιστικής καλύβας. Οτιδήποτε πέραν της καλύβας είναι, κατά
κάποιους συναδέλφους, εγκληµατικό τσιµέντωµα.
Είναι κατάκτηση ωριµότητας η ελευθερία από ψευδαισθήσεις,
αν ποτέ προχωρήσουµε συλλογικά σ’ αυτήν. Μερικά καλά παραδείγµατα: Δροµοδείκτες µεγάλων έργων, όπως η εκτροπή του
Αχελώου, όπως η λίµνη Κερκίνη, που και αυτή είναι φράγµα του
Στριµώνα, που φτιάχτηκε επί Βενιζέλου, οι λίµνες του Νέστου
στο διπλό φράγµα στη Δράµα. Δηµιουργήθηκαν υδροβιότοποι
από ένα ποτάµι, το οποίο το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου ήταν
ξεροχείµαρρος. Παρεµβάσεις, δηλαδή, στο φυσικό τοπίο πολύτιµες και ευεργετικές, από κάθε άποψη, εν αντιθέσει προς την
αδράνεια και τη µόνιµη άρνηση, που κάθε άλλο παρά ευεργετική
είναι.
Πρόσφατο παράδειγµα οι καταστροφές λόγω πτώσης δέντρων στα βόρεια αθηναϊκά προάστια. Η στρεβλή εικόνα µε οικολογική συνείδηση, φύτεψε την αστική µολότοφ, πεύκα παντού.
Αιτίες για παρανάλωµα το καλοκαίρι, αιτίες για πτώσεις και διάλυση του ηλεκτρικού δικτύου, αλλά και περιουσιών στη βαρυχειµωνιά. Λες και δεν υπάρχουν άλλα δέντρα. Οποιαδήποτε, όµως,
σκέψη για κόψιµο των αστικών πεύκων µπορεί να αποτελέσει
αιτία πολέµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος του 2016 που έφτιαξε
ο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε από εµάς δεν ήταν κακός, ήταν ελλιπής,
δοκιµάστηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
και ευχαριστώ για την ανοχή.
Η σηµερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε το παρόν,
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που υπογράφεται από ανθρώπους που δούλεψαν επισταµένως,
προτείνει αλλαγές απαραίτητες. Με αυτές τις αλλαγές το νοµικό
πλαίσιο µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατικό και ευέλικτο και οι
χρονοβόρες διαδικασίες θα αποκτήσουν τρόπο να ξεµπλοκάρουν.
Ωστόσο, υπάρχει και κάτι άλλο, κύριοι Υπουργοί. Το µεγάλο
πρόβληµα στο ανθρώπινο δυναµικό και την κουλτούρα στις
δοµές διοίκησης του κράτους. Η τυπολατρία, η έλλειψη πρωτοβουλίας, το κλίµα καχυποψίας, η έλλειψη εξειδίκευσης, αξιολόγησης και κινήτρων σε πολλές υπηρεσίες και φορείς έχουν όλα
άµεσο αντίκτυπο στο πώς υλοποιούνται τα δηµόσια έργα στη
χώρα µας. Κανένα νοµοθετικό πλαίσιο δεν µπορεί από µόνο του
να παρακάµψει αυτό το εµπόδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά τον λόγο θα πάρει ο
κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αµέσως µετά τον κ. Δρίτσα θα δώσω τον λόγο σε εσάς, κύριε Στύλιο, για την τροπολογία. Παρακαλώ να τηρούνται οι χρόνοι, γιατί είναι πολλοί
συνάδελφοι ακόµα για να µιλήσουν.
Κύριε Σπανάκη, ορίστε, έχετε το λόγο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πολύ σηµαντικό, ένα σχέδιο νόµου που ταυτίζεται µε τη λογική της Κυβέρνησης. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η Κυβέρνηση των
έργων, είναι η Κυβέρνηση εκείνη, που έρχεται να φέρει µεταρρυθµίσεις.
Εµείς, παρ’ ότι βρισκόµαστε σε µία περίοδο σοβαρής υγειονοµικής κρίσης, δεν σταµατάµε να νοµοθετούµε, δεν σταµατάµε να
βάζουµε τις βάσεις για την Ελλάδα, που αξίζει στα παιδιά µας.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα επιχειρεί µια συνολική
αναµόρφωση στο χαοτικό πλαίσιο που παραλάβαµε σχετικά µε
τη διαδικασία των δηµόσιων συµβάσεων. Στόχος µας, στόχος
της Κυβέρνησης, είναι η διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου
σύγχρονου, αποτελεσµατικού, απαλλαγµένου από την ατελείωτη
γραφειοκρατία, που εµποδίζει την ολοκλήρωση των έργων και
κυρίως την προσέλκυση επενδύσεων. Ενός θεσµικού πλαισίου
για τα δηµόσια έργα, που τα βασικά του χαρακτηριστικά θα είναι
η αποτελεσµατικότητα, η διαφάνεια και η ταχύτητα.
Τα παραπάνω έχουν άλλωστε, επισηµάνει και οι φορείς, ο επιχειρηµατικός κόσµος, οι επαγγελµατίες, τα επιµελητήρια. Όλοι
χαιρέτισαν αυτήν την προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και αξίζουν συγχαρητήρια στον Υπουργό κ.
Άδωνη Γεωργιάδη, και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νίκο Παπαθανάση.
Τόνισαν όλοι οι φορείς πως ο νέος νόµος είναι ευέλικτος, λειτουργικός, εκσυγχρονίζει το υπάρχον ρυθµιστικό πλαίσιο, καθορίζει µε σαφήνεια και διαφάνεια τις διαδικασίες και για όλους
αυτούς τους λόγους θα είναι αποτελεσµατικός και θα επιφέρει
σηµαντική βελτίωση.
Στο νοµοσχέδιο αυτό, που χωρίζεται σε τρία µέρη, περιλαµβάνονται διατάξεις για τα θέµατα των δηµοσίων συµβάσεων, των
προµηθειών και των έργων, διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις
στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, καθώς και µια σειρά
ρυθµίσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µεταξύ άλλων για την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Τεχνικό Επιµελητήριο, την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Τράπεζα Επενδύσεων, για τις οικοδοµικές άδειες και πολλά άλλα.
Θα αναφερθώ σε µερικές επιµέρους ρυθµίσεις του τρίτου µέρους, καθώς είναι αξιοσηµείωτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Για παράδειγµα, η τροποποίηση του καταστατικού της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας και η διεύρυνση του σκοπού της, καθιστώντας την φορέα υλοποίησης προγραµµάτων ενίσχυσης µέσω
της επιδότησης επιχειρήσεων.
Άκουσα προηγουµένως συνάδελφο από την Αντιπολίτευση να
ρωτάει ποια είναι η κοινωνική διάσταση αυτού του νοµοσχεδίου
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και ρωτώ: Δεν έχει κοινωνική διάσταση ένα νοµοσχέδιο, που έχει
πρόγραµµα να ενισχύσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις;
Επίσης, έχουµε τις ρυθµίσεις για το Τεχνικό Επιµελητήριο, που
φέρνουν ένα σαφές πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία
του, µεταξύ αυτών, για παράδειγµα, η σύσταση υπηρεσίας
ΓΕΜΗ. Έχουµε τις ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στα δηµόσια κτίρια, ενώ η Υπηρεσία Οδικών
Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών είναι αρµόδια για την έκδοση ενιαίας κάρτας διέλευσης των ατόµων µε αναπηρία από όλους τους σταθµούς διοδίων.
Επιπρόσθετα, θεσµοθετείται η υποχρέωση ψηφιοποίησης των
φυσικών φακέλων των οικοδοµικών αδειών το αργότερο µέχρι
τις 31-12-2023 και καταχώρισής τους στο πληροφοριακό σύστηµα e-Άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Δίνεται παράταση στην αναστολή πλειστηριασµών για φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018.
Με το άρθρο 223 ενισχύονται πραγµατικά οι µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις µε το πρόγραµµα ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «e-Λιανικό» και θεσπίζεται το αφορολόγητο, το ανεκχώρητο και το ακατάσχετο της ενίσχυσης που
καταβάλλεται. Με το πρόγραµµα αυτό οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα µπορούν να λειτουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήµατα,
κάτι που µέχρι σήµερα τους είναι αρκετά δύσκολο.
Για τον βασικό κορµό του νοµοσχεδίου, που είναι οι διατάξεις
για τις δηµόσιες συµβάσεις, θα αναφερθώ περιληπτικά σε µερικές σηµαντικές ρυθµίσεις που εισάγονται, γιατί είναι περίπου
εκατό σαράντα άρθρα.
Αυτό άλλωστε που αποτελεί την ουσία του νοµοθετήµατος
είναι η ριζική αλλαγή στο τοπίο των δηµόσιων συµβάσεων και
έργων, µε στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη και την ολοκλήρωση
των σηµαντικών έργων εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων.
Νοµίζω ότι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών κ. Καραµανλής, που του αξίζουν συγχαρητήρια για την τοµή που φέρνει
στις δηµόσιες συµβάσεις όσον αφορά το Υπουργείο του, έδωσε
αναλυτικές απαντήσεις σε ό,τι τέθηκε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Αναβαθµίζονται µε αυτό το νοµοσχέδιο η λειτουργία και οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και επεκτείνεται η υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονοµικούς φορείς
χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία άνω των 30.000
ευρώ, αντί για άνω των 60.000 ευρώ, που ισχύει σήµερα.
Θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού φακέλου δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗΔΗΣ στην περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης γίνεται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Εισάγεται η δυνατότητα διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας
για την ανάθεση έργου και πριν την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του
έργου, υπό τον όρο βέβαια οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι
να µη µεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείµενο του έργου. Αυτό
είναι σηµαντικό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, είχαµε µεγάλες καθυστερήσεις στη σύναψη συµβάσεων από τις µελέτες περιβαλλοντικών όρων.
Με το άρθρο 30, που ορίζει πως η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας
αρχής προσδιορίζεται µε κρίση προσέγγισης κόστους αποτελεσµατικότητας, κάτι που επίσης συµβάλλει στην εξασφάλιση της
ποιότητας του έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό την ανοχή σας.
Πολύ σηµαντικό, επίσης, είναι το ζήτηµα των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, το οποίο αντιµετωπίζεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, καθώς προσδιορίζονται ακριβώς ποιες θεωρούνται ως
τέτοιες και φυσικά εισάγουµε την αιτιολόγηση.
Εισάγεται ο θεσµός του µητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών µηχανικών για έργα από 60.000 και κάτω του ενός εκατοµµυρίου
ευρώ και δίδεται η δυνατότητα να µπορεί να ασκηθεί επίβλεψη,
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εκτός από την υπηρεσία και από πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα.
Φυσικά σήµερα, εκτός από το σχέδιο νόµου, έχουµε και τις
υπουργικές τροπολογίες -πολύ σηµαντικές τροπολογίες- όπως
για τη χορήγηση ΑΜΚΑ για τη διενέργεια εµβολιασµών σε υπερήλικες ή σε συνανθρώπους µας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.
Έχουµε, επίσης, ρυθµίσεις για τις εκλογές των επιµελητηρίων,
που πάνε µέχρι τις 15-12-2022.
Κύριε Πρόεδρε, έχω καταθέσει και εγώ µία τροπολογία µε
τίτλο: «Αξιοποίηση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής σε
επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στα καθεστώτα ενισχύσεων
του ν.4399/2016». Επειδή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, είναι άνθρωποι
της αγοράς, είναι άνθρωποι που ακούνε την αγορά, είναι άνθρωποι που θέλουν να δώσουν τέλος στη δυσλειτουργία και στη γραφειοκρατία, τους καλώ να δεχθούν αυτή την τροπολογία. Ή, εάν
δεν µπορούν να δεχτούν αυτήν την τροπολογία, την οποία εγώ
τους καλώ να δεχθούν σήµερα, να δεσµευθούν ότι αυτή η διάταξη θα γίνει δεκτή.
Τι ζητώ µε αυτήν την τροπολογία; Ζητώ η φορολογική απαλλαγή, τα φορολογικά κίνητρα να ισχύουν και για εκείνες τις επιχειρήσεις, που ενώ κατέθεσαν εντός του 2020 αίτηµα
πιστοποίησης και η πιστοποίηση από τον αρµόδιο φορέα δεν έχει
ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2020, εάν ολοκληρωθεί εντός του εξαµήνου, δηλαδή µέχρι τον έκτο µήνα του 2021, να µπορούν και
αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν τα φορολογικά κίνητρα που ορίζει
ο σχετικός νόµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κλείστε, κύριε
Σπανάκη. Έχετε φθάσει στα δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, λοιπόν, θα ενισχυθεί η ρευστότητα επιχειρήσεων που
επενδύουν στην Ελλάδα. Στέλνουµε ένα µήνυµα, ότι εάν επενδύεις στη χώρα αυτή, η πολιτεία σε ανταµείβει, διότι αυτή είναι
και η ουσία ενός φορολογικού νόµου που εµπεριέχει και φορολογικά κίνητρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εάν θέλετε, µπορείτε να βγάλετε τη µάσκα, για να ακούγεστε καλύτερα. Όταν
είστε στο Βήµα, µπορείτε να βγάζετε τη µάσκα, εάν θέλετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, προτιµώ να την έχω. Το κάνω
πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πολύ ωραία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, είχα γραφτεί για να µιλήσω στο νοµοσχέδιο
αυτό, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό και για τα θέµατα της άµυνας και είµαι εδώ από το πρωί, γιατί ήµουν εκ των πρώτων οµιλητών. Ζήτησα, όµως, τον λόγο και επειδή θέλω να αναφερθώ
σε όσα µε κατέστησαν πρωταγωνιστή σάλου επί ένα διήµερο και
ελπίζω όχι πρωταγωνιστή άλλων αρνητικών καταστάσεων. Θέλω
να αναφερθώ σε αυτά και γι’ αυτό θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε, για το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γνωρίζω καλά και το έχω βιώσει
από τη νεότητά µου ότι ο πολιτικός ανταγωνισµός είναι αδυσώπητος µε πολλά-πολλά χτυπήµατα κάτω από το τραπέζι. Έχω αντισταθεί σε όλη µου τη ζωή σε αυτή την ανθρωποφάγα
πραγµατικότητα και έχω αρνηθεί να ενδώσω. Πολύ συχνά το έχω
πληρώσει ακριβά. Δεν µετανιώνω. Δεν θα αλλάξω. Έτσι ήµουν,
έτσι είµαι και έτσι θα είµαι όσο ζήσω ακόµα.
Με αυτήν την αφετηρία προσέρχοµαι στη σηµερινή ξεχωριστής σηµασίας για εµένα οµιλία µου ενώπιον της Βουλής και
µέσω του Βήµατος της Βουλής, ενώπιον των Ελληνίδων και των
Ελλήνων πολιτών, που παρακολουθούν. Οφείλω να λογοδοτήσω
µε την κατά κυριολεξία έννοια της λέξης και να εξηγήσω και να
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αποκαταστήσω.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου, παρά µόνο σε αυτό το σηµείο,
στην αξιότιµη κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν θα αναφερθώ ούτε για
το άρθρο της στα «ΝΕΑ» ούτε για την πρωινή της παρουσία στον
ΣΚΑΪ. Η κ. Μπακογιάννη αδίκησε -όχι µόνο η κ. Μπακογιάννη- και
τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και το κόµµα
εν τω συνόλω του και βέβαια, εµένα προσωπικά ως υπόσταση
ανθρώπινη, ηθική και πολιτική.
Έχω ευθύνη, γιατί όντως δεν φρόντισα ο λόγος µου να είναι
απολύτως σαφής, όσο απαιτούσαν οι περιστάσεις και να µην
αφήνονται περιθώρια διπλών και τριπλών αναγνώσεων και ερµηνειών. Αυτή την ευθύνη, ναι, την έχω. Ήµουν παραπάνω απ’ όσο
έπρεπε χαλαρός, έχοντας µια εµπιστοσύνη στον δηµοτικό ραδιοσταθµό µας, στον οποίον είχα κληθεί να δώσω τη συνέντευξη.
Είµαι Πειραιώτης. Δικό µας το θεωρούµε το κανάλι γενικώς οι
Πειραιώτες και προσερχόµαστε πάντα µε καλή διάθεση και
πίστη.
Την αναλαµβάνω αυτήν την ευθύνη. Την έχω αναλάβει ήδη από
την πρώτη στιγµή και γι’ αυτόν τον λόγο, όχι όµως τόσο γι’ αυτό,
αλλά κυρίως επειδή σέβοµαι απόλυτα την κ. Μπακογιάννη για
όσα έχει βιώσει στην προσωπική και στην πολιτική της διαδροµή
και για όσα σηµαντικά την έχουν συγκροτήσει ως προσωπικότητα, µέσα σε αυτήν τη διαδροµή. Εξαιτίας αυτού του ειλικρινούς
σεβασµού, δεν θα αντιδικήσω µαζί της, θα θέσω άλλα ζητήµατα
και µόνο τον εαυτό µου και την αξιοπρέπειά µου, θα υπερασπιστώ και την πραγµατική αλήθεια του λόγου µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλες αυτές τις µέρες µε την υπόθεση της απεργίας πείνας του βαρυποινίτη φυλακισµένου Κουφοντίνα ο δικός µου πολιτικός χώρος, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία και εγώ προσωπικά έχουµε προσέλθει µε δύο αγωνίες.
Η µία είναι να µη χαθεί αυτή η ανθρώπινη ζωή, όπως κάθε ανθρώπινη ζωή, και η δεύτερη είναι να µην δηλητηριαστεί ακόµα
παραπέρα το πολιτικό σύστηµα για ζητήµατα που δεν είναι καίριας σηµασίας και δεν είναι αυτά που πρέπει να επιλυθούν επ’
ωφελεία του συνόλου του ελληνικού λαού. Οι πολιτικές αντιθέσεις πρέπει αλλού να αναδειχθούν και όχι εκεί και η ανθρώπινη
ζωή να σωθεί.
Δεν το είπα µόνο εγώ, δεν το είπε µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το
είπαν οι πάντες και µέσα στο Κοινοβούλιο, τα περισσότερα κόµµατα και διανοούµενοι διεθνούς κύρους και οι Ενώσεις Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το είπε ο συνταγµατολόγος του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, µιλώντας για απόλυτο δικαίωµα προστασίας της ζωής, ως συνταγµατική επιταγή, που υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου
επιχειρήµατος. Τα είπε ο κ. Κοντιάδης. Τα είπε ο κ. Τασόπουλος.
Τα είπε πολύ καλά ο κ. Τζαβάρας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και εξέχον στέλεχος. Τα είπε ο νοµοµαθής δικηγόρος κ.
Θέµης Σοφός. Τα είπαν πάρα πολλοί όλο αυτόν τον καιρό µε τον
πιο σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο. Η Κυβέρνηση δεν ακούει -είναι
απορίας άξιο που δεν ακούει- στο όνοµα της πυγµής του κράτους που δεν εκβιάζεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακριβώς γι’ αυτό, όταν µου ζητήθηκε την περασµένη εβδοµάδα από τον εκδότη της εφηµερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» κ. Κουρή, να γράψω ένα άρθρο δικής µου
επιλογής, επέλεξα αυτό. Και έγραψα σ’ ένα σύντοµο σηµείωµα
ότι το κράτος δικαίου οφείλει να υποδείξει τώρα την ύπαρξή του.
Κανένα αυθεντικό κράτος δικαίου δεν µπορεί να διατείνεται ότι
αισθάνεται εκβιαζόµενο από οποιοδήποτε αίτηµα-διεκδίκηση.
Διότι κάθε διεκδίκηση ενυπάρχει στις συνταγµατικές προβλέψεις
του κράτους δικαίου. Όταν συµβαίνει το αντίθετο, κάτι δεν πάει
καλά µε το ίδιο το κράτος και µε την κυβέρνηση που το διοικεί.
Κράτος που αισθάνεται να εκβιάζεται, δεν είναι δηµοκρατικό.
Παρακάτω αναφέρω ότι καµµία αξία του πολιτισµού µας δεν
µπορεί να καθίσταται υπέρτερη από την αξία της ανθρώπινης
ζωής. Άλλωστε, η αυθεντική υπόσταση του κράτους δικαίου ξεπερνά κατά πολύ την έννοια του δίκαιου κράτους. Το κράτος δικαίου είναι αυτό που αυτοπεριορίζεται και αυτοελέγχει τον
εγγενή αυταρχισµό του.
Έγραφα ότι η µόνη στέρεη και αξιόπιστη βάση για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και για να αποκτήσει ουσιαστικό
περιεχόµενο η φιλελεύθερη και δίκαιη πολιτική και κοινωνική δη-
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µοκρατία, είναι ακριβώς αυτό. Εδώ διακυβεύεται η ανθρώπινη
ζωή. Σε αυτό το µείζον διακύβευµα δεν µπορεί να παρεισφρήσει
κανένα ζύγι, αναφορικά µε τη σοβαρότητα της ενοχής και του
εγκλήµατος του καταδικασµένου. Η ενοχή έχει κριθεί και µάλιστα, τελεσίδικα και αµετάκλητα. Άλλο ζήτηµα κρίνεται τώρα: η
ζωή. Ελπίζω να είναι κοινός τόπος για τις πολιτικές αντιθέσεις λες και το είχα προβλέψει- και ανταγωνισµούς στη χώρα µας η
παραδοχή ότι η ύψιστη δηµοκρατική γενναιότητα όλων µας κρίνεται όταν πρόκειται για αντιπάλους και για εχθρούς. Για τους
φίλους είναι εύκολη υπόθεση και ανέξοδη.
Αυτές είναι οι απόψεις µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και
δεν είναι τωρινές. Είναι διαχρονικές, από τα νιάτα µου. Έχω συµµετάσχει σε εκατοντάδες διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, πολλές απ’ αυτές ταραχώδεις, αρκετές φορές και στην
πρώτη γραµµή. Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ, για να το πετάξω και να ασκήσω βία.
Αυτή είναι η παράδοση της Αριστεράς που υπηρέτησα χρόνια
από διάφορες πλευρές, και της εξωκοινοβουλευτικής και της θεσµικής. Αυτή είναι η διαδροµή µου. Δεν είναι ατοµική υπόθεση.
Είναι συλλογική. Ποτέ δεν δέχτηκα, ούτε εγώ ούτε κανένας µας,
ότι µπορεί να αναθέτει κανείς στον εαυτό του, στο όνοµα οποιασδήποτε ιδέας να γίνεται τιµωρός και εκτελεστής κάποιων που
έχουν ευθύνη για το ένα ή το άλλο ζήτηµα. Αυτές είναι οι αρχές
µου. Αυτές είναι οι αρχές µας. Αυτή είναι, πραγµατικά, η αγωνία
µου, να µην ξαναγίνουν µε αφορµή την «17 Νοέµβρη» όσα έγιναν, όταν εκείνη ήταν στο φόρτε της και το πολιτικό σύστηµα δηλητηριαζόταν, φτάνοντας στο σηµείο µάλιστα να ενοχοποιείται
ποιος; Ο Πρόεδρος τότε του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, ως
αρχηγός της «17 Νοέµβρη» και ο Περικλής Κοροβέσης κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε. Έχετε πάει στα δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αντιλαµβάνοµαι
την ανάγκη να διασκεδάσετε µερικά ζητήµατα, αλλά πρέπει να
ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα ακριβώς, υπάρχει δηµοσιευµένο σε εφηµερίδα ένα
σχόλιο, σε ένα απόσπασµα από το βιβλίο του κ. Παπαχελά για
τη ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όπου τον εµφανίζειται να
λέει -δεν το έχω δει εγώ- το εξής: «Είµαι πεισµένος 100% ότι
πίσω από τη «17 Νοέµβρη» υπήρξε το σκληρό ΠΑΣΟΚ».
Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να µη βάλουµε
πίσω σ’ αυτή την ιστορία όλα αυτά τα ζητήµατα;
Εγώ ακριβώς αυτό που είπα στη συνέντευξή µου, µε αυτούς
τους στόχους, προφανώς το είπα µε ασάφεια, το παραδέχοµαι.
Όµως, αυτά είπα. Αυτά θέλησα να πω και αυτά είπα, ότι κανείς
δεν έχει τροµοκρατηθεί από τη «17 Νοέµβρη». Πώς µεταφράστηκε αυτό; Μεταφράστηκε ότι η «17 Νοέµβρη» δεν είχε τροµοκρατήσει κανέναν. Το άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ
χθες. Το έχω ακούσει όλες τις µέρες στις ανακοινώσεις όλων των
κοµµάτων. Το ίδιο είναι;
Εγώ είπα ότι η τροµοκρατία στην Ελλάδα δεν πέρασε. Στην
Ιταλία πέρασε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και έφτασε στα
όρια του εµφυλίου. Στην Ελλάδα δεν πέρασε. Αυτό είπα. Μην το
αναγεννάµε. Αυτή ήταν η απάντησή µου µέσα από διακοπές, πιέσεις και όλα αυτά. Και το διατύπωσα έτσι. Αν διαβάσει κανείς το
σύνολο και πάρει υπόψη του χωρίς προκαταλήψεις αυτά που σας
λέω, θα καταλάβει πολύ καλά τι είπα. Ξέσπασε µετά ο σάλος.
Αµέσως έβγαλα ανακοίνωση, για άµεση αποκατάσταση. Αγνοήθηκε.
Χθες, από το πρωί µέχρι το βράδυ, ήµουν σε πέντε τηλεοπτικούς σταθµούς, που µε κάλεσαν. Δεν έχω σχέσεις εγώ, για να
προκαλώ παρουσιάσεις µου στην τηλεόραση. Βγήκα και σε τρεις
ραδιοφωνικούς σταθµούς. Τα εξήγησα όλα. Αγνοήθηκαν και
αυτά, απολύτως. Θα δώσουµε και άλλη συνέχεια;
Γι’ αυτό και είναι απολύτως σωστή η ανακοίνωση που έβγαλε
το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι ήταν ατυχής -γιατί
όντως ήταν ατυχής, σας το εξήγησα- και δεν εκφράζουν ούτε τον
ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον ίδιο αυτά τα οποία φέρονται ότι είπα. Ακριβώς,
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είναι ξεκαθαρισµένο, χωρίς περιστροφές ότι δεν έχουµε καµµία
σχέση µε όλα αυτά. Αντίθετα, είµαστε σε άλλη πλευρά, στην
πλευρά, να µην ηρωοποιήσουµε κανέναν, να µην δραµατοποιήσουµε καταστάσεις, να µην πολώσουµε το κλίµα. Σεβαστείτε
το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Οι στιγµές είναι πάρα πολύ κρίσιµες. Δεν µπορεί κανείς, στο
όνοµα του πολιτικού ανταγωνισµού, να ξεπερνάει τα όρια. Το
έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία αυτό πάρα πολλές φορές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ ειλικρινής, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Δρίτσας είναι ένας αξιοπρεπής και ευγενής συνάδελφος. Κατά συνέπεια, η σφοδρή πολιτική κριτική που ήµασταν υποχρεωµένοι
να κάνουµε στις δηλώσεις του, είχαν και έναν χαρακτήρα λύπης
για το πρόσωπο, για τον ίδιο τον κ. Δρίτσα.
Όσα είπατε για την κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο τρόπος που
την αντιµετωπίσατε προ ολίγου δείχνει σεβασµό και σας τιµά.
Άλλωστε, το σηµερινό άρθρο της κ. Μπακογιάννη, κύριε Τσακαλώτε, λύνει και τη χθεσινή µας διαφωνία για το πώς παρερµηνεύσατε την κ. Μπακογιάννη.
Οφείλω να σας πω, όµως, αγαπητέ, κύριε συνάδελφε, πού έγκειται το πρόβληµα πολιτικά, µήπως τώρα που αυτές οι ατυχείς,
όπως παραδεχθήκατε, δηλώσεις, που δηµιούργησαν όλη αυτήν
την ένταση, επιτρέψουν και στον ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει πού κάνει
λάθος.
Εγώ παίρνω και τη σηµερινή στάση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
ως ένα µεγάλο βήµα πίσω του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την ιστορία. Και
αυτό θα είναι µία νίκη της δηµοκρατίας.
Έχουµε έναν βαρυποινίτη, καταδικασθέντα δολοφόνο, τροµοκράτη, ο οποίος αποφασίζει να κάνει απεργία πείνας για ένα δικαίωµα, το οποίο θεωρεί ότι έχει και του έχει καταπατηθεί. Λέµε
από την πρώτη στιγµή, ότι αντί να κάνει απεργία πείνας ο Κουφοντίνας, µπορούσε να στραφεί στην ελληνική δικαιοσύνη και να
εξεταστεί το αίτηµά του. Εάν έχει δίκιο θα δικαιωθεί, εάν έχει
άδικο δεν θα δικαιωθεί. Προς τι η απεργία πείνας;
Αυτός αποφάσισε, δια της συνηγόρου του, να µην πάει στο δικαστήριο, αλλά να ξεκινήσει αυτή την απεργία πείνας και να αρχίσει όλη η οµάδα των φίλων της τροµοκρατίας στην Ελλάδα
-αναφέροµαι σε αυτούς που κάθε βράδυ σπάνε τα µαγαζιά, καίνε
αυτοκίνητα, πηγαίνουν στου Ζωγράφου, κάνουν ελέγχους στα
αυτοκίνητα, απειλούν αστυνοµικούς, όλη αυτή την οµάδα της
άκρας Αριστεράς- εδώ και αρκετές µέρες να καταστρέφει δηµόσια και ιδιωτική περιουσία και να απειλεί ευθέως τη δηµοκρατία
µε τα γνωστά πανό «Γεννηθήκαµε 17 Νοέµβρη».
Δηλαδή, τι κάνει ο Κουφοντίνας; Λέει: εάν δεν γίνει δεκτό το
αίτηµά µου όπως το θέλω εγώ, ο στρατός µου θα κάψει την Ελλάδα. Αυτό λέει. Και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και εν µέρει και το Κίνηµα
Αλλαγής; Το Κίνηµα Αλλαγής, πιο προσεκτικά. Αλλά ας µείνουµε
στην ουσία, που έχει σηµασία. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Λέει να γίνει
δεκτό το αίτηµα του Κουφοντίνα, ακόµα και εάν είναι παράνοµο,
ακόµα και εάν καταπατά τους κανόνες δικαίου. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Λέει: για να µην χαθεί καµµία ανθρώπινη ζωή.
Ακούστε το σκεπτικό της αποφάσεως σήµερα του δικαστηρίου
της Λαµίας, όπου οµόφωνα απέρριψε το αίτηµά του για διακοπή
της ποινής. Ακούστε, κύριε συνάδελφε, κύριε Δρίτσα, τι λέει το
δικαστήριο, όχι ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δηµοκρατία: «Η αντιµετώπιση της σοβαρής ασθενείας του µπορεί να γίνει µέσω της ιατρικής βοήθειας, που του προσφέρεται. Ο αιτών είναι αυτός που
θέτει ως προϋπόθεση τη διακοπή της έκτισης της ποινής για να
δεχθεί ιατρική βοήθεια. Το δικαστήριο κρίνει πως η παραµονή
του στο νοσοκοµείο δεν αποτελεί δυσµενή µεταχείριση και οµοφώνως απορρίπτει το αίτηµά του».
Ακούστε τώρα γιατί είπε η κ. Κούρτοβικ ότι πρέπει να υποχω-
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ρήσει το κράτος δικαίου στο αίτηµα του κακοµαθηµένου Κουφοντίνα: «Για λόγους ασφάλειας του κράτους, της χώρας και της
δηµόσιας τάξης. Έχουµε ένα µείζον ζήτηµα δηµόσιας τάξης. Θα
βρεθούµε σε συνθήκες απειλής της κοινωνικής ειρήνης και της
συνοχής». Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι µας λέει
η κ. Κούρτοβικ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αίσχος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αίσχος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν λέει η κ. Κούρτοβικ να σώσουµε µία ανθρώπινη ζωή, που είπατε εσείς και τα άλλα δακρύβρεχτα, αλλά
απειλεί ευθέως τη δηµοκρατία! Λέει ότι εάν δεν υποχωρήσει η
δηµοκρατία, θα έχουµε µείζον ζήτηµα κοινωνικής και εθνικής συνοχής και τάξης και οτιδήποτε άλλο.
Ερωτώ, ειλικρινά, κύριε Δρίτσα: Εσείς Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου τόσα χρόνια δέχεστε, η όποια Κούρτοβικ και
ο όποιος Κουφοντίνας να απειλεί την ελληνική δηµοκρατία κατ’
αυτόν τον τρόπο;
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι για να µην καταχραστώ
τον χρόνο. Αναφερθήκατε στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά και
στον αείµνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για να αδυνατίσατε το
επιχείρηµα ότι να, στο παρελθόν κατηγορούσαν τον Ανδρέα,
τώρα κατηγορούν εµάς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα έχω ζήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τοποθετήσεις
είναι. Δεν σας διέκοψε κανείς εσάς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ακούστε, κύριε Δρίτσα. Και τώρα µε αυτό που
θα σας πω πάλι θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
Έχετε συνυπάρξει συγκυβερνήτης µε τον Πάνο Καµµένο. Ο
Πάνος Καµµένος στο βιβλίο του κατονόµαζε ως µέλος της «17
Νοέµβρη» την κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου, τη συµβία σας. Δεν
αισθανθήκατε επί τεσσεράµισι χρόνια την ανάγκη να σηκωθείτε
και να φύγετε από τον άνθρωπο, που εξύβριζε κατ’ αυτόν τον
τρόπο την οικογένειά σας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα θυµηθήκατε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αλέξη
Παπαχελά; Είναι αργά για δάκρυα, κύριε Δρίτσα, από την ώρα
που συγκυβερνήσατε µε τον Πάνο Καµµένο. Είναι πολύ αργά,
αυτά έπρεπε να τα σκεφτείτε πριν.
Άρα, αφήστε τις υποκρισίες. Κανένας µας, κύριε Πρόεδρε, δεν
θέλει να πεθάνει ο Κουφοντίνας, πολλώ δε µάλλον η Κυβέρνηση
και κανένας µας δεν θέλει να πεθάνει κανένας. Άλλο είναι το να
µη θέλουµε να πεθάνει, άλλο το να δεχθούµε ότι θα µας εκβιάσει
ο κάθε Κουφοντίνας. Σήµερα είναι ο Κουφοντίνας, αύριο ο Μιχαλολιάκος, µεθαύριο ο Ρουµπακιάς, αντιµεθαύριο ο Ξηρός και δεν
ξέρω ποιος άλλος. Όποιος στην Ελλάδα θεωρεί ότι καταπατούνται τα δικαιώµατά του, θα πάει όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες
στην ελληνική δικαιοσύνη και θα δεχθεί την απόφασή της, όπως
τη δεχόµαστε όλοι.
Οι εποχές που ο Δηµήτρης Κουφοντίνας είχε ευνοϊκή µεταχείριση και άλλαζε τους νόµους του κράτους -µαζί µε τον κ. Λάµπρου, την πολιτική σας επιτροπή, σύµφωνα µε τις καταγγελίες,
που έχει κάνει ο πρώην Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Πανούσης- κύριοι, έχουν περάσει. Τώρα έχουµε κράτος δικαίου και ισονοµία. Εύχοµαι στον Κουφοντίνα να πάει στο δικαστήριο, εάν έχει δίκιο να δικαιωθεί και εάν έχει άδικο να µην
δικαιωθεί. Άρα, θα επικρατήσει το κράτος δικαίου και όχι το καπρίτσιο ενός κακοµαθηµένου τροµοκράτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού ζητώ
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό.
Ο κ. Δρίτσας έκανε µία διευκρίνιση για ορισµένα που είπε, µία
κατάθεση ψυχής, εάν θέλετε. Ο κύριος Υπουργός απάντησε, όχι
σε προσωπικό τόνο, αλλά λέγοντας τις δικές του απόψεις. Νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσει η συζήτηση εδώ. Είναι το καλύτερο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για την οικογένειά µου ονοµαστικά µί-
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λησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε Δρίτσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, δεν µπορώ να δώσω τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητώ τον λόγο και δεν µου δίνετε; Έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ο κ. Σκανδαλίδης είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κάνετε λάθος. Να ενηµερωθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν το ξέρω αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κάνετε λάθος. Να ενηµερωθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ βλέπω
εδώ ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής
είναι ο κ. Σκανδαλίδης. Έχει µιλήσει ο Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας λέω, λοιπόν, ότι πριν από δεκαπέντε λεπτά αντικατέστησα τον κ. Σκανδαλίδη, διότι εγώ το
υπογράφω ως Γραµµατέας. Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Κεγκέρογλου, να το διευκρινίσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, δώστε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν είναι αυτό επί
προσωπικού, τότε τι είναι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έχει δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό.
Κύριε Δρίτσα, δεν θα σταµατήσει η συζήτηση αυτή. Νοµίζω ότι
µε µετριοπαθή τρόπο τα είπατε. Μπορεί να είναι η φωνή του κυρίου Υπουργού λίγο δυνατή, αλλά δεν υπερέβη το µέτρο, ώστε
να θίξει κανέναν. Απλώς, είναι το ύφος της φωνής του έτσι, αλλά
νοµίζω ότι ήταν σαφής και ως λόγος µετριοπαθής. Νοµίζω ότι
είναι λάθος να συνεχίσουµε τέτοιες συζητήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχει δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Βρούτση.
Δεν έχουµε επίσηµο χαρτί για τον κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ κάνω τη δήλωση και θα µου
πείτε ότι δεν είµαι; Εάν η τηλεργασία σας δεν λειτουργεί, δεν
φταίω εγώ. Εγώ, ως Γραµµατέας, και δια ζώσης σας το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, ακούστε µε, σας παρακαλώ. Εγώ δεν έχω λόγο να σας αµφισβητήσω, αν και το Προεδρείο δεν έχει ενηµερωθεί. Θα σας
δώσω τον λόγο για δύο λεπτά, για να κάνετε µία παρέµβαση.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει η διαδικασία της ηλεκτρονικής αντικατάστασης. Εάν δεν λειτουργεί
το σύστηµα, να το διορθώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, ξέρω ότι είστε ευθύς άνθρωπος και ειλικρινής. Δεν το αµφισβητώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα, εγώ κάνω την αντικατάσταση, δεν την κάνει κάποιος άλλος. Άρα, και δια του λόγου γίνεται. Άλλο θέλω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, και µε δήλωση
γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας είπα ότι έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θεωρώ ότι όταν γίνεται µία συζήτηση µετά την ανάληψη ευθύνης ατυχούς ή λαθεµένης δήλωσης, δεν θα πρέπει να ανακατεύουµε άλλα ζητήµατα που
ιστορικά έχουν κριθεί. Ιστορικά έχει κριθεί ότι ο συκοφάντης Καµµένος, σπλάχνο από τα σπλάχνα της Δεξιάς, αγκαλιαστός αδερφοκτός της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συκοφάντης για τον
Ανδρέα Παπανδρέου και για τον Αντρίκο Παπανδρέου για τα
CDS. Καταδικάστηκε πρόσφατα γι’ αυτό. Άρα, δεν είναι ούτε
κοµψό ούτε επιτρεπτό ηθικά να ανακαλούµε ιστορικά κρυµµένες
περιπτώσεις, για να δικαιολογήσουµε δικά µας λάθη.
Εγώ αναγνωρίζω ότι έγινε µία µεταστροφή από τον κ. Δρίτσα

9291

στην απαράδεκτη απόλυτα δήλωση όπως παρουσιάστηκε µε τις
διευκρινίσεις που έδωσε. Άρα, αυτό είναι το προσωπικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Καλά, δεν ντρέπεστε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ε, µα είναι απαράδεκτη. Πώς να
το κάνουµε; Δεν αλλάζει αυτό. Είπα «όπως παρουσιάστηκε».
Είναι δικό σας θέµα. Να στείλετε µήνυση σε αυτούς που την παρουσίασαν έτσι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι αυτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όπως είναι απαράδεκτο το να
συγχέεται µε έµµεσο τρόπο -τα ξέρει καλά τα επικοινωνιακά ο
κύριος Υπουργός Ανάπτυξης- η δική µας καθαρή θέση για το
θέµα µε τη θολή του ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία σχέση. Δεν ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα. Είναι καλός στα επικοινωνιακά και στην
προπαγάνδα µε την έννοια της επικοινωνίας, αλλά όχι σε εµάς.
Δεν πιάνει, αγαπητέ Υπουργέ της Ανάπτυξης.
Καθαρά λέω ότι εµάς θέση µας είναι ότι δεν εκβιάζεται η δηµοκρατία. Έχει όλες τις θεσµικές λειτουργίες για να λύνει ζητήµατα. Είναι πεντακάθαρη η θέση.
Το αν ειπώθηκε και το γεγονός ότι η δικαιολογία της Γραµµατέως ότι λόγω κορωνοϊού δεν τον πάει ήταν παραπάνω από ατυχής -αυτή και αν ήταν- δεν αλλάζει, είναι µια πραγµατικότητα.
Πρέπει να την παραδεχθείτε. Άλλο τι έλεγε ο νόµος και άλλο τι
έκανε η κ. Νικολάου. Παραδεχθείτε το, λοιπόν, ότι ο χειρισµός
σας έβαλε και αυτός το χεράκι του στο να έχει πατήµατα ο καθένας για να µιλάει.
Οι θεσµικές διαδικασίες, όµως, της δηµοκρατίας υπάρχουν και
µε βάση αυτές θα πρέπει να λειτουργήσει και η πολιτεία, και η
δικαιοσύνη, και βεβαίως ο κρατούµενος. Ο κρατούµενος που δεν
αλλάζει η ιδιότητά του ως καταδικασθείς και στυγνός τροµοκράτης.
Ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει για
δύο λεπτά, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ.
Γρηγοριάδης.
Κύριε Δρίτσα θα σας δώσω τον λόγο αµέσως µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μετά τον κύριο Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι συντοµότατος, όπως το συνηθίζω, για την αποκατάσταση της αλήθειας, κύριε Πρόεδρε, -σε εσάς απευθύνοµαικαθώς πάλι είχε την τάση να την προσβάλει βάναυσα ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης. Επειδή εδώ δεν έχουµε φάει λωτούς, πρέπει
να του πω µερικά πράγµατα, τα οποία φαντάζοµαι τα ξέρετε καλύτερα από εµένα, κύριε Υπουργέ.
Λέτε ότι αυτός εκβιάζει την Κυβέρνησή σας αυτοκτονώντας,
ενώ τον δολοφονεί η Κυβέρνησή σας, και επικαλείστε σαν επιχείρηµα το γιατί δεν πάει, όπως όλοι µας, µε τη νόµιµη νοµική
οδό. Γιατί η Κυβέρνησή σας του απαγόρευσε αυτήν την δυνατότητα καθώς δεν του κοινοποιήθηκε ποτέ καµµία απόφαση, όπως
έχει καταγγείλει εδώ και δέκα ηµέρες η κ. Κούρτοβικ. Δεν του
κοινοποιήθηκε απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση. Και όπως ξέρετε, αν δεν έχεις µια απόφαση η οποία να είναι σφραγισµένη
από τη δικαιοσύνη, δεν µπορείς να προσφύγεις σε κανένα δικαστήριο. Στην πραγµατικότητα, αυτός ο κρατούµενος δεν είχε
καµµία δυνατότητα να ασκήσει ένδικα µέσα κατά τις αδικίας που
υφίσταται.
Επαναλαµβάνω για την αποφυγή παρεξηγήσεων, θα ισχυριζόµουνα το ίδιο, οποιοσδήποτε άλλος κρατούµενος κι αν ήταν στη
θέση του κ. Κουφοντίνα.
Έχετε να πείτε κάτι γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ; Λέω ψέµατα; Δεν
είναι έτσι; Του δώσατε τη δυνατότητα να έχει ένδικα µέσα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Γρηγοριάδη.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ για δύο λεπτά
να δώσετε διευκρινίσεις ενδεχοµένως, πάνω σε αυτά που ακούσατε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι για µια ακόµα φορά ο κύριος
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Υπουργός, και εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, δεν θέλει να
ακούσει και προτιµά την ένταση και τη δηµιουργία µεγάλου συγκρουσιακού κλίµατος. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Το δεύτερο είναι ότι ο Πάνος Καµµένος έγραψε και είπε αυτά
που είπε τότε, ως εξέχον µέλος της τότε, της Νέας Δηµοκρατίας,
και δεν τα είπε µόνο αυτός. Φυσικά, ούτε η κ. Χριστοδουλοπούλου έχει να ενοχοποιηθεί για τίποτα ούτε και κανένας, γιατί δεν
είπε µόνο αυτό το όνοµα, είπε πάρα πολλά.
Το ζήτηµα είναι ότι αυτές τις τερατολογίες που έλεγε τότε ο
Πάνος Καµµένος θα τις ενστερνιστείτε τώρα εσείς και δικαιολογείστε εσείς τώρα να τις επαναλαµβάνετε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ;
Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είχα µια µεγάλη παράλειψη στη λογοδοσία µου και πρέπει να τη συµπληρώσω. Κάντε µου τη χάρη.
Κατηγορήθηκα ότι πρόσβαλλα τους νεκρούς, λέγοντας ότι ήταν
δεξιοί.
Κύριε Πρόεδρε ούτε διανοούµαι –επί χρόνια, όχι τώρα, να προσβάλω όλους τους νεκρούς. Προφανώς, ο Παύλος Μπακογιάννης, ο Αξαρλιάν είναι ξεχωριστές περιπτώσεις, αλλά εγώ µιλώ
για όλους γιατί εξήγησα ποια είναι η σχέση µου µε την ανθρώπινη ζωή και πόσο την τιµώ και δεν τη διαπραγµατεύοµαι για κανέναν.
Αλλά δεν είπα τίποτα παραπάνω από αυτά που ο κ. Μητσοτάκης, οι Υπουργοί, εχθές ο κ. Βρούτσης πάρα πολλές φορές όλα
τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας λένε ότι «η παράταξή µας
πλήρωσε βαρύ φόρο αίµατος από τη «17 Νοέµβρη»». Αυτό είπα
για να εξηγήσω στη συνέχεια ότι δέχοµαι και αναγνωρίζω, και
σέβοµαι, οργή, µίσος, αγανάκτηση, ακόµα και αίσθηση εκδίκησης από τους συγγενείς, τους φίλους, την παράταξη την ίδια,
αλλά όχι τέτοια αισθήµατα και τέτοια συµπεριφορά από το κράτος και την Κυβέρνηση. Αυτή ήταν η θέση µου, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αυτό προσβολή στα θύµατα της «17 Νοέµβρη»;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γίνατε σαφής. Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός. Παρακαλώ σε χαµηλούς τόνους, όπως πριν,
µε µετριοπάθεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ για τις υποδείξεις, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση περί ύφους.
Κύριε Δρίτσα, το ύφος µου ήταν, όπως επισηµάνθηκε από την
Έδρα, εξαιρετικά µετριοπαθές και µε πολύ µεγάλο σεβασµό
προς εσάς προσωπικά -λυπάµαι που δεν το καταλάβατε- παρ’ότι
η δήλωσή σας, για να µην παρεξηγηθούµε, ήταν εξωφρενική.
Αλλά δώσατε τις διευκρινίσεις σας -εγώ δεν θέλω να γίνω δικαστής- και αυτές κρίνονται από τον ελληνικό λαό.
Την αναφορά µου στον Πάνο Καµµένο και το βιβλίο του δεν
την έκανα γιατί εγώ αποδέχοµαι αυτά που γράφει στο βιβλίο του
ο Πάνος Καµµένος. Προφανώς και δεν τα αποδέχοµαι. Η αναφορά µου έγινε για δύο λόγους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα µιµείστε όµως. Τα αντιγράφετε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μην µε διακόπτετε. Είπα δεν τα αποδέχοµαι.
Αλλά το ανέφερα για δύο λόγους. Ακούστε, µην εκνευρίζεστε.
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί εσείς αναφερθήκατε σε βιβλία του
παρελθόντος. Αν θέλεις να ανασύρεις βιβλία του παρελθόντος
γι’ αυτό το θέµα, δεν µπορείς να τα ανασύρεις επιλεκτικά. Θα τα
ανασύρεις όλα και τότε έρχεται στη µέση και ο Καµµένος.
Δεύτερον, ακριβώς, επειδή σας θεωρώ αξιοπρεπή άνθρωπο,
θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί σας. Το ότι δεχθήκατε να καθίσετε
στο ίδιο υπουργικό συµβούλιο µε έναν άνθρωπο που έλεγε τη
γυναίκα σας «τροµοκράτη» οµολογώ ότι ήταν κάτι που πάντα µε
ξένιζε πάρα πολύ. Εγώ δεν θα καθόµουνα.
Τώρα ως προς τον κ. Γρηγοριάδη: Ακούστε, κύριε Γρηγοριάδη, το να θέλει κάποιος να καταπίνει το επιχείρηµα του Κουφοντίνα χωρίς καµµία εξέταση, για να το παίξει φιλάνθρωπος και
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ριζοσπάστης είναι δικαίωµά του. Το να έρθει ένας Βουλευτής του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, όµως, στη Βουλή και να δείχνει ότι έχει
παντελή άγνοια του πώς δουλεύει το δικαστικό µας σύστηµα,
είναι σχεδόν ντροπιαστικό.
Γιατί, τι είπατε; Τι είπε η κ. Κούρτοβικ στην αρχή, που τώρα
δεν το λέει πια; Ότι δήθεν στερήθηκε το δικαίωµα από τον Κουφοντίνα να πάει στο δικαστήριο, διότι δεν του είχαν επιδοθεί τα
έγγραφα, που θα έπρεπε να τα προσβάλει, καίτοι η κ. Νικολάου
απέδειξε ότι του είχαν επιδοθεί από τις αρχές Ιανουαρίου.
Εγώ, να δεχθώ a priori ότι δεν του τα είχε δώσει, ότι έχει δίκιο
η κ. Κούρτοβικ. Θα ρωτήσετε έναν απλό δικηγόρο -εσείς είστε
ηθοποιός και δεν το ξέρετε- ότι αν δεν σου δίνει µία υπηρεσία
ένα έγγραφο που χρειάζεσαι για να ασκήσεις τα νόµιµα δικαιώµατά σου, πας σε έναν εισαγγελέα, παίρνεις εισαγγελική παραγγελία το ίδιο λεπτό -δεν κάνει πάνω από επτά-οκτώ λεπτά να στο
γράψει- και πας µε την εισαγγελική παραγγελία και τα λαµβάνεις
υποχρεωτικά. Γιατί, αν τότε δεν στα δώσει η διοίκηση, έχει αυτόφωρο ποινικό αδίκηµα.
Άρα, η δικαιολογία «δεν µου έδινε τα χαρτιά», είναι για να την
πιστεύει µόνο ο Κλέων Γρηγοριάδης, κανένας άλλος στην Ελλάδα. Είναι, δηλαδή, µια ουρανοµήκης ανοησία, η δεύτερη που
ακούγεται σήµερα στην Αίθουσα µετά την πρωινή του Γιάνη µε
ένα «ν».
Άρα, λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, µην καταπατάτε πάσα
έννοια λογικής. Η κ. Κούρτοβικ δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη
για τους λόγους που έλεγα χθες και διάβασα από την ανακοίνωσή της, γιατί ήθελαν να κάνουν εκβιασµό στο κράτος και επαναστατική γυµναστική.
Τώρα βλέπουν ότι η Κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη. Τώρα κατάλαβαν ότι η ελληνική κοινή γνώµη είναι ανυποχώρητη. Τώρα
κατάλαβαν ότι οι µόνοι που τους έχουν µείνει είναι οι µπαχαλάκηδες που σπάνε και καίνε. Ειδικά σήµερα -να το πούµε και αυτόφαντάζοµαι ότι θα είδαν την άτακτη υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και
την απόλυτη στροφή ΣΥΡΙΖΑ στο θέµα αυτό, ευχάριστη στροφή,
ευχάριστη υποχώρηση, καλοδεχούµενη από εµάς. Είναι καλό ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ παύει να στηρίζει τον Κουφοντίνα µέσα στη Βουλή.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη, όπως έχουν ήδη πάει,
απ’ ότι διάβαζα, στο Πληµµελειοδικείο της Λαµίας, κι αυτό θα
κρίνει αν όλα αυτά που λέει είναι αληθή ή ψευδή. Εγώ δεν εµπλέκοµαι στην απόφαση. Θα τα πει το δικαστήριο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ.
Δεν θα κάνουµε αυτό τώρα. Δεν γίνεται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Στον κ. Κεγκέρογλου και κλείνω.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μίλησε άσχηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν γίνεται.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο να τελειώσουµε. Διευκρινίζει, δεν είναι
επίθεση. Αφήστε να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν
βλέπω προσωπικό θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, δεν έχω τελειώσει. Μη µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
λοιπόν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Κεγκέρογλου, για να µην έχουµε µεταξύ µας παρεξηγήσεις. Είµαι ο τελευταίος στην Αίθουσα που
θα ταύτιζε το ΠΑΣΟΚ, Κίνηµα Αλλαγής σήµερα, και ο τελευταίος
που θα ταύτιζε εσάς µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουµε υπάρξει µαζί στην
ίδια κυβέρνηση. Σας θεωρώ και καλό Υπουργό στην κυβέρνηση
που ήµασταν. Έχουµε δώσει µαζί κοινούς αγώνες, για να µείνει
η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν σας θεωρώ ταυτόσηµους µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθαρίζω.
Παρά ταύτα, αν θέλετε µια καλόπιστη γνώµη, θα έπρεπε στο
θέµα αυτό να έχετε επιδείξει ταχύτερα αντανακλαστικά. Ορισµένα στελέχη σας, όπως ο κ. Λοβέρδος…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η ψευτοδικαιολογία του κορωνοϊού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): ...ή όπως ο κ. Κατρίνης -για να µην αδικήσω-
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έδειξαν γρηγορότερα αντανακλαστικά. Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα πείτε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, αυτό θα κάνουµε τώρα; Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ψευτοδικαιολογία του κορωνοϊού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, δεν το είπα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν είπε…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Απαιτώ να µου δώσετε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει προσωπικό, κύριε Γρηγοριάδη. Έδωσε κάποιες διευκρινίσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν ντρέπεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για να τελειώσουµε το θέµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν αποδέχοµαι τις φιλικά προβοκατόρικες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, να τελειώσουµε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γρηγοριάδη, δεν υπάρχει προσωπικό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: .... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το απαιτώ. Είναι αυτονόητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Πείτε
µας ποιο είναι το προσωπικό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν είναι προσωπικό. Είναι υβριστικό.
Με εξύβρισε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι είπε;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είπε ότι είπα ουρανοµήκεις µπούρδες. Σας φαίνεται καλολογικό στοιχείο αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πώς το διατύπωσε;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είπε ότι είµαι ο µόνος άνθρωπος
στην επικράτεια που πιστεύει αυτό που λέει η κ. Κούρτοβικ. Αντιθέτως, σας βεβαιώνω ότι είναι έξω από το πρωί πέντε-έξι χιλιάδες, που το πιστεύουν επίσης.
Θα είµαστε εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Για τη νοµιµότητα, που θέλετε να καταλύσετε, θα µας βρίσκετε µόνιµα µπροστά σας είτε
πρόκειται για τον Ρουπακιά είτε πρόκειται για τον Κουφοντίνα
είτε πρόκειται για τον Κασιδιάρη είτε για τον Μιχαλολιάκο. Θα
έχετε δηµοκρατία, θέλετε-δεν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν έχει πει ο κ. Γεωργιάδης τη λέξη «µπούρδες», θα τη διαγράψουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): ….(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν το είπατε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Επίσης, κύριε Γεωργιάδη, µε κατηγορήσατε και προηγουµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας είπε…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Με κατηγόρησε. Δεν ήσασταν εδώ
προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ δεν το αντιλήφθηκα αυτό, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Με κατηγόρησε για δήθεν συγκάλυψη του κ. Λιγνάδη.
Θέλω να σας πω, κύριε Γεωργιάδη, ότι άνθρωπος στην παράταξή σας µε το επώνυµο Γεωργιάδης δεν µπορεί να κατηγορεί
κανέναν άλλον για συγκάλυψη σε θέµατα παιδεραστίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γρηγοριάδη, αφού δεν είπε αυτήν τη λέξη, γιατί επιµένετε; Ελάτε να
τελειώσουµε το θέµα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το επώνυµο Γεωργιάδης είναι πολύ
επιβαρυµένο στην παράταξή σας. Να το θυµάστε αυτό. Συνωνυµία είναι, αλλά έχετε και άλλο Γεωργιάδη.
Εσείς συγκαλύπτετε και όχι εµείς. Δεν ήµουν Υπουργός εγώ.
Δεν έβαλα εγώ τον Λιγνάδη στο Εθνικό. Εσείς τον βάλατε και
είστε υπεύθυνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Λοιπόν, για να τε-
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λειώσει το θέµα, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Κωνσταντίνος Καραµανλής αποκατέστησε τη δηµοκρατία στη χώρα και οφείλουµε
όλοι να την υπηρετούµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ο λαός την αποκατέστησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στα κράτη δικαίου, όταν συγκρούεται ο νόµος µε την
πολιτική, πάντοτε κερδίζει ο νόµος. Συνεχίζουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στύλιος για τρία λεπτά να αναπτύξει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 785 και µε ειδικό 54.
Ελάτε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ σε µια τροπολογία που έχουµε καταθέσει,
η οποία αφορά συνανθρώπους µας, κατοίκους της χώρας µας,
πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στην πατρίδα µας, αλλά δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή δεν διαθέτουν ΠΑΑΥΠΑ, τον Προσωρινό Αριθµό
Ασφάλισης Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, έρχεται η συγκεκριµένη τροπολογία γι’
αυτήν την κατηγορία; Διότι, ενώ δικαιούνται, σύµφωνα µε την
Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών, να κάνουν το εµβόλιο στη χώρα,
δεν διαθέτουν το ΑΜΚΑ ή το ΠΑΑΥΠΑ και γι’ αυτόν το λόγο δεν
µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία του εµβολιασµού. Συνεπώς, µε σκοπό να κλείσουν η συγκεκριµένη κατηγορία συνανθρώπων µας το ραντεβού και να πάρουν τη βεβαίωση
εµβολιασµού, παίρνουµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία να ορίσουµε ένα προσωρινό ΑΜΚΑ, το οποίο θα χρησιµοποιήσουν µε
αποκλειστικό σκοπό να γίνει το εµβόλιο και στο τέλος να πάρουν
και τη βεβαίωσή τους.
Η αίτηση για τον προσωπικό ΑΜΚΑ θα γίνει από τη διαδικτυακή
πύλη του δηµοσίου, το γνωστό e-gov.gr. Η ταυτοποίηση γίνεται
µέσω διαλειτουργικότητας µε τα αρχεία που διαθέτουν δηµόσιοι
φορείς της χώρας µας, όπως είναι το αρχείο της Αστυνοµίας για
τις ταυτότητες ή το ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ ή µια σειρά άλλων δηµόσιων φορέων από τις βάσεις τους. Και επιτυγχάνεται αυτή η
ταυτοποίηση µέσω διαλειτουργικότητας, η οποία γίνεται από το
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
Για όσους δεν µπορούν ούτε σε αυτή την περίπτωση να λάβουν το προσωρινό ΑΜΚΑ, τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν µία σύνοψη, µία έκθεση όπου θα το αιτούνται. Μια επιτροπή
του Υπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν.4764/2020 ή µια υποεπιτροπή της θα εξετάσει αν
πληρούν τις προϋποθέσεις, για να λάβουν το ΑΜΚΑ και στη συνέχεια θα µπορεί µε αίτησή τους στα ΚΕΠ να οριστεί το εµβόλιο.
Τέλος, δίνεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας, Μετανάστευσης και στον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για κάποιες κατηγορίες πολιτών, που δεν µπορούµε να τους συµπεριλάβουµε στη συγκεκριµένη ρύθµιση, να τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν
αίτηση, για να συµµετάσχουν στον εµβολιασµό. Αυτό αφορά η
συγκεκριµένη τροπολογία και ζητούµε να την υποστηρίξει το σύνολο των κοµµάτων του Κοινοβουλίου, για να επιτύχουµε την
ανοσία, που τόσο όλοι θέλουµε στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Υφυπουργέ.
Θα δώσω τώρα το λόγο στην Υφυπουργό Υγείας κ. Ράπτη, για
τρία λεπτά, για την τροπολογία.
Στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ, να ετοιµάζεστε για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ (Υφυπουργός Υγείας): Αφορά, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 2 της υπ' αριθµόν 785/54
τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
συγκεκριµένα, η αξιολογούµενη ρύθµιση πρόκειται για το πλαίσιο της εθνικής εκστρατείες εµβολιασµού, εντός του οποίου και
µε βάση τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής των Εµβολιασµών υπάρχει µια προτεραιοποίηση των οµάδων του πληθυσµού προς εµβολιασµό. Η εκτέλεση του εµβολιασµού προχωράει
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κανονικά αλλά για την επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού απαιτείται η αντικατάσταση του άρθρου 58 του ν.4764/2020, ώστε να
προβλεφθεί ο εµβολιασµός του συνόλου των δοµών και θεραπευτηρίων, τα οποία περιθάλπουν χρονίως πάσχοντες και ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
Δηλαδή, απαιτείται νοµοθετική διάταξη για την πρόβλεψη της
αρµοδιότητας του ΕΟΔΥ να προχωρήσει στον εµβολιασµό των
εποπτευόµενων φορέων και δοµών που εντάσσονται στο πλαίσιο
αυτό που βάζει η εθνική εκστρατεία εµβολιασµού και συγκεκριµένα είναι οι δοµές και τα θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και οι µονάδες ψυχικής
υγείας των άρθρων 4 και 11 του ν.2716/1999.
Όσον αφορά στις πληθυσµιακές οµάδες, η ρύθµιση αφορά
τους διαµένοντες αφενός στις άνω αναφερόµενες δοµές, το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των µονάδων ψυχικής
υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΔΥ. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, αυτή η προσθήκη προκειµένου να προχωρήσει
άµεσα ο ΕΟΔΥ στους εν λόγω εµβολιασµούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αν θέλετε να αναπτύξετε κάποια, αλλιώς θα τις βγάλουµε φωτοτυπία και θα τις µοιράσουµε, για οικονοµία χρόνου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο για να τις αναπτύξω.
Είναι περισσότερο γραµµατικές βελτιώσεις, πλην -το λέω για να
το προσέξουν οι συνάδελφοι- της αναδιατυπώσεως των άρθρων
189 και 190. Η επαναδιατύπωση έχει γίνει κατά το πώς τα συµφωνήσαµε µεταξύ των επιµελητηρίων και του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Όπως θυµάστε, από την ακρόαση φορέων είχε υπάρξει
µια διαφωνία µεταξύ τους γι’ αυτό το θέµα. Φτάσαµε σε µια διατύπωση, που αποτελεί κοινή συναινέσει για να µην υπάρχει ανησυχία.
Θα τις καταθέσω, λοιπόν, για να τις διαβάσετε.
Να ανακοινώσω στο Σώµα ότι θα κάνω δεκτή την τροπολογία
µε γενικό άρθρο 786 και ειδικό 55 4.3.2021 που κατέθεσε ο συνάδελφος ο κ. Μπουκώρος µε θέµα: «Αναρρύθµιση και τροποποίηση της παραγράφου 1 του ν.4067/2012». Αυτή η τροπολογία,
κύριε Πρόεδρε, γίνεται δεκτή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δηλαδή από τις
βουλευτικές είναι αυτή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι. Θα τις αναφέρω ξανά.
Έχω κάνει δεκτές πρώτον, την τροπολογία µε γενικό αριθµό
772 και ειδικό 41/1-3-2021 του κ. Σίµου Κεδίκογλου. Αυτή γίνεται
δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ εδώ µέσα δεν
έχει διάταξα, την έψαχνα. Έχει µόνο αιτιολογική έκθεση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι, έχει και τη διάταξη ακριβώς από κάτω.
Θα σας τη φέρω τώρα.
Έχω κάνει δεκτή τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 779/33-2021 του κ. Αθανασίου Πλεύρη «Ρυθµίσεις θεµάτων επιµελητηρίων». Τώρα κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό
786 και ειδικό 55 του κ. Μπουκώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δηλαδή, κύριε
Υπουργέ, για να µην γίνει λάθος, τρεις τροπολογίες, σωστά; Οι
υπ’αριθµόν 772, η 779 και η 786;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε, σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Εισερχόµεθα στον κύκλο των οµιλητών µέσω webex. Πρώτος
είναι ο κ. Γεώργιος Καρασµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και να
ετοιµάζεται µετά ο κ. Διονύσης Καλαµατιανός από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Καρασµάνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα µεταρρυθµιστικό
νοµοσχέδιο, που δίνει λύσεις σε χρόνια προβλήµατα σε αναθέσεις και κατασκευές δηµοσίων έργων, όπως επίσης και στις δηµόσιες συµβάσεις και προµήθειες. Δηλαδή, είναι ένα νοµοσχέδιο
επενδυτικό και ασφαλώς αναπτυξιακό, εν µέσω µάλιστα, µιας
πρωτοφανούς πανδηµίας, που αναπόφευκτα δηµιουργεί ύφεση.
Άρα, θα συµβάλει καθοριστικά στην τόνωση της οικονοµίας.
Παρακολούθησα τις συνεδριάσεις των επιτροπών όπου διεξήχθη ένας ουσιαστικός δηµοκρατικός διάλογος. Οι ηγεσίες των
συναρµόδιων Υπουργείων άκουσαν όλες τις απόψεις και προτάσεις τόσο των Βουλευτών όσο και των εµπλεκοµένων τριάντα φορέων από τις οποίες πολλές εισακούστηκαν και έφεραν πολλές
νοµοθετικές βελτιώσεις ακόµα και µε απόσυρση άρθρων.
Ιδιαίτερα θετικό ακόµα ήταν ότι διαφάνηκε συναίνεση ως προς
το σκέλος του νοµοσχεδίου, που αφορά στις προµήθειες των
Ενόπλων Δυνάµεων και των εξοπλιστικών προγραµµάτων και δαπανών, τις οποίες η Κυβέρνησή µας στοχευµένα τετραπλασίασε,
ισχυροποιώντας την αµυντική θωράκιση της χώρας. Ο Υπουργός
Άµυνας έχει αναπτύξει εµπεριστατωµένα το θέµα και δεν χρειάζεται να επεκταθώ.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό ότι αποδέχθηκαν να παραταθούν
µέχρι το τέλος του 2023 οι δηµοσιεύσεις στον περιφερειακό και
τον τοπικό τύπο, µια πρόταση που ο εισηγητής κι εγώ υποστήριξα ένθερµα στις επιτροπές µε τα έργα που προκηρύσσονται
και εκτελούνται. Και αυτό, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που τα περιφερειακά µέσα διαδραµατίζουν στον δηµόσιο έλεγχο, στην καταπολέµηση της αυθαιρεσίας και βέβαια, στην ενηµέρωση του
πολίτη, που είναι ο πραγµατικός ιδιοκτήτης των δηµοσίων έργων.
Υπήρξε µια έντονη διαφωνία από πλευράς Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε θέµατα περιβάλλοντος, µε τα οποία οι συνάδελφοι επιδεικνύουν όψιµο ενδιαφέρον και επιλεκτική µνήµη. Διότι
ξεχνούν ότι στην αναθεώρηση του Συντάγµατος δεν ψήφισαν την
πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του άρθρου 24, για την προστασία από τις δραµατικές συνέπειες της
κλιµατικής αλλαγής, δηλαδή από τη µεγαλύτερη απειλή που αντιµετωπίζει µεσοµακροπρόθεσµα η χώρα µας και ολόκληρος ο
πλανήτης. Όπως δεν ψήφισαν και άλλες σοβαρές προτάσεις ως
προσθήκες για τη γενικότερη και αποτελεσµατικότερη περιβαλλοντική προστασία. Ούτε θα έπρεπε να ξεχνούν ότι ως κυβέρνηση είχαν τεσσεράµισι χρόνια να διαχειριστούν κοινοτικά
προγράµµατα 226 εκατοµµυρίων ευρώ για δράσεις στη θωράκιση και βελτίωση του δασικού µας πλούτου και κατ’ επέκταση
του περιβάλλοντος. Άρχισαν να αραχνιάζουν στις Βρυξέλλες και
χρειάστηκε να έρθει η δική µας Κυβέρνηση για να τα δροµολο-
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γήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σηµαντική καινοτοµία για
τα δηµόσια έργα είναι το σύστηµα µελέτη-κατασκευή, που θα
επιταχύνει τις διαδικασίες της ωρίµανσης των έργων. Όπως έχω
επισηµάνει και στην επιτροπή η εκπόνηση των µελετών και οι διαγωνιστικές διαδικασίες χρειάζονται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και από την υλοποίησή του έργου. Εποµένως, µε την
ενίσχυση του συστήµατος ο εργολάβος θα έχει και αυτός µέρος
της ευθύνης µέχρι το τελικό στάδιο των οριστικών µελετών.
Θεωρώ ακόµη πολύ σηµαντικό ότι η ηγεσία του Υπουργείου
Υποδοµών αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου, που και εγώ από την πρώτη στιγµή, υποστήριξα στην επιτροπή τους ελεγκτές µηχανικούς να συµπεριλαµβάνονται και γεωτεχνικοί, γεωπόνοι, δασολόγοι όπως επίσης
και να συµµετέχουν στις επιτροπές παραλαβής των έργων. Έτσι
µπαίνει φρένο σε σκοπιµότητες και εξοργιστικές µεθοδεύσεις,
που µε το µέχρι τώρα προβληµατικό νοµοθετικό πλαίσιο οδηγούσαν σε καταστάσεις, όπως αυτές που έχουµε ζήσει για έργα που
η εκπόνηση των µελετών ξεκίνησε από το πρώτο ΕΣΠΑ. Και βρισκόµαστε στο τρίτο.
Ένα κραυγαλέο παράδειγµα τέτοιων καταστάσεων είναι το
φράγµα Αλµωπαίου στην Πέλλα, ένα έργο τεράστιας σηµασίας
για ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και πολλαπλής χρησιµότητας για την οικονοµία εν γένει. Εδώ το γαϊτανάκι των κωλυσιεργιών των παρατάσεων και των αναβολών ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. Η απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών…
(δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)… µας προέκυψε µετά από
δεκαπέντε χρόνια ότι έπρεπε να έχει εκπονηθεί µια ακόµη µελέτη
… (δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)… µερικών εκατοντάδων µέτρων, µε συνέπεια να µην ενταχθεί το έργο στην απόφαση
των είκοσι εννιά φραγµάτων που συµπεριλήφθηκαν πριν τις εκλογές του 2019 και από πάνω να δοθεί και µια παράταση στον µελετητή µέχρι το τέλος του Σεπτέµβρη του 2021.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε για να καταδειχθεί,
πέραν πάσης αµφιβολίας, η φαυλότητα του µέχρι σήµερα
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου και για να αντιληφθείτε σε όλη
τους την έκταση τις αθλιότητες που υπέθαλπε εκείνο το σύστηµα, να αναφερθώ εν τάχει σε µια ακόµη κραυγαλέα περίπτωση πάλι στον δικό µου νοµό.
Ο δρόµος …(δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)…Γιαννιτσών-Έδεσσας, ένα έργο για το οποίο ο τότε Υπουργός Γιώργος
Σουφλιάς είχε επίσηµα στη Βουλή δεσµευτεί ότι θα ξεκινήσει
µέσα στο 2010, όπως και οι διάδοχοί του στο Υπουργείο µιλούσαν για ωριµότητα κατασκευής του έργου, αλλά την παραµονή
των εκλογών του 2012, ακριβώς για να µην υπάρχουν περιθώρια
αντιλόγου, οι ίδιοι οι διάδοχοι του κ. Σουφλιά της περιόδου 20102012 που δεσµεύονταν στη Βουλή για την ωριµότητα του έργου
… (δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)…. 120 εκατοµµύρια της
χρηµατοδότησής του στη Δυτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ενώ
επί τεσσεράµισι χρόνια της προηγούµενης κυβέρνησης το 20152019 η ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών κρυβόταν και να µην
απαντάει σε ερωτήσεις … (δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)… χρειάστηκε πάλι εδώ η Κυβέρνηση µας και ο σηµερινός
Υπουργός ο Κώστας Καραµανλής να έρθει κατ’ επανάληψη στη
Βουλή να χαρακτηρίσει το έργο ειδικής σηµασίας για την οικονοµία της χώρας και να το εντάξουν … (δεν ακούγεται λόγω
κακής σύνδεσης)…του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
για να µπορέσει να ξεκινήσει η υλοποίησή του.
Ακόµη το νοµοσχέδιο εισάγει τον θεσµό της ιδιωτικής επίβλεψης µελετών και έργων, που θα βοηθήσει τους υποστελεχωµένους δήµους και άλλους φορείς, για να µπορούν να χρησιµοποιούν από εγκεκριµένο µητρώο πιστοποιηµένους ιδιώτες µηχανικούς για επίβλεψη µε διαφανή κριτήρια επιλογής. Υπάρχουν
αξιόλογοι επιστήµονες στην αγορά, στην ελληνική κοινωνία που
µπορούν να επιτελέσουν άριστα το έργο αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν κατακλείδι, το νοµοσχέδιο
που καλούµαστε να ψηφίσουµε βάζει τέλος σε όλη αυτήν τη φαυλότητα στις µέχρι σήµερα άθλιες µεθοδεύσεις, που υπέθαλπε µε
το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Ανάµεσα σε αυτό το νέο,
διαφανές πλαίσιο, που ωθεί ολόκληρη τη χώρα µπροστά µπορούµε κι εµείς στον ακριτικό νοµό µας, να ελπίζουµε πλέον βά-
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σιµα και να αισιοδοξούµε ότι θα πάρουν το δρόµο της υλοποίησης τα δύο έργα που ανέφερα ως παραδείγµατα, το Φράγµα
Αλµωπαίου και ο Οδικός Άξονας Γιαννιτσών-Έδεσσας, µε δεδοµένο ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως
πρώτη προτεραιότητα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο και ευχαριστώ
όλους όσους µε άκουσαν µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρασµάνη.
Τον λόγο τώρα έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Διονύσης Καλαµατιανός και στη συνέχεια να ετοιµάζεται ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα για δεύτερη µέρα το νοµοσχέδιο για τις
δηµόσιες συµβάσεις και ολόκληρη η χώρα είναι πλέον στο κόκκινο και στο βαθύ κόκκινο της πανδηµίας. Το ΕΣΥ βρίσκεται σε
κρίσιµη κατάσταση, οι µονάδες εντατικής θεραπείας στην Αττική
βρίσκονται σε πληρότητα, σχεδόν στο 100%. Οι χθεσινές εξαγγελίες για τη λήψη αυστηρότερων µέτρων αποδεικνύουν για µια
ακόµα φορά ότι έχει παταγώδη αποτυχία η Κυβέρνηση στη διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης.
Συνεχίζετε να επιβάλετε lockdown µέσα στο lockdown για τέσσερις µήνες. Θεωρείτε έξυπνο µέτρο τον περιορισµό της µετακίνησης έως δύο χιλιόµετρα, αλλά είχατε χαρακτηρίσει χαµένα
τα λεφτά για περισσότερες µονάδες εντατικής θεραπείας. Η πολιτική σας αποδεικνύεται ότι είναι λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και
κέραµοι ατάκτως ερριµµένα.
Πριν αναφερθώ στα βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου, θα κάνω
µια σύντοµη αναφορά στο τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
έγιναν κάποιες αναφορές προηγουµένως.
Με τον ν.4412/2016 θεσµοθετήθηκε ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για όλα τα είδη συµβάσεων, τα έργα, τις µελέτες,
τις υπηρεσίες και τις προµήθειες και ενσωµατώθηκαν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Έτσι αντιµετωπίστηκε η πολυνοµία, οι συστηµατικές κατατµήσεις και η ανασφάλεια δικαίου. Προωθήθηκαν τα
ηλεκτρονικά µέσα στις δηµόσιες συµβάσεις και έτσι απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες, ενισχύθηκε ο ανταγωνισµός, διευκολύνθηκε
η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Για πρώτη φορά, υλοποιήθηκε και χρησιµοποιήθηκε το κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων ως µοναδικό
σύστηµα δηµοσιότητας στοιχείων. Όλα αυτά οδήγησαν σε µείωση δαπανών από το 2017 κατά 19%, σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα ποσά, για το σύνολο των δηµοσίων διαγωνισµών
αξίας άνω των 60.000 ευρώ.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έρχεται δήθεν ως µια
απόπειρα επιτάχυνσης του χρόνου υλοποίησης των δηµόσιων
έργων. Στην πραγµατικότητα, όµως, διαπνέεται από τις εµµονές
της Κυβέρνησης για εκχώρηση αρµοδιοτήτων του κράτους σε
ιδιώτες.
Με τις προτάσεις σας, κύριε Υπουργέ, δεν ενισχύετε τη δηµόσια διοίκηση, αλλά την οδηγείτε σε παράλυση. Δηµιουργείτε συνθήκες αδιαφάνειας και διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος. Το
κάνετε αυτό, ενώ έρχεται η διαχείριση του Ταµείου Ανάκαµψης
και του νέου ΕΣΠΑ.
Εδώ και ένα χρόνο, υπό συνθήκες πανδηµίας, έχετε επιδοθεί
σε ρεσιτάλ απ’ ευθείας αναθέσεων. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η
διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται για τη µέγιστη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αντιµετώπιση τη διαφθοράς. Αυτήν τη διαδικασία θα έπρεπε να τη λειτουργείτε κατά παρέκκλιση. Την έχετε,
όµως, εσείς παγιώσει ως κανονικότητα. Τώρα έρχεστε και νοµοθετείτε τη γενναία αύξηση των ποσών, που θα µπορούν να δοθούν µε αυτόν τον τρόπο.
Συγκεκριµένα, αυξάνετε τα όρια των απ’ ευθείας αναθέσεων
από 20.000 σε 60.000 ευρώ για συµβάσεις έργων. Αυξάνετε, λοιπόν, υπέρµετρα τα ποσά, χωρίς να βάζετε επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, για να αποφευχθεί η κατάχρηση. Ταυτόχρονα,
αυξάνετε το όριο των ποσών, για τα οποία δεν χρειάζεται δηµοσιότητα στις δηµόσιες συµβάσεις από τα 1.000 ευρώ στα 2.500
ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλήθεια, πιστεύετε ότι µε τέτοιους τρόπους προστατεύετε το
δηµόσιο συµφέρον από περιπτώσεις διαφθοράς και κατασπατάλησης δηµόσιων πόρων; Δεν νοµίζω.
Ενώ, λοιπόν, δηµιουργείτε τέτοιες συνθήκες µε το νοµοσχέδιό
σας, ιδιωτικοποιείτε µέρος του πεδίου της διαχείρισης των δηµοσίων έργων στη χώρα. Μεταφέρετε την επίβλεψη δηµόσιων
έργων σε ιδιώτες. Γνωρίζετε ότι µε τέτοιες ρυθµίσεις µειώνετε
την ικανότητα του δηµοσίου να ελέγχει το τελικό παραδοτέο.
Ταυτόχρονα, δεν εξασφαλίζετε τη διαφάνεια και δεν κάνετε τίποτα για την αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων. Χωρίς τη
συστηµατική παρουσία των µηχανικών του δηµοσίου στα ελεγχόµενα έργα ουσιαστικά δεν θα ασκείται έλεγχος επί του ιδιώτη
ελεγκτή. Επίσης, είναι προφανές ότι προκύπτουν ζητήµατα, όταν
ο ιδιώτης που επιβλέπει το έργο, θα αµείβεται από τη σύµβαση,
την εκτέλεση της οποίας επιβλέπει.
Γνωρίζετε ότι όταν καταβάλλεται αµοιβή κατ’ αποκοπή υπάρχει κίνδυνος ο ιδιώτης να υιοθετεί µια λογική ήσσονος προσπάθειας. Γνωρίζετε ότι αν η αµοιβή δίνεται µε βάση την πρόοδο του
έργου, υπάρχει κίνδυνος ο ιδιώτης να κλείσει το έργο µε πρόχειρο τρόπο για να πληρωθεί. Γνωρίζετε ότι αν συµβούν όλα
αυτά, οι συνέπειες για την ποιότητα του έργου µπορεί να είναι
καταστροφικές. Παρ’ όλα αυτά, προχωράτε ακάθεκτοι στο σχέδιό σας.
Η απάντηση στην υποστελέχωση των υπηρεσιών του δηµοσίου
δεν µπορεί να είναι ο ακρωτηριασµός. Σε δεκαεννιά µήνες έχετε
προσλάβει πάνω από δυόµισι χιλιάδες ειδικούς φρουρούς. Δεν
θέλετε, όµως, να προσλάβετε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και εργαζόµενους στις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτές τις δηµόσιες λειτουργίες θέλετε να τις δώσετε σε ιδιώτες. Είναι ξεκάθαρο το τι επιδιώκετε και το τι κάνετε.
Ταυτόχρονα, µε όλα αυτά, διευκολύνετε τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, επαναφέρετε τη διάταξη για την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ουσιαστικά επιτρέπετε στους ισχυρούς
οικονοµικούς φορείς του κατασκευαστικού κλάδου να συµπράξουν, προκειµένου να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο ήδη έχει
ανατεθεί σε έναν από αυτούς.
Ποια διαφάνεια, λοιπόν, και ποια ίση µεταχείριση διασφαλίζει
αυτό; Δεν καταλαβαίνετε ότι ενισχύετε τον κίνδυνο συµπαιγνίας
και συµφωνίας, κάτω από το τραπέζι µεταξύ των µεγάλων εταιρειών; Δεν καταλαβαίνετε ότι νοθεύετε τον ανταγωνισµό και υπονοµεύετε το δηµόσιο συµφέρον µε απώλεια κρατικού χρήµατος;
Προφανώς τα καταλαβαίνετε όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν σας
ενδιαφέρει.
Επιπλέον, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στις διατάξεις που
αφορούν τις εργατικές παραβιάσεις. Σε κάθε ευκαιρία, καταργείτε διατάξεις που προστατεύουν εργαζόµενους. Καταργείτε
διατάξεις που περιορίζουν την ασυδοσία των εργοδοτών.
Εδώ, λοιπόν, σπεύδετε να καταργήσετε τον υποχρεωτικό αποκλεισµό από τις δηµόσιες συµβάσεις των εταιρειών, που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία µε υψηλής και πολύ υψηλής
σοβαρότητας πράξεις, για τις οποίες, µάλιστα, έχουν επιβληθεί
πρόστιµα από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Κλείνετε το µάτι,
δηλαδή, για µια ακόµα φορά, στους παραβάτες της εργατικής
νοµοθεσίας και των εργασιακών δικαιωµάτων.
Δεν σας νοιάζει το γεγονός ότι µε τέτοια δώρα νοθεύετε τον
ανταγωνισµό µεταξύ των νόµιµων και των παράνοµων εργοδοτών. Δεν σας νοιάζει το γεγονός ότι δίνετε για µια ακόµα φορά
το σύνθηµα της παραβίασης των εργασιακών δικαιωµάτων. Όλα
αυτά τα κάνετε σε µια περίοδο, που η ανεργία καλπάζει ξανά και
οι εργαζόµενοι έχουν ανάγκη προστασίας.
Από την πρώτη µέρα της διακυβέρνησής σας µειώνετε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και υπηρετείτε συµφέροντα σε
βάρος του περιβάλλοντος. Συνεχίζετε τη νοµοθέτηση κατά του
περιβάλλοντος και αδιαφορείτε για το γεγονός ότι η χώρα µας
έχει καταδικαστεί και πληρώνει τέτοιες παραβάσεις.
Εµείς επιδιώκουµε τη µείωση της γραφειοκρατίας και την
απλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων. Συνδέουµε, όµως, αυτές τις επιδιώξεις και
τις αξιολογούµε µε κριτήριο την ενίσχυση της διαφάνειας και της
διασφάλισης του δηµοσίου χρήµατος. Γνώµονάς µας είναι να διευκολύνονται οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, αλλά να ενι-
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σχύεται παράλληλα και η συµµετοχή όλων και των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και να προστατεύεται το περιβάλλον.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι οι δηµόσιες συµβάσεις συνδέονται µε τη δηµοκρατία µας. Η πίστη των
πολιτών στη δηµοκρατία, στους θεσµούς της, στην ακεραιότητα
και την τιµιότητα των πολιτειακών οργάνων είναι απαραίτητη.
Αλήθεια, µε τον νόµο που θα ψηφίσετε πιστεύετε ότι προστατεύετε τη διαφάνεια και την προστασία του δηµοσίου χρήµατος
από φαινόµενα διαφθοράς; Αλήθεια, πιστεύετε ότι ενισχύετε τις
διαδικασίες ελέγχου και την καταπολέµηση της νόθευσης του
ανταγωνισµού; Προφανώς, όχι.
Επιστρέφετε, λοιπόν, µε γρήγορα βήµατα στο παρελθόν, αυτό
το καταστροφικό παρελθόν, που µας οδήγησε στη χρεοκοπία
του 2009. Η πλειοψηφία του λαού που ψήφισε το 2019 µπορεί να
σας εµπιστεύθηκε ξανά, πιστεύοντας ότι ίσως έχετε αλλάξει. Αντιλαµβάνεται, όµως, σε ποιους δρόµους την οδηγείτε και για µία
ακόµα φορά θα σας απαντήσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλαµατιανέ.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατίας έχει τον
λόγο και στη συνέχεια να ετοιµάζεται η κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί µια σηµαντική παρέµβαση, µια καινοτοµία στη διαδικασία
και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος των αµυντικών προµηθειών -για το οποίο θα µιλήσω- και απασχολεί το δεύτερο κεφάλαιο αυτού του νοµοθετήµατος. Για τις λεπτοµέρειές του,
όµως, έχω τοποθετηθεί αναλυτικά στις δύο παρεµβάσεις µου
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις Επιτροπές.
Σήµερα, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα µόνο θέµα, το οποίο
αφορά στη συµµετοχή ηµών, των εκπροσώπων του ελληνικού
λαού, ο οποίος είναι αυτός που στο τέλος της ηµέρας χρηµατοδοτεί από το υστέρηµα του την υπόθεση που λέγεται εξοπλιστικά
προγράµµατα στον αµυντικό σχεδιασµό.
Κύριοι συνάδελφοι, η ισχύουσα θεσµική διαδικασία εξοπλιστικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού έχει θεσπιστεί µε κριτήριο
την εξισορρόπηση µεταξύ των αµυντικών αναγκών που επιβάλλει
το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας που ζούµε, των εξελίξεων στον
τοµέα της στρατιωτικής τεχνολογίας και των περιορισµών που
επιβάλλει η οικονοµική και δηµοσιονοµική πραγµατικότητα, που
διέρχεται εδώ και µία δεκαετία η χώρα µας. Γι’ αυτό άλλωστε,
σε αυτήν συµµετέχουν ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης ως εκπρόσωπος των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων
της Κυβέρνησης, τα Γενικά Επιτελεία ως οι εξειδικευµένοι τελικοί
χρήστες του στρατιωτικού εξοπλισµού και βεβαίως, η Εθνική Αντιπροσωπεία, όλοι εµείς ως εκπρόσωποι των πολιτών, εγγυήτρια
της διαφάνειας και αρµόδια για την τελική έγκριση του κρατικού
προϋπολογισµού.
Η συµµετοχή του Κοινοβουλίου στον αµυντικό σχεδιασµό εξυπηρετεί όµως και µια άλλη, εξίσου σηµαντική προτεραιότητα. Ο
µακρύς χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων, µεγαλύτερος από τα τέσσερα χρόνια, σηµαίνει ότι
τα περισσότερα από αυτά ξεπερνούν σε διάρκεια το εύρος ενός
εκλογικού κύκλου, της τυπικής δηλαδή κυβερνητικής θητείας. Το
γεγονός αυτό καθιστά ακόµη πιο σηµαντική την επίτευξη µιας
ευρείας πολιτικής συναίνεσης και στρατηγικής συνέχειας στον
κρίσιµο τοµέα των αµυντικών προµηθειών.
Όπως φαίνεται, λοιπόν, στο άρθρο 148 αυτού του νοµοσχεδίου, η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων,
στην οποία έχω την τιµή να προεδρεύω πάνω από έναν χρόνο,
είναι ο κοινοβουλευτικός χώρος άσκησης της εποπτείας των πολιτών και διαµόρφωσης της προαναφερθείσας πολιτικής συναίνεσης και στρατηγικής συνέχειας στον τοµέα των αµυντικών
προµηθειών.
Παρά τα σηµαντικά αυτά καθήκοντα της επιτροπής µας, το νοµικό πλαίσιο δεν έχει καθορίσει µέχρι σήµερα µε ακρίβεια το
είδος και το περιεχόµενο της ενηµέρωσης που πρέπει να λαµβάνει από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ο κάθε Βουλευτής, που
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συµµετέχει σε αυτήν την επιτροπή. Αποτέλεσµα αυτού του νοµικού κενού είναι τα σχετικά ενηµερωτικά σηµειώµατα να διαφέρουν πολύ σε περιεχόµενο και χρησιµότητα, µε πολλά από αυτά
να δίνουν έµφαση περισσότερο σε µια εξιστόρηση της θεσµικής
πορείας του εκάστοτε εξοπλιστικού προγράµµατος, ένα ιστορικό
δηλαδή, παρά στην παρουσίαση και τεκµηρίωση µε εύληπτο,
αναλυτικό τρόπο της αµυντικής σκοπιµότητας των σχετικών κριτηρίων επιλογής και των εκτιµήσεων για το συνολικό κόστος του
κύκλου ζωής του κάθε αµυντικού συστήµατος, της κάθε πλατφόρµας.
Σε αυτό το σηµείο, θέλω να σηµειώσω ότι µε την ανάληψη των
καθηκόντων από την παρούσα πολιτική ηγεσία, παρατηρούµε µια
αισθητή βελτίωση της ποιότητας και του περιεχοµένου των ενηµερωτικών σηµειωµάτων, που η επιτροπή λαµβάνει. Η εµπειρία
µας όµως έχει δείξει ότι τα πράγµατα δεν είναι πάντα έτσι. Για
την κάλυψη, λοιπόν, αυτού του νοµικού κενού και τη θεραπεία
των θεσµικών του συνεπειών, θέλω σήµερα να καταθέσω ενώπιον της Βουλής -και πιστεύω ότι θα τύχω ευήκοου ους από την
πλευρά του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άµυνας- µια δέσµη προτάσεων που µπορούν να προστεθούν στο υπό αντικατάσταση σήµερα άρθρο 2 του ν.3978/2011, του περίφηµου νόµου µη προµηθειών, όπως και ο ίδιος αναφέρει, µε σκοπό την αναβάθµιση
της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων.
Πρώτον, να προβλέπεται η κατάθεση στα µέλη της επιτροπής
µας, των αντιτύπων της δοµής δυνάµεων, του µακροπρόθεσµου
προγραµµατισµού αµυντικών εξοπλισµών και του κυλιόµενου
προγραµµατισµού συµβάσεων στρατιωτικού εξοπλισµού.
Δεύτερον, να προβλέπεται η κατάθεση στα µέλη της επιτροπής, διαβαθµισµένης βέβαια έκθεσης, η οποία θα περιέχει για
κάθε εξοπλιστικό πρόγραµµα του µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού, τις ακόλουθες πληροφορίες: πρώτον, την περιγραφή
του αµυντικού προβλήµατος, δηλαδή ποιο είναι το αµυντικό µας
πρόβληµα, τα κριτήρια επιλογής, τις διαθέσιµες εναλλακτικές
στην εγχώρια και διεθνή αγορά µαζί µε το εκτιµώµενο κόστος
του κύκλου ζωής τους, µια αναλυτική εισήγηση για την προτεινόµενη εξοπλιστική λύση που να βασίζεται στα προαναφερθέντα
κριτήρια, µια πρόταση για το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασµού, δηλαδή το follow support και µια παρουσίαση για τη
συµβατότητα µε την εθνική αµυντική βιοµηχανική στρατηγική.
Τρίτον, να προβλέπεται, σε ετήσια βάση, η κατάθεση των ακόλουθων διαβαθµισµένων εγγράφων στα µέλη της επιτροπής. Δηλαδή, έκθεση για την πορεία υλοποίησης του συνόλου των
προγραµµάτων στρατιωτικού εξοπλισµού, για τα οποία η επιτροπή έχει γνωµοδοτήσει. Επίσης, έκθεση για τις στρατιωτικές
απειλές κατά της ασφάλειας και των συµφερόντων της χώρας.
Και έναν αναλυτικό πίνακα µε τις προγραµµατισµένες δαπάνες
για στρατιωτικό εξοπλισµό για όλο το έτος. Τέλος, να δοθεί η δυνατότητα στα µέλη της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
να ζητούν τη συνδροµή των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την διαχείριση και την προστασία των διαβαθµισµένων εγγράφων.
Οι προτάσεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιβαρύνουν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε επιπλέον έργο, καθώς
οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ήδη, στην πλειοψηφία τους, διαθέσιµες στα σχετικά εσωτερικά διαδικαστικά του έγγραφα και τα
θεσµικά του κείµενα ούτε θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στη
διαδικασία έγκρισης και ενεργοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων.
Η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων ουδέποτε υπήρξε
τροχοπέδη στη διαδικασία του αµυντικού σχεδιασµού και τη σύναψη των συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας.
Αντιθέτως, ανταποκρίνεται πάντα άµεσα και µε συνέπεια, ακόµη
και στις πιο επείγουσες κλήσεις για συνεδρίαση. Ιδιαίτερα οι συνεργάτες µας, οι υπάλληλοι της Βουλής στη σχετική επιτροπή,
έχουν καλή εµπειρία να σας πουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προτάσεις µου αυτές, οι
οποίες συναντώνται και στις καλές πρακτικές άλλων κρατών, θα
βελτιώσουν πιστεύω τη συµβολή της Επιτροπής Εξοπλιστικών
Προγραµµάτων στον αµυντικό σχεδιασµό, θα εµπλουτίσουν τη
θεσµική της µνήµη, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, θα συνεισφέρουν στον ουσιώδη δηµόσιο διάλογο και θα συµβάλουν στη δια-
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µόρφωση στρατηγικής συνέχειας και πολιτικής συναίνεσης γύρω
από το κρίσιµο θέµα των εξοπλιστικών δαπανών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Δαβάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα
Αλλαγής και µετά ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να κάνω µια δήλωση πριν µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Σε µια περίοδο που η πατρίδα µας, όπως και όλος ο πλανήτης
δοκιµάζεται από την πανδηµία και την οικονοµική κρίση που πηγάζει από αυτήν, αλλά και από την τουρκική επιθετικότητα, κάποιοι προσπαθούν να στρέψουν τον δηµόσιο διάλογο στην
απεργία πείνας του δολοφόνου έντεκα ανθρώπων. Όλοι µας σεβόµαστε την ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό δεν κατανοώ τον διαχωρισµό που επιχειρείται σε ευαίσθητους και σε ανάλγητους και
ταυτόχρονα την επίθεση και αµφισβήτηση της δηµοκρατίας και
του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από αυτούς ακριβώς, που δεν
σέβονται την ανθρώπινη ζωή, την δηµοκρατία, το κράτος δικαίου
και αυτές τις µέρες κάνουν σαφή την παρουσία τους µε επιθέσεις παντού, ακόµα και σε αστυνοµικά τµήµατα.
Έχω σηµειώσει ότι όλοι θέλουµε να ζήσει ο Δηµήτρης Κουφοντίνας και γι’ αυτό ένας τρόπος υπάρχει, η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Χαίροµαι δε, που από ό,τι φαίνεται και η υπεράσπιση
του Δηµήτρη Κουφοντίνα αλλάζει γραµµή πλεύσης. Ας είµαστε
όλοι ξεκάθαροι και ας συµφωνήσει όλος ο πολιτικός κόσµος. Η
δηµοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν υποκύπτει σε πολιτικά παίγνια
ούτε απειλείται. Όσοι την απείλησαν, είτε λέγονται «17 Νοέµβρη»
είτε Χρυσή Αυγή, αποµονώθηκαν δηµοκρατικά και βρίσκονται
στη φυλακή, µε αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι
πρόβληµα και πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία αν θέλετε, να µιλάµε
ακόµα για τροµοκρατία, να βλέπουµε πανό «Γεννηθήκαµε 17 Νοέµβρη», που κρατάνε διαδηλωτές υπέρ του κ. Κουφοντίνα, δήθεν
υπερασπιζόµενοι κάποια ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως το δήθεν
δικαίωµα επιλογής φυλακής έκτισης ποινής. Ας βάλουµε λοιπόν,
ένα τέλος σε όλα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνω τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό και την απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, οι αλλαγές που φέρνετε επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες του ελληνικού δηµοσίου
στην πραγµατοποίηση δηµοσίων επενδύσεων, αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων, ιδίως ενόψει της
προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027 και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Η ζωτική σηµασία της όποιας µεταρρύθµισης σε αυτούς τους
τοµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται εύκολα αντιληπτή
από όλους µας µπροστά στην κρισιµότητα των ηµερών που διανύουµε και κυρίως των ηµερών που θα έρθουν. Η οικονοµία µας
αυτή τη στιγµή και οι αποφάσεις που θα παρθούν για την στήριξή
της απαιτούν τη διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου, το οποίο
θα διασφαλίσει µεν την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας µε
γρήγορους ρυθµούς, χωρίς όµως, σε καµµία περίπτωση, να επιτρέπει εκπτώσεις όσον αφορά στη διαφάνεια και στον δηµόσιο
έλεγχο. Δυστυχώς, όµως, η µελέτη του νοµοσχεδίου και οι απόψεις τόσο όλων των κοµµάτων της αντιπολίτευσης όσο και των
φορέων αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.
Τα όσα πρόκειται να αναφέρω, κύριε Υπουργέ, δεν αποτελούν
ουτοπικές θεωρίες, αλλά εφαρµόστηκαν στην πράξη κατά την
περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2011. Με τον ν.4013/2011
συστάθηκαν η Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων
και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων. Οι
µεταρρυθµίσεις αυτές αποτέλεσαν καινοτοµίες για την ανάπτυξη
και την οικονοµία στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων, διατηρώντας όµως ως ακρογωνιαίο λίθο πάντα τη διαφάνεια. Η αλήθεια είναι πως µε τη νοµοθέτηση αυτών των µεταρρυθµίσεων
µπορούν να αντληθούν από αυτούς τους φορείς αξιοποιήσιµα
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στοιχεία για το πλήθος και τον προϋπολογισµό δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών και έργων αλλά και για συµβάσεις που εµπίπτουν στον χώρο της άµυνας.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο επιλέγει να ακολουθήσει τις τακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα αποτελέσµατα των
οποίων έχουν αποδειχθεί πλέον νοµίζω ξεκάθαρα αποτυχηµένα
και ανεπαρκή. Στις τριακόσιες ογδόντα έξι τροποποιήσεις που
εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ έρχονται να προστεθούν µέσα σε ενάµιση
χρόνο ακόµα δεκαοκτώ τροποποιήσεις από τη σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Το επιχείρηµα ότι µε την ψήφιση
του παρόντος νοµοσχεδίου ικανοποιείται η ανάγκη για να απεµπλακούν οι δηµόσιες συµβάσεις από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αφενός πολύ εύκολα, κύριε Υπουργέ, µπορεί να αποδοµηθεί, αφετέρου υποκρύπτουν σοβαρές δυσµενείς συνέπειες για
τον διαφανή τρόπο διοίκησης και βεβαίως, για τα όσα προβλέπονται για το περιβάλλον.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, η αύξηση του χρηµατικού ορίου από
τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ για τις συµβάσεις προµηθειών
των γενικών υπηρεσιών και στις 60.000 ευρώ για τις συµβάσεις
έργων και τις συµβάσεις κοινωνικών υπηρεσιών, όπου επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, θεωρείτε ότι αποσκοπεί αποκλειστικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης; Αναρωτιέµαι αν ο χαρακτηρισµός συµβάσεων ως ήσσονος αξίας, δηλαδή, αυτών που η εκτιµώµενη αξία τους είναι ίση
ή κατώτερη από το ποσό των δυόµιση χιλιάδων ευρώ και µε δεδοµένο ότι γι’ αυτές δεν διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών που
διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις, εξυπηρετεί αποκλειστικά την
απλοποίηση και τον εξορθολογισµό του δαιδαλώδους νοµικού
πλαισίου.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, οι παρατηρήσεις µας κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου δεν εισακούστηκαν. Για παράδειγµα, η
καθιέρωση της ιδιωτικής επίβλεψης στα δηµόσια έργα µε τον
ιδιώτη να επιλέγεται και να αµείβεται από τον ανάδοχο και η πρόβλεψη για την επιστροφή του παράβολου στους προσφεύγοντες
στην αποκλειστική προθεσµία των δέκα ηµερών, πριν καν λάβουν γνώση των απόψεων της αναφέρουσας αρχής, αποτελούν
κάποια ελάχιστα µεν αλλά τρανταχτά σηµεία του νοµοσχεδίου,
το οποίο ξεκάθαρα αντιτίθεται στον πυρήνα της διαφάνειας και
της χρηστής διαχείρισης δηµόσιων πόρων, όσο κι αν εσείς προσπαθείτε να µας πείσετε ότι αποτελούν δήθεν µεταρρυθµίσεις.
Οποιαδήποτε νοµοθέτηση ή τροποποίηση του πλαισίου που
ρυθµίζει την ανάπτυξη της χώρας µας είναι επιτακτική ανάγκη
να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα επιτυχηµένο µοντέλο που θα δίνει λύση στα προβλήµατα της φτώχειας και της ανεργίας, τα οποία θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε στο άµεσο µέλλον και να προβλέπει, όµως, ταυτόχρονα
δικλείδες διαφάνειας και δηµόσιου ελέγχου, προκειµένου να
αποφύγουµε τα κακώς κείµενα του πρόσφατου παρελθόντος.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, το υπό ψήφιση πολυσέλιδο νοµοσχέδιό σας δεν το διακατέχει κανένα από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ, κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστώ και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλους από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
Στη συνέχεια η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ισχυρίζεστε ότι επιχειρείτε να ρυθµίσετε τις σχέσεις κράτους µε τον ιδιωτικό τοµέα στον χώρο των
δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών. Μα, το έχετε ήδη κάνει
µε τις απευθείας αναθέσεις που µάλιστα σε περίοδο πανδηµίας
έχουν γιγαντωθεί. Όµως, µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο δηµιουργείτε συνθήκες πλήρους παράδοσης της λειτουργίας του δηµοσίου σε ιδιωτικά χέρια. Ο ιδιωτικός τοµέας πλέον, όχι µόνο θα
επιβλέπει, θα πιστοποιεί και θα εκτελεί, αλλά και θα δίνει το πράσινο φως στο δηµόσιο να πληρώνει τον ιδιώτη ανάδοχο-µελετητή, να προκρίνει και να ορίζει την αναγκαιότητα των επιπλέον
εργασιών, των απρόβλεπτων εργασιών. Όλα αυτά γίνονται γιατί
η Νέα Δηµοκρατία έχει ανακηρύξει σε τοτέµ την ανάπτυξη, πα-
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ραµερίζοντας κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κριτήρια ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, όπως είναι τα αντιπληµµυρικά
έργα, η πολιτική προστασία και γενικότερα οι υποδοµές, που
χρειάζεται η χώρα µας για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Είναι δυνατόν να ανατίθενται στους ιδιώτες τα κρίσιµα σηµεία
του καθορισµού των τεχνικών προδιαγραφών, των τιµών, των υλικών και των εργασιών, δηλαδή, του κόστους των έργων; Έχουµε,
λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς η Κυβέρνηση
συνεχίζει ακάθεκτη την αποδυνάµωση του δηµόσιου τοµέα τόσο
θεσµικά όσο και λειτουργικά αντιµετωπίζοντας τον ως εµπόδιο
για την εφαρµογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της.
Ταυτόχρονα, βέβαια, κύριε Υπουργέ, επεκτείνετε και την αντιπεριβαλλοντική πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας µέσα από το
άνοιγµα ενός ακόµη παραθύρου για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε προστατευόµενες περιοχές, αλλά και µε
την προκήρυξη διαγωνισµών για έργα πριν την ολοκλήρωση των
σχετικών περιβαλλοντικών µελετών. Όλα αυτά βέβαια, θα βρουν
την εφαρµογή τους στην διαχείριση και την απορρόφηση του ταµείο ανάκαµψης και όλων των χρηµατοδοτικών εργαλείων που
τρέχουν.
Το ξεκίνηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πριν λίγες
ηµέρες µε την ανακοίνωση της διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επενδύσεων ότι ενέκρινε µια νέα επένδυση ύψους 489 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορά στην εγκατάσταση οκτώ αιολικών
πάρκων συνολικής ισχύος τετρακοσίων εβδοµήντα µεγαβάτ. Τα
τέσσερα θα τοποθετηθούν στη βορειοκεντρική Εύβοια και τα
άλλα τέσσερα στη νότιο Εύβοια. Αυτό βέβαια, που έγινε πιο καθαρό µε την ανακοίνωση αυτή είναι ότι οι βουνοκορφές της Εύβοιας αποτέλεσαν και αποτελούν ακόµη τοπίο σύγκρουσης
συγκεκριµένων συµφερόντων. Βασικός πρωταγωνιστής σε αυτή
την εξέλιξη ήταν και είναι η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Τα ερωτήµατα είναι πολλά. Γνωρίζει η ΡΑΕ την πρόταση της
οργάνωσης «Πρωτοβουλία» που χρηµατοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταµείο για ζώνη αποκλεισµού των επενδύσεων σε µια
έκταση που περιλαµβάνει το 58% της χώρας, ενώ αφήνει το υπόλοιπο 42% για εγκατάσταση αιολικών πάρκων που θα υπερκαλύψουν τον εθνικό στόχο το 2030 κατά µιάµιση φορά; Γιατί η ΡΑΕ
ικανοποιεί όλα τα αιτήµατα που έχουν σχέση µε την χωροθέτηση
νέων αιολικών πάρκων χωρίς να έχει αξιολογήσει τη φέρουσα
ικανότητα των περιοχών εγκατάστασης µε βάση το προηγούµενο
χωροταξικό όταν και η ίδια αποδέχεται ότι έχει υπερκαλυφθεί;
Γιατί επιτρέπει την εγκατάσταση νέων ανεµολογικών ιστών µέτρησης του αιολικού δυναµικού; Φαίνεται ότι έχει υποσχεθεί κι
άλλες άδειες. Οι κάτοικοι του χωριού Κάδι Κονιστρών δεν επέτρεψαν χθες κάτι τέτοιο και να γνωρίζουν οι νέοι επενδυτές και
η ΡΑΕ ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις στη συνέχεια.
Έχει εξετάσει η ΡΑΕ το ζήτηµα της κυριότητας και της χρήσης
του δασικού χαρακτήρα εδαφών, που προτείνετε να εγκατασταθούν για συγκεκριµένα αιολικά πάρκα; Έχει παρακολουθήσει η
ΡΑΕ τη µεγάλη µάχη για τον έλεγχο του µετοχικού κεφαλαίου
των εταιρειών, που εµφανίζονται να έχουν πάρει τις σχετικές εγκρίσεις; Γνώριζε η ΡΑΕ ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες κρυβόταν συγκεκριµένη ολλανδική εταιρεία, που µε την ανακοίνωση
της διυπουργικής επιτροπής µας προέκυψε πορτογαλική;
Αυτό που όλοι γνωρίζουν είναι ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα
ταµείο µε πολλά λεφτά. Είναι το Ταµείο Ανάκαµψης µε 32 δισεκατοµµύρια διαθέσιµα, κυρίως για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αν αφαιρέσουµε τα 5 δισεκατοµµύρια που
πάνε στο Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση,
τα υπόλοιπα θέλουν να τα µοιράσουν από τώρα, χρησιµοποιώντας ακόµη και τις άδειες που έχουν στα χέρια τους;
Οι επείγουσες διεργασίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά για τις επενδύσεις άνω των 100 εκατοµµυρίων, όπως είναι
οι συγκεκριµένες, ήδη άρχισαν να εφαρµόζονται µε την υποβολή
του αιτήµατος για την ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις.
Μένει τώρα ουσιαστικά στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση ένα περιθώριο µόνο τριάντα ηµερών από την υποβολή του φακέλου για
τη γνωµοδότησή του επί των περιβαλλοντικών όρων.
Εδώ µπαίνει κι ένα άλλο ερώτηµα. Πώς θα κληθεί να γνωµοδοτήσει το περιφερειακό συµβούλιο, χωρίς να έχει στα χέρια του
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τη µελέτη αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής
µε βάση το προϋπάρχον ειδικό χωροταξικό; Αν παρέλθει δε, αυτή
η προθεσµία, τότε αυτόµατα εγκρίνεται και ο φάκελος.
Αν αυτό εσείς, το συνδέετε, κύριοι της Κυβέρνησης, µε την
υπεράσπιση του περιβάλλοντος, εµείς σας απαντούµε ότι το συνδέετε µε την υπεράσπιση συγκεκριµένων συµφερόντων.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Αποστόλου, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής και µετά
η κ. Αδάµου Κωνσταντίνα από το ΜέΡΑ25.
Κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγη ώρα έφτασα στο
σπίτι µου µετά από µία περιοδεία δύο ηµερών στην περιοχή µου,
την εκλογική µου περιφέρεια, τον Νοµό της Λάρισας, στην περιοχή της Ελασσόνας και του Τυρνάβου, στα χωριά Δαµάσι, Δοµένικο και Μεσοχώρι, όπου έχουµε µεγάλες ζηµιές από τον
καταστροφικό σεισµό των 6 και πλέον ρίχτερ, που δυστυχώς
άφησε στο πέρασµά του µεγάλες πληγές για άλλη µία φορά στην
περιοχή µας µετά τον «Ιανό» και µετά τη «Μήδεια».
Αυτός ο σεισµός, δυστυχώς, έχει αφήσει εκατοντάδες οικογένειες αυτή τη στιγµή στα γήπεδα µέσα σε στρατιωτικές σκηνές.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις ζωές τους
στην πραγµατικότητα και µάλιστα µέσα σε µια κρίση πανδηµίας,
µε τον κίνδυνο πάντοτε να δηµιουργηθούν υγειονοµικές βόµβες
στην περιοχή. Γι’ αυτόν τον λόγο, προσπαθούµε όλοι µαζί, όλο
το πολιτικό σύστηµα, οι τοπικές αρχές, όλοι οι άνθρωποι να δώσουµε τη δύναµή µας στην πρώτη γραµµή για να αποφευχθούν
τα χειρότερα.
Κύριε Υπουργέ -από τους πρωτοκλασάτους Υπουργούς της
Κυβέρνησης- σίγουρα το 80% για την επισκευή των σπιτιών δεν
φτάνει, ούτε τα 600 ευρώ αρκούν. Χρειαζόµαστε πολύ σηµαντικές και σοβαρές λύσεις για τα ζητήµατα αυτά και µάλιστα άµεσα.
Το σχέδιο για την προστασία του νοµού υπάρχει, είναι έτοιµο
ήδη από τη Σάµο και µπορείτε να το εφαρµόσετε εδώ και τώρα
και σήµερα και άµεσα. Θα ήταν νίκη πραγµατικά του πολιτικού
συστήµατος και της σύγχρονης δηµοκρατίας, αν οι άνθρωποι
δεν περνούσαν δεύτερη νύχτα στο γήπεδο και τις στρατιωτικές
σκηνές. Θα έπρεπε ήδη να έχουν µεταφερθεί σε ξενοδοχεία. Θα
έπρεπε όλοι τους να έχουν µεταφερθεί, όχι µόνο οι ηλικιωµένοι.
Αυτό προς επισήµανση.
Μετά από απαίτηση µας, υπάρχει κλιµάκιο του ΕΟΔΥ για να
αποφευχθούν, όπως είπα και στην αρχή, τα χειρότερα, αλλά δεν
έχουµε δεσµεύσεις αυτή τη στιγµή για το τώρα και για το αύριο
και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ξηµερώσουν.
Θέλω µέσα από το Βήµα της Βουλής να ευχαριστήσω θερµά γιατί δεν είναι όλα µαύρα σε αυτόν τον τόπο- κάποιους υποδειγµατικούς εκπαιδευτικούς. Έσωσαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξήντα τρία παιδιά, τα οποία κατάφεραν µέσα από τα συντρίµµια ενός πέτρινου παλιού σχολείου στο Δαµάσι να τα µεταφέρουν ένα-ένα και να τα βγάλουν έξω. Σώθηκαν εξήντα τρία
παιδιά.
Θέλω, όµως, να αναγνωρίσω ότι µετά από έναν σεισµό 6,1 ρίχτερ στην περιοχή µου δεν έπεσε κανένα δηµόσιο ή ιδιωτικό κτήριο, παρά µόνο παλαιά κτίσµατα, πράγµα που σηµαίνει ότι
µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και γενικώς το προσωπικό που κάνει
τεχνικά έργα αξίζει πολλές φορές να του λέµε ένα µεγάλο
µπράβο για την ευσυνειδησία, µε την οποία λειτουργεί, για τον
τρόπο και τη συνέπεια, που αντιµετωπίζει τα δηµόσια και τα ιδιωτικά έργα στον τόπο µας.
Σήµερα και τώρα χρειαζόµαστε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για να µην ξεχαστεί για άλλη µια φορά ένας τόπος
που δυστυχώς έχει περάσει πάρα πολλά, ένας παραγωγικός
τόπος, που βασίζεται στην αγροτική οικονοµία, τη ραχοκοκαλιά
της εθνικής οικονοµίας, και ο οποίος δυστυχώς, µαστίζεται απίστευτα τον τελευταίο καιρό. Χρειαζόµαστε βοήθεια, χρειαζόµαστε δύναµη από τη δύναµή σας και κουράγιο από το κουράγιο
σας.
Κύριε Υπουργέ, αυτές τις µέρες που ήµασταν δύο χιλιάδες
άτοµα όλοι µαζί στα γήπεδα, δεν είχαµε εµβολιαστεί, ούτε εγώ

9306

προσωπικά ούτε οι περισσότεροι από µας, και πήγαµε εκεί µέσα
στο πλήθος, µε τις µάσκες φυσικά, µε τα υγειονοµικά µέτρα, που
µπορούσαµε να τηρήσουµε. Έπρεπε, όµως, να συµπαρασταθούµε και να βρεθούµε δίπλα στους ανθρώπους.
Δεν ξέρω αν χρειάζονταν οι τοπικοί παράγοντες, όλοι αυτοί οι
άνθρωποι, το προσωπικό που ήταν εκεί τον εµβολιασµό περισσότερο από κάποια στελέχη της παράταξής σας, τα οποία µε παραβίαση της προτεραιότητας εµβολιάστηκαν.
Το σκεφτόµουν, ξέρετε, πολύ έντονα τις µέρες αυτές και κατέληξα στο συµπέρασµα ότι δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε ηθικό και
σωστά το καταδικάζετε, αλλά παράλληλα πρέπει να το σταµατήσετε. Σωστά δεν συµφωνείτε. Παράλληλα, όµως, πρέπει να
βρείτε τους τρόπους να το αντιµετωπίσετε. Γιατί απ’ ότι πληροφορούµαστε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο αυτοί που βγήκαν
στο φως της δηµοσιότητας, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ακόµη.
Όταν, λοιπόν, έρχεται η συµφορά και εµείς βλέπουµε σε πρώτο
πλάνο τι συµβαίνει, καλό θα είναι αυτά τα πράγµατα να τα σκεφτόµαστε περισσότερο.
Ένα σχόλιο, γιατί άκουσα τον διάλογο που είχατε µε τον κ. Δρίτσα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικός διάλογος. Σε ό,τι τουλάχιστον µας αφορά σαν παρατηρητές, αλλά και επί της ουσίας,
σας άκουσα κάποια στιγµή, κύριε Υπουργέ, να λέτε -µετά διευκρινίσατε απευθυνόµενος στον κ. Κεγκέρογλου- ότι «δεν θα
ασχοληθούµε, δεν µας ενδιαφέρει τι λέει το ΠΑΣΟΚ και το Κίνηµα Αλλαγής». Θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει, όµως. Θα έπρεπε
να σας ενδιαφέρει σαν όρος δηµοκρατίας. Στη δηµοκρατία, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακούγονται όλες οι απόψεις και στην πραγµατική δηµοκρατία γίνονται σεβαστές οι απόψεις, κατανοούνται
οι απόψεις, µοιράζεται ο πολιτικός κόσµος τις απόψεις του. Πολλές φορές αλλάζουν και θέσεις, ξέρετε, τα κόµµατα. Πολλές
φορές τα κόµµατα ως πυλώνες της δηµοκρατίας και πολιτικοί
φορείς ιδεολογίας και δικαιωµάτων ενστερνίζονται σωστές απόψεις άλλων κοµµάτων.
Άλλωστε, πιστεύω ότι η 11-11-2011, ηµεροµηνία της υπουργοποίησής σας, κύριε Υπουργέ, ήταν µία ηµεροµηνία που τη θυµάστε και εσείς. Συµµετείχατε σε µία Κυβέρνηση που και άλλα
κόµµατα «έβαλαν πλάτη». Άρα, τώρα, λοιπόν, επειδή «τα στερνά
τιµούν τα πρώτα», όπως λένε στα µέρη µου, φαντάζοµαι ότι και
εσείς αντιλαµβάνεστε το πνεύµα µε το οποίο µιλώ, πάντοτε στα
πλαίσια της δηµοκρατίας.
Σήµερα, λοιπόν, για να πω δυο κουβέντες και για το νοµοσχέδιο που φέρνετε εδώ και το οποίο είδα µε εξαιρετικό ενδιαφέρον,
στα βασικά πάλι θα διαφωνήσουµε. Τι να σας πούµε; Για τη δηµόσια διαβούλευση; Το ΠΑΣΟΚ την έφερε πριν από χρόνια,
έφερε τη δηµόσια διαβούλευση, θεσµοθετήσαµε αυτή την πολύ
µεγάλη µεταρρύθµιση. Δεν µπορέσατε να την καταλάβετε, δεν
µπορέσατε να την αντιληφθείτε, δεν µπορέσετε να την ασπαστείτε. Σαράντα οκτώ άρθρα ολόκληρα, χωρίς να τα φέρετε σε
διαβούλευση, τα φέρατε στο νοµοσχέδιο, µε εκατοντάδες προβλήµατα.
Το βασικό που θέλω να πω και επί της ουσίας: Φέρατε µε µία
µεταρρυθµιστική πνοή έναν νόµο και είπατε ότι θα αλλάξετε τα
πράγµατα. Τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πράγµατι πολλά κενά
και δηµιούργησε πράγµατι πολλά προβλήµατα, είπατε ότι θα τον
ενσωµατώσετε σε µία νέα νοµοθεσία και θα καταφέρετε πλέον
να ανατρέψετε το σκηνικό. Όµως, σε επίπεδο διαφάνειας ελέγχεστε πραγµατικά. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά, όχι µόνο µεταρρυθµιστικά δεν συµπεριφερθήκατε, αλλά µόνο διαδικαστικά
και προς το χείριστον.
Αναφέρθηκαν σε αυτά οι προηγούµενοι συνάδελφοι. Εγώ είχα
να πω και άλλα επίκαιρα για την περιοχή. Όµως, σε κάθε περίπτωση πάλι χαϊδεύετε τα αυτιά των δικών σας, των καλών σας
παιδιών.
Βάζετε φερετζέδες µε διάφορα άρθρα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά δεν καταφέρνετε να κρύψετε τη µεγάλη χαρά
σας. Η χαρά σας για το µεγάλο πάρτι, το οποίο ετοιµάζετε δεν
µπορεί να κρυφτεί. Και δεν αποτελεί πανάκεια σε καµµία περίπτωση αυτό το οποίο προσπαθείτε να ολοκληρώσετε µε αυτές
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τις ρυθµίσεις, τις οποίες φέρνετε.
Μας µιλήσατε για τους φορείς. Ποιους φορείς ακούσατε, αλήθεια, κύριε Υπουργέ; Ακούσατε για παράδειγµα την τοπική αυτοδιοίκηση ή µήπως ο ΣΕΒ είναι µε εµάς κι όχι µε εσάς;
Ακούσατε τις παρατηρήσεις της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ;
Ακούσατε τι σας είπαν µέσα στη διαβούλευση;
Βέβαια, θα µου επιτρέψετε να πω ότι µετά από είκοσι πέντε
χρόνια ενδελεχούς ενασχόλησης µε την αυτοδιοίκηση, µπορώ
να δω πίσω από τις λέξεις και πίσω από τα ψιλά γράµµατα. Σας
λέω, λοιπόν, ότι όλα αυτά, για τα οποία φροντίζετε από πριν, για
το τρελό πάρτι που έλεγα, δεν είναι πολύ εύκολο να περάσουν
γιατί υπάρχουν αντιστάσεις πλέον στην κοινωνία και γίνονται αντιληπτά µε την πρώτη µατιά.
Δυστυχώς, όσον αφορά αυτό το οποίο κάνετε ουσιαστικά µε
τις απευθείας αναθέσεις -ένα θέµα το οποίο συζητήθηκε πάρα
πολύ και στο Κοινοβούλιο σήµερα, το παρακολούθησα- υπάρχουν τεράστιοι προβληµατισµοί. Μπορεί από αυτοδιοικητικής
άποψης οι απευθείας αναθέσεις να αποτελούν ένα σχετικά χρήσιµο εργαλείο λειτουργίας και ταχείας αποκατάστασης προβληµάτων, ειδικά µε τους µικρούς δήµους, αλλά µπαίνετε στη λογική
του άσπρου-µαύρου και διαλέγετε πάντοτε το µαύρο, την αδιαφάνεια. Δεν συνδιαλέγεστε και δεν διαλέγεστε για την διαδικασία
που πρέπει επιτέλους να βάλουµε σε ένα καινούργιο θεσµικό
πλαίσιο.
Αυτό είναι το κλειδί και αυτή είναι η δική µας άποψη, ότι θα
έπρεπε να υπάρξει ένας ευρύς διάλογος στα πλαίσια µιας συναίνεσης -όχι πάλι µιας κοκοροµαχίας την οποία βλέπουµε, την επισήµανε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος σήµερα- µιας
θεσµικής επανένωσης των δυνάµεων της Τοπικής αυτοδιοίκησης, µε την πολιτεία να βρίσκεται αρωγός, κύριε Υπουργέ και να
προσπαθούµε να επιλύσουµε τα µεγάλα και χρόνια ζητήµατα, τα
οποία δυστυχώς, δεν έχετε καταφέρει να εκπληρώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κυρία
Λιακούλη, ολοκληρώστε. Έχετε µπει στα δέκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, βάζετε να είναι ελεγκτής και ελεγχόµενος το ίδιο
ακριβώς πρόσωπο, ο ίδιος ακριβώς φορέας. Ξέρετε, η δηµοκρατία αυτό δεν µπορεί να το αντέξει. Νοµίζω και το σύστηµα δεν
θα το αντέξει και πολύ σύντοµα, θα ξανάρθετε για να αναθεωρήσετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έχω µία νοµοτεχνική ακόµα να καταθέσω,
κύριε Πρόεδρε.
Στην εσωτερική παράγραφο 3 του άρθρου 108 -τη διαβάζω
γιατί έχει κάποια σηµασία- προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής: «Σε
περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως µέλος των ανωτέρω γνωµοδοτικών οργάνων των επιτροπών ή των οµάδων εργασίας έναν
εξωτερικό εξειδικευµένο επιστήµονα, που διαθέτει τις απαιτούµενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της
παραγράφου 1».
Το τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται από τα εξής εδάφια: «Οι επιστήµονες
διατηρούν ανεξαρτησία έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Περαιτέρω, υπέχουν υποχρέωση εχεµύθειας και υποχρεούνται στη
σύναψη σχετικών ρητρών ή συµβάσεων εµπιστευτικότητας».
Το καταθέτω και στα Πρακτικά για να µπορείτε να το διαβάσετε και να το συγκρίνετε. Είναι να µπορούµε να έχουµε εξειδικευµένο προσωπικό στις γνωµοδοτικές επιτροπές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Να φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί στους εισηγητές παρακαλώ.
Τον λόγο έχει η κ. Παρασκευή Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µακροχρόνια
κατάσταση που υπήρχε στη χώρα µας µε την οικονοµική κρίση,
καθώς επίσης και η οικονοµική κρίση που προέκυψε από τον κορωνοϊό έχουν δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα και είναι µεγάλη η ανάγκη άµεσα να νοµοθετήσουµε νόµους οι οποίοι θα
βοηθήσουν για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την ανάπτυξη και
την καταπολέµηση της ανεργίας.
Είναι κοινά αποδεκτό απ’ όλους ότι η ανάπτυξη προκύπτει
µέσα από τα µικρά και µεγάλα έργα τα οποία, όµως, θα πρέπει
να γίνονται σωστά και έγκαιρα. Υπάρχουν προβλήµατα που
έχουν σηµειωθεί το τελευταίο διάστηµα και ο ν.4412/2016 πρέπει
να αλλάξει σε πολλά σηµεία για να γίνει περισσότερο αποτελεσµατικός. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε όλη την διάρκεια που λειτουργεί το τελευταίο διάστηµα. Άλλωστε, το είχε διαπιστώσει και
η προηγούµενη κυβέρνηση γι’ αυτό και προχώρησε σε πολλές
και σηµαντικές αλλαγές το προηγούµενο διάστηµα.
Κατ’ αρχήν, έχουµε πρόβληµα στα έργα, τα οποία καθυστερούν και κάποιες φορές γίνονται κακότεχνα. Αυτή η διαδικασία
δηµιουργεί προβλήµατα και οδηγεί στην καθυστέρηση των
έργων, αλλά ακόµη και στην απένταξή τους, όταν αυτά χρησιµοποιούν χρηµατοδοτικά εργαλεία από ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ενισχύεται το σύστηµα της µελέτης κατασκευής. Είναι ένα σύστηµα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα της δηµοπράτησης ενός έργου πριν ωριµάσει πλήρως η µελέτη,
δίνοντας τη δυνατότητα στον ανάδοχο να τη µελετήσει σε βάθος,
να προσεγγίσει την πραγµατικότητα και να µην έχουµε κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου τροποποιήσεις της µελέτης, επαύξηση αντικειµένου και γενικότερα δυσλειτουργίες, οι οποίες καθυστερούν πολύ και κάποιες φορές δεν µας δίνουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουµε το έργο και να απενταχθεί. Αυτές οι διαδικασίες πλήττουν το έργο, αλλά και την τοπική κοινωνία και γενικότερα τη χώρα.
Επίσης, υπάρχουν προβλήµατα και δυσκολίες στη διαδικασία
της δηµοπρασίας. Με τον προηγούµενο νόµο, προβλέπονταν µε
τον τρόπο της κλήρωσης να επιλέγονται δηµόσιοι υπάλληλοι για
να συµµετέχουν στις δηµοπρασίες. Κάποιες φορές, όµως, οι άνθρωποι, οι οποίοι επιλέγονταν δεν ήταν από την υπηρεσία, η
οποία δηµοπρατούσε το έργο, αλλά ήταν από κάποιες άλλες
υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία στην δηµοπρασία, στο πρακτικό και ακόµη στην απάντηση των ενστάσεων αν
αυτές προέκυπταν. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα τώρα µε αυτή την αλλαγή του νόµου να συµµετέχουν
υπάλληλοι, οι οποίοι είναι από την ίδια υπηρεσία και βέβαια, οι
ενστάσεις να πηγαίνουν σε µία άλλη προδικαστική επιτροπή προσφυγών για να εξετάζονται. Έτσι θεωρούµε ότι η διαδικασία της
δηµοπρασίας θα γίνεται ευκολότερα και άµεσα θα µπορεί να
αναλάβει το έργο αυτός ο οποίος θα συµµετέχει.
Επίσης, προβλέπεται το ελάχιστο της έκπτωσης, που θα δώσει
ο ανάδοχος που δεν µπορεί να είναι κάτω από το 10% του µέσου
όρου αυτών που προσφέρουν την δική τους εκάστοτε προσφορά. Αυτό γίνεται γιατί κάτω από 10% θα πρέπει να αιτιολογηθεί. Αυτό γίνεται γιατί έχουµε δει στο παρελθόν µεγάλες
εκπτώσεις, οι οποίες γίνονται είτε γιατί έχει κάνει κάποιο λάθος
ο ανάδοχος είτε γιατί έχει κάποια ανάγκη ρευστότητας και επιθυµεί -έστω προσωρινά- να µετατοπίσει το πρόβληµα του, το
οποίο όµως έρχεται µπροστά του το επόµενο χρονικό διάστηµα,
µε αποτέλεσµα να πλήττεται και ο ίδιος, αλλά να πλήττεται και
το έργο.
Επίσης, εντάσσεται η διαδικασία του διακανονισµού, µια σηµαντική διαδικασία, που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Γιατί πάντα υπάρχουν διαφωνίες, που
αν προσφύγουµε για να τις λύσουµε στα δικαστήρια, θα υπάρξουν τεράστιες καθυστερήσεις, οι οποίες πλήττουν ουσιαστικά
το έργο.
Επίσης, θέµατα έχουµε και στο ζήτηµα της επίβλεψης. Το τελευταίο διάστηµα δεν γίνονται προσλήψεις δηµοσίων υπαλλήλων
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και έτσι, µέρα µε τη µέρα και χρόνο µε το χρόνο, έχουµε έλλειψη
µηχανικών οι οποίοι θα µπορούσαν να αναλάβουν τα έργα και
πολύ περισσότερα έργα απ’ όσα είχαµε µέχρι σήµερα. Έτσι, λοιπόν, πλήττονται µικρές τοπικές κοινωνίες, µικροί δήµοι, αλλά και
µεγαλύτεροι και εντάσσονται και υλοποιούνται λιγότερα έργα,
γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο δυναµικό, γιατί δεν υπάρχουν οι
άνθρωποι, οι µηχανικοί οι οποίοι θα παραλάβουν τις µελέτες ή
θα επιβλέψουν τα έργα.
Δύνανται, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο που θα γίνει νόµος καλώ όλους να τον ψηφίσουµε, γιατί είναι ένα λειτουργικό νοµοσχέδιο και θα διευκολύνει και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη την
χώρα µας- να προσλαµβάνονται και να πληρώνονται από τον
ανάδοχο πιστοποιηµένοι µηχανικοί ή οµάδες µηχανικών προκειµένου να υλοποιήσουν αυτό το έργο. Είναι σηµαντικό κοµµάτι
και θα βοηθήσει να γίνουν πολύ περισσότερα έργα. Ο στόχος
δεν είναι να γίνει µόνο ένα ή δύο από αυτά τα έργα, άλλα δίπλα
σε αυτά θα κολλήσουν και άλλα έργα και γενικότερα, θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα φέρουν την ανάπτυξη.
Επίσης, µπαίνει ένας ακόµη κανόνας και όρος, ο χρόνος παράδοσης του έργου. Ξέρουµε ότι το µεγάλο πλήγµα διαχρονικά
ήταν οι καθυστερήσεις. Υπήρχαν, βέβαια, οι ποινικές ρήτρες.
Τώρα, όµως, µπαίνει και η επιβράβευση της αύξησης της πληρωµής του αναδόχου µε 5% επί του προϋπολογισµού, προκειµένου να αµειφθεί για τη γρήγορη ολοκλήρωση του έργου.
Τέλος, θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε δύο τροπολογίες, οι οποίες
έχουν αναφερθεί. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφέρω ότι παίρνουν παράταση τα πρωτόκολλα κατεδάφισης µέχρι τον Δεκέµβριο του 2021. Αυτό, πράγµατι, είναι κάτι σηµαντικό, διότι στην
περίοδο της πανδηµίας, όσοι ήθελαν να νοµιµοποιήσουν τις κατοικίες ή τα κτίσµατά τους δεν είχαν τη δυνατότητα και από την
άλλη, εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα νοµιµοποίησης δεν θα µπορούσαν να µετακινηθούν ή να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή.
Επίσης, είναι σηµαντική η παράταση δύο χρόνων, που δίνεται
στα τοπικά µέσα να προβάλουν τις διακηρύξεις των έργων, που
δηµοπρατούνται µε σκοπό τη διαφάνεια, την ενηµέρωση και βέβαια, την οικονοµική τους στήριξη. Είναι ένα πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα, που θεωρώ ότι το είχαµε υποστηρίξει σε διάφορες
συζητήσεις και έγινε πράξη. Πρέπει να ξέρουµε ότι είχε αποφασιστεί και από την προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά είχε ηµεροµηνία λήξης τον Δεκέµβριο του 2020.
Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι µε πρόσχηµα τη διαφάνεια, δεν µπορούµε να οδηγούµε τον τόπο µας σε πολιτικές και
συµπεριφορές καταστροφικές. Αυτό µου θυµίζει Υπουργό της
προηγούµενης κυβέρνησης, όπου επικαλούµενος τη διαφάνεια
είχε βάλει κανόνες στις εξεταστές για τα διπλώµατα οδήγησης.
Αυτό οδήγησε σε πραγµατικά οικονοµικά αδιέξοδα επιχειρήσεις,
σχολές οδηγών, τους ανθρώπους που ήθελαν να εξετάσουν από
το δηµόσιο τους υποψηφίους να πάνε σε πολύµηνες απεργίες,
γιατί δεν αποζηµιώνονταν επαρκώς, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν να πάρουν το δίπλωµα για να εργαστούν, κυρίως τα
επαγγελµατικά, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Στο τέλος οδηγηθήκαµε σε µία πολύ αρνητική κατάσταση. Διότι, κατά την
άποψή µου, τίποτα δεν είναι πιο καταστροφικό από το να πας
απέναντι στην ανάπτυξη και να µην βοηθάς στην εξασφάλιση θέσεως εργασίας, προόδου και ανάκαµψης της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Βρυζίδου.
Τον λόγο έχει η τελευταία οµιλήτρια κ. Κωνσταντίνα Αδάµου
από το ΜέΡΑ25.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται
φανερή η αδυναµία της Κυβέρνησης στο να εξαλείψει χρόνιες
στρεβλώσεις ως προς τη σκοπιµότητα, τους διαθέσιµους πόρους και τις προϋποθέσεις, για την ανάθεση και εκτέλεση των
δηµοσίων συµβάσεων. Αυτό, σε συνδυασµό µε την επίµονη γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, αλλά και τη συντεχνιακή συµπαιγνία
συνθέτει ένα εξαιρετικά δυστοπικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί τροχοπέδη για την αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας µας.
Παράλληλα, µεγαλώνει κι άλλο η ψαλίδα µεταξύ των κολοσσιαίων κατασκευαστικών εταιρειών, από τη µια πλευρά και των αυ-
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τοαπασχολούµενων επιστηµόνων, ελεύθερων επαγγελµατιών,
µηχανικών από την άλλη, οι οποίοι αγωνίζονται καθηµερινά στον
τοµέα τους.
Υπάρχουν διαχρονικές στρεβλώσεις στις δηµόσιες συµβάσεις,
για την αναχαίτιση των οποίων δεν αρκούν επιδερµικά µπαλώµατα µε ευκαιριακές διευκολύνσεις σε εργολάβους, όπως συµβαίνει µε το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Απαιτείται άµεσος εξορθολογισµός στο
επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού και στη λήψη αποφάσεων
για τα πραγµατικά οφέλη, που πρόκειται να καρπωθεί η κοινωνία
µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα από τη σύναψη µιας δηµόσιας
σύµβασης.
Όλοι γνωρίζουµε ότι η χώρα µας έχει πληρώσει πολύ ακριβά
την υλοποίηση φαραωνικών projects, όπως αυτά των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, τα οποία, πέρα από τα πρόσκαιρα οφέλη εντυπωσιασµού, δεν προσέφεραν τίποτα το ουσιαστικό στην κοινωνία
µακροπρόθεσµα, αλλά, αντίθετα, συνδέθηκαν µε τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα της χώρας µας, τα τελευταία χρόνια.
Σήµερα, η χώρα µας δεν πείθεται από εξαγγελίες για flyovers
και υποθαλάσσιες αρτηρίες, αλλά επιζητά βιώσιµα projects πράσινης ανάπτυξης, σύγχρονες και ανθεκτικές υποδοµές, που θα
αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, όπως επίσης, έχει ανάγκη και από έργα αγαθά και υπηρεσίες, που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της.
Είναι αλήθεια ότι η απότοµη ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών
οδηγιών 2014/24 και 2014/25 στο εθνικό µας δίκαιο, αρχικά µε
τον ανεφάρµοστο ν.4281/2014 και ακολούθως µε τον ν.4412/
2016 έφεραν σηµαντικές εµπλοκές και καθυστερήσεις στο σύστηµα παραγωγής τεχνικών έργων και παροχής αγαθών και υπηρεσιών.
Οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές κλήθηκαν από τη µια
µέρα στην άλλη, να εφαρµόσουν ένα πολύπλοκο νοµικό πλαίσιο,
το οποίο έκτοτε τροποποιείται διαρκώς, χωρίς να παρέχεται κεντρική καθοδήγηση, έχοντας σηµαντικές ελλείψεις σε τεχνικά και
νοµικά εξειδικευµένο προσωπικό και πολλές φορές, χωρίς να
διατίθενται τα απαραίτητα µέσα και η τεχνογνωσία για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας
«Προµηθέας».
Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, να αντιµετωπιστεί άµεσα η
δαιδαλώδης γραφειοκρατία, αλλά και οι αστοχίες στην εφαρµογή του νόµου, που συνήθως οδηγούν σε µακροχρόνιες προδικαστικές ή δικαστικές διαδικασίες. Όµως, µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν εξυγιαίνεται τίποτα από τα παραπάνω.
Επιπροσθέτως, η ψηφιακή πλατφόρµα «Προµηθέας» δεν διασυνδέεται µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα και βάσεις δεδοµένων του δηµοσίου, µε αποτέλεσµα να επαναλαµβάνονται
διαρκώς οι έλεγχοι των δικαιολογητικών των οικονοµικών φορέων από τις επιτροπές διαγωνισµού σε διαφορετικά στάδια της
διαδικασίας ανάθεσης.
Εµείς προτείνουµε τη διασύνδεση του «Προµηθέα» µε τις βάσεις δεδοµένων του TAXISNET, του ΓΕΜΗ, του ΕΦΚΑ, των ΚΕΠ,
των ΤΕΕ, των εργοληπτικών µητρώων και άλλων, έτσι ώστε να
µπορεί εύκολα να αίρεται συστηµικά η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς µέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε περιπτώσεις οικονοµικών φορέων, για τους οποίους ισχύουν βέβαια, οι λόγοι αποκλεισµού
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον φόρτο των επιτροπών και
επιταχύνοντας έτσι την διαδικασία ανάθεσης.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση όφειλε και οφείλει επιτέλους να
εφαρµόσει αντικειµενικά συστήµατα ελέγχου, συστήµατα αξιολόγησης και επιβολής ρητρών µέσω της κατάπτωσης εγγυητικών
επιστολών ή του περιοδικού αποκλεισµού από τις δηµόσιες συµβάσεις σε περιπτώσεις, όπου σαφώς τεκµαίρεται στρέβλωση του
ανταγωνισµού στους οικονοµικούς φορείς, χρησιµοποιώντας
σαφή και µετρήσιµα κριτήρια.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι επιδερµικό και δεν θέλει να αντιµετωπίσει σε βάθος τις χρόνιες παθογένειες, που εντοπίζονται
στις δηµόσιες συµβάσεις. Η αύξηση του ορίου των απευθείας
αναθέσεων από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ ή και στις
60.000 ευρώ ανάλογα ενισχύει τις αδιαφανείς επιλεκτικές συνεργασίες, ενώ η δωδεκάµηνη περίοδος απαγόρευσης για τη σύναψη νέας σύµβασης µε το ίδιο συµβατικό αντικείµενο µόνο ως
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προσχηµατική µπορεί να θεωρηθεί, αφού σε πολλές περιπτώσεις
το συµβατικό αντικείµενο δεν ταυτίζεται µε το πραγµατικό υλοποιηθέν έργο ή την πραγµατικά υλοποιηθείσα υπηρεσία ή προµήθεια.
Επιπλέον, εκχωρείται ο έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων σε
ιδιώτες, τους οποίους θα επιλέγουν οι ίδιοι οι ελεγχόµενοι. Αυτό
κι αν αποτελεί τον ορισµό της σύγκρουσης συµφερόντων. Οι
project managers σαφώς θα µπορούν -και πρέπει- να συµβάλουν
στην επιτάχυνση της διαδικασίας τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων, στον καλύτερο συντονισµό των εµπλεκόµενων µερών και
στη µείωση του διοικητικού φόρτου. Ωστόσο, η επιλογή τους
οφείλει να γίνεται από τις ίδιες τις αναθέτουσες αρχές και όχι
από τους ίδιους τους εργολάβους, τους οποίους καλούνται τύποις να ελέγχουν. Ας µην ξεχνάµε ότι πάγια υποχρέωσή τους
είναι η διαφύλαξη του δηµοσίου χρήµατος και ο ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος των παραδοτέων από τους οικονοµικούς φορείς.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο επανέρχεται στο προσκήνιο
το αποτυχηµένο µοντέλο της µελέτης κατασκευής, που κατά το
παρελθόν οδήγησε σε υπερκοστολογήσεις έργων και διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη µνεία στον αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα του παρόντος νοµοσχεδίου, καθώς πλέον
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα παρακάµπτονται οι
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αναπτυξιακών
έργων εντός των υποπεριοχών «NATURA», γεγονός που έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας 1993/43, το οποίο απαιτεί τη λήψη µέτρων διατήρησης των προστατευόµενων οικοτόπων και ειδών, που
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις.
Το νοµοσχέδιο έρχεται σε αντίθεση µε τη δέσµευση της Ελλάδας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, η
οποία τοποθετεί τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
γι’ αυτό το λόγο περισσότερες από είκοσι πέντε περιβαλλοντικές
οργανώσεις όπως είναι η WWF, η «Αλκυόνη», ο «Αρκτούρος», η
«Anima», Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και άλλες προέβησαν
σε κοινό ψήφισµα, που αριθµεί πάνω από τριάντα χιλιάδες υπογραφές και σε µια κοινή ανακοίνωσή τους για άµεση κατάργηση
του άρθρου 219. Το ψήφισµα αυτό το στηρίζουµε και εµείς µε
όλη µας την ψυχή και απαιτούµε, έστω την κατάργηση αυτού του
συγκεκριµένου άρθρου 219, αφού δεν πρόκειται να καταργηθεί
το νοµοσχέδιο στο σύνολό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο, παρά τον
υπερβολικά µεγάλο όγκο του, πραγµατεύεται ζητήµατα που δεν
άπτονται των βασικών και χρόνιων παθογενειών των δηµόσιων
συµβάσεων και εποµένως είναι αντιαναπτυξιακό. Οι ρυθµίσεις
που προωθούνται δεν θα επιταχύνουν τις διαδικασίες ανάθεσης
και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων ούτε θα επιλύσουν φαινόµενα γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας, αλλά αντίθετα θα οδηγήσουν σε αύξηση του πραγµατικού κόστους και σε ποιοτική
υποβάθµιση των έργων και των παρεχόµενων αγαθών και υπηρεσιών.
Το νοµοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί τα κρατικοδίαιτα εργολαβικά
συµφέροντα εις βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και
οφείλει να αποσυρθεί άµεσα.
Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζουµε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αδάµου.
Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, επιθυµεί κάποιος
από τους εισηγητές να κάνει χρήση του τριλέπτου της δευτερολογίας;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μάλιστα.
Δίνω τον λόγο τώρα στον κ. Αρσένη. Όλοι θα µιλήσετε. Συνηθίζουµε να πηγαίνουµε από το τέλος.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι συγκλονιστικό ότι ο κ. Χατζηδάκης πριν από λίγους
µήνες, τον Νοέµβριο, ζητούσε να επισπευστούν οι κατεδαφίσεις
των αυθαιρέτων και βλέπουµε τώρα η ίδια Κυβέρνηση λίγους
µήνες µετά να ζητάει την αναστολή των πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Αλήθεια τι µεσολάβησε, ποιος µεσολάβησε; Δεν µας είπατε. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε απάντηση, εµείς θα είµαστε
ξεκάθαροι. Ναι, το ΜέΡΑ25 ζητάει άµεσα να προχωρήσουν αυτές
οι κατεδαφίσεις.
Για το άρθρο 219, «ο βασιλιάς είναι γυµνός». Πού είναι το
Υπουργείο Περιβάλλοντος στο νοµοσχέδιο που αποφασίζει τι θα
χτίζεται στις προστατευόµενες περιοχές, πριν βγουν οι όροι προστασίας; Έχουµε είκοσι εννέα οργανώσεις µε ένα εκατοµµύριο
υποστηρικτές, αν δείτε πόσοι πολλοί υποστηρίζουν κάθε µια απ’
αυτές ξεχωριστά.
Κύριε Γεωργιάδη, θα ζητήσετε συγγνώµη; Παίρνετε πίσω την
έκφρασή σας ότι «όταν σε βρίζουν οι οικολογικές οργανώσεις,
κάτι κάνεις καλά»; Γιατί αν την παίρνετε, µε είκοσι εννέα οργανώσεις και τόσους υποστηρικτές θα πρέπει να αποσύρετε το
άρθρο 219. Οπότε την παίρνετε ή δεν την παίρνετε; Ξεκαθαρίστε
το.
Στο άρθρο 58 οι ελεγχόµενοι εργολάβοι προσλαµβάνουν τον
ελεγκτή τους. Αυτό το σόου -γιατί για σόου πρόκειται- θα το πληρώνουµε εµείς. Θα πληρώνουµε τον ελεγκτή, που θα επιλέγουν
οι εργολάβοι να τους ελέγχει.
Θα κλείσω όµως µε κάτι µεταξύ σοβαρού και αστείου. Απ’ ότι
είδαµε, κάνατε αποδεκτή την τροπολογία του κ. Κεδίκογλου,
αλλά παρατηρούµε ότι η τροπολογία που κάνατε, κύριε Υπουργέ, αποδεκτή έχει µόνο αιτιολογική έκθεση. Δεν λέει τι τροποποιεί και ποια είναι η πρότασή του. Πραγµατικά τόση πολλή «αριστεία» δεν αντέχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Αρσένη.
Ο κ. Βιλιάρδος δεν θα µιλήσει.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αν και είναι πρώτο θέµα στα µέσα
ενηµέρωσης ο σεισµός στη Λάρισα, απουσιάζει βεβαίως, από τη
συζήτηση. Το λέω, γιατί τα φώτα της επικαιρότητας δεν πρέπει
να σταµατήσουν, δεν πρέπει να σβήσουν µέχρι να αποκατασταθούν οι ζηµιές. Και βεβαίως, εκφράζουµε τη συµπαράστασή µας.
Γιατί το λέω; Γιατί µε την ευκαιρία του σηµερινού νοµοσχεδίου
στο ερώτηµα πόσα δηµόσια έργα αφορούν αντισεισµική προστασία, η απάντηση είναι κανένα. Γιατί; Γιατί αφορούν λαϊκές ανάγκες, αφορούν την προστασία του ανθρώπου που όµως δεν
φέρνουν ικανοποιητικά κέρδη στους µεγαλοεπιχειρηµατίες.
Αυτός τελικά, είναι ο εξορθολογισµός και η απλοποίησή σας.
Γιατί; Γιατί το δηµόσιο συµφέρον το ταυτίζετε µε το συµφέρον
των µεγάλων επιχειρηµατιών. Το ίδιο συµβαίνει και µε την αντιπληµµυρική προστασία.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 219 βεβαίως έγινε πολύς λόγος, όµως
δεν είναι το µοναδικό αντιπεριβαλλοντικό άρθρο. Υπάρχουν και
άλλα, για τα οποία ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία, καθώς και
για την τροπολογία 776.
Κοιτάξτε, διαµαρτυρήθηκε ο κύριος Υπουργός για την κριτική
που κάναµε σε αυτήν την τροπολογία. Όµως δεν µας απάντησε
για την αναβολή κατεδαφίσεων σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη και λοιπά. Ο κορωνοϊός είναι πρόσχηµα. Δεν βγάζουµε κάτι από το µυαλό µας, αλλά κρίνουµε µε τα ίδια τα στοιχεία που εσείς δίνετε.
Εσείς στην αιτιολογική έκθεση γράφετε ότι αφορούν κύρια ξενοδοχεία, καταστήµατα, ναυτικούς οµίλους και είναι στη σελίδα
πέντε. Εσείς πάλι αναφέρετε στη σελίδα επτά ότι ο λόγος ρύθµισης είναι νοµιµοποίηση, τακτοποίηση, ενδεχόµενη επισκευή και
τυχόν ανάπτυξη των εν λόγω έργων. Δεν αλλάζω καµµία λέξη
από αυτά που εσείς γράφετε µέσα στην τροπολογία που καταψηφίζουµε.
Βεβαίως, ο κ. Βεσυρόπουλος τα επιβεβαίωσε στο έπακρον.
Νοµιµοποίηση κατοχής και ιδιοποίηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης
που σηµαίνει πως ό,τι ανήκει σε όλη την κοινωνία πηγαίνει στην
υπηρεσία του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό εσείς το ονοµάζετε
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δηµόσιο συµφέρον και προστασία του περιβάλλοντος.
Αλλά να θυµίσουµε, πριν από έναν χρόνο τις δηλώσεις του κ.
Χατζηδάκη, τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, ο οποίος διαφήµιζε
τις κατεδαφίσεις µε χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο σε
αυθαιρετούντα ξενοδοχεία. Και ήδη έχουν ξεκινήσει στη Χαλκιδική και το Λασίθι από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Με αυτά
που κατεδαφίσατε, τι θα κάνετε;
Ωστόσο, υπάρχει πολλή οικολογική υποκρισία. Αυτό το λέω
γιατί µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει το άρθρο 219, αλλά ας αναρωτηθεί πόσες άδειες για εγκατάσταση ΑΠΕ έδωσε σε περιοχές
«NATURA», που ξεσήκωνε δίκαια τις διαµαρτυρίες τοπικών κοινωνιών. Καθόλου δεν µας παραξενεύει που σας επιβραβεύει γι’
αυτό ο κ. Γεωργιάδης, γιατί την ίδια ρότα έχετε και ας στήνετε
καυγάδες. Το ίδιο ισχύει και για τις κατασκευές σε παραλίες και
αιγιαλούς. Συνεπώς, δεν είναι µόνο η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά
και ο ΣΥΡΙΖΑ που συµπλέετε στο αντιδραστικό αστικό σχεδιασµό
για την πράσινη και ενεργειακή µετάβαση, που είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω να πω για τις τροπολογίες. Την πρώτη µε αριθµό 775
για το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας την καταψηφίζουµε, γιατί έρχεται να επεκτείνει την απαξίωση της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας, προωθώντας την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας µέσα από τους µηχανισµούς της αγοράς. Ο Υπουργός αποφασίζει για τον διευθυντή,
καταργώντας βεβαίως, τους αναπληρωτές διευθυντές. Ενισχύεται έτσι η χειραγώγηση της ερευνητικής πολιτικής για την προώθηση της στρατηγικής του κεφαλαίου στον χώρο της έρευνας.
Στις δύο άλλες τροπολογίες, στην µε αριθµό 777 και στην µε
αριθµό 783 δηλώνουµε «παρών». Στην τροπολογία µε αριθµό 783
προτείναµε να αποµονώσετε αυτό που είναι για τον περιφερειακό Τύπο γιατί το ψηφίζαµε όλοι, αλλά δεν το κάνατε και µας
αναγκάζετε να πούµε «παρών». Και στην µε αριθµό 786 λέµε
«ναι», την ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης ειδικός αγορητής από το Κίνηµα
Αλλαγής, για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φτάνουµε στο τέλος µιας εξαντλητικής συζήτησης. Τέσσερις
συνεχόµενες ηµέρες στη Βουλή -και στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια- µε πολύωρες συνεδριάσεις.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι µε ευθύνη του
κ. Γεωργιάδη, επειδή µας έκανε και ένα παράπονο την Τρίτη ότι
δεν βρήκε και αφορµή να αντιπαρατεθεί µε την Αντιπολίτευση
γιατί ήταν πολύ καλό το κλίµα της συζήτησης, αυτό ανατράπηκε
στην Ολοµέλεια και ένα µεγάλο µέρος του χρόνου της συζήτησης, δυστυχώς, αναλώθηκε σε ζητήµατα που δεν έχουν σχέση
µε την ουσία και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου.
Από τη συζήτηση στην επιτροπή και την Ολοµέλεια είχαµε, από
τη µία την Κυβέρνηση η οποία θεωρεί και λέει µέχρι και τώρα ότι
είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι τοµή στο θέµα των δηµοσίων
συµβάσεων και των δηµοσίων έργων και θα αλλάξει τα κακώς
κείµενα και από την άλλη, σύσσωµη την Αντιπολίτευση, που έστω
και µε διαφορετικό σκεπτικό, διαφωνεί µε την αρχή αυτού του
νοµοσχεδίου και µε πολλές επιµέρους διατάξεις και την άποψη
της Κυβέρνησης.
Πραγµατικά, εµένα µου προκάλεσε και έκπληξη ότι µεγάλο
µέρος των φορέων στη συζήτηση είχε σοβαρές ενστάσεις και
επιφυλάξεις για την αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργικότητα
αυτού του νοµοσχέδιου. Πώς να µην έχει επιφυλάξεις, όπως και
εµείς βέβαια; Ενισχύονται η διαφάνεια και η λογοδοσία, όπως
λέει η Κυβέρνηση; Εµείς είπαµε αρκετές περιπτώσεις, στις
οποίες θεωρούµε ότι αυτά δυστυχώς, δεν ενισχύονται.
Απλοποιείται, άραγε, ένα πλαίσιο το οποίο προβλέπει σχεδόν
εκατό υπουργικές αποφάσεις; Ενώ στην επιτροπή ο Υπουργός
Υποδοµών είπε ότι θα µας πει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για
το πότε -θα βάλει και ο ίδιος στοίχηµα ως Κυβέρνηση και όχι ως
πρόσωπο- θα έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις, δεν ακούσαµε
κάτι τέτοιο και φοβάµαι, ότι θα αργήσει η τελική εφαρµογή του
νόµου.
Ιδιωτική επίβλεψη, δηλωτικό σύστηµα. Έφτασε ο κ. Καραµαν-
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λής να µας πει ότι υιοθετεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, συγκρίνοντας µήλα µε πορτοκάλια, τους ελεγκτές δόµησης µε την υποκατάσταση του δηµοσίου τοµέα από ιδιώτες που θα επιλέγονται
από τους κατασκευαστές.
Αντιµετωπίζει τελικά το νοµοσχέδιο αυτό τα µεγάλα προβλήµατα των δηµοσίων συµβάσεων; Φοβάµαι, κύριε Πρόεδρε, πως
όχι. Αν εξαιρέσουµε τη σωστή, την οποία εµείς θα την ψηφίσουµε, διάταξη για το ενιαίο σύστηµα τεχνικών προδιαγραφών,
που όντως θεωρούµε ότι είναι τοµή και θα αλλάξει τα κακώς κείµενα, γιατί θα γίνονται και σωστοί προϋπολογισµοί και σωστές
δηµοπρατήσεις και δεν θα έχουµε το φαινόµενο των ασυνήθιστα
χαµηλά προσφορών, σε όλα τα άλλα νοµίζω ότι το στοίχηµα δεν
κερδήθηκε.
Όπως επίσης -τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- δεν θεωρούµε ότι θωρακίζεται η δικαστική και προδικαστική προστασία
των ενδιαφεροµένων µερών µε την πλειάδα των διατάξεων. Μάλιστα, το είπαµε και στη συζήτηση ότι το κίνητρο για την απόσυρση της προσφυγής, χωρίς να είναι σε γνώση ο προσφεύγων
των απόψεων της ανεξάρτητης αρχής πραγµατικά µας ξεπερνάει.
Όλα αυτά µας κάνουν, λοιπόν, να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής για δύο λόγους, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, γιατί
τους τελευταίους δώδεκα µήνες έχουµε δει µία Κυβέρνηση, που
µε πρόσχηµα την πανδηµία, που ενώ το πρώτο διάστηµα ήταν
µια πραγµατικότητα, στη συνέχεια έχει εργαλειοποιήσει την πανδηµία στον τοµέα των προµηθειών και των συµβάσεων.
Μάλιστα σήµερα, ψηφίζει µία διάταξη που δίνει παράταση σε
απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι το µόνο Υπουργείο που θα έπρεπε µε χρήση νέας
τεχνολογίας να έχει προχωρήσει σε κανονικές διαδικασίες. Αυτό,
λοιπόν, έχουµε δει µέχρι σήµερα.
Το άλλο προφανώς, είναι η εύλογη ανησυχία µας για τον
τρόπο µε τον οποίο θα αξιοποιηθούν και απορροφηθούν τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης, του νέου ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ξεκαθαρίζουµε ότι, παρά τις σηµειακές διαφορές µας, θα
υπερψηφίσουµε όλες τις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο
Άµυνας και τον τρόπο συµβάσεων και προµηθειών.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν λύνει τα
προβλήµατα και δεν καταφέρνει να τα λύσει. Δεν έχει τα εχέγγυα
διαφάνειας που απαιτεί η τριετής-τετραετής εφαρµογή του προηγούµενο πλαισίου µε τις όποιες αδυναµίες και τροποποιήσεις.
Δεν διασφαλίζει -αυτό για εµάς στο Κίνηµα Αλλαγής είναι πολύ
σηµαντικό- τις προϋποθέσεις για τη γρήγορη απορρόφηση των
πόρων, που θα εισρεύσουν και θα είναι η τελευταία ελπίδα της
χώρας για ανάκαµψη και ανάταξη µετά την κρίση που βιώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης, εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΛΑΡΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Στην κατακλείδα της συζήτησης επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σηµειακά σε δύο βασικά
ζητήµατα, που αφορούν τον πυρήνα της σκέψης και του ίδιου
του νοµοθέτη και επ’ αυτού να θίξω κάποια ζητήµατα.
Βεβαίως, να απαντήσω στον κύριο Υπουργό γιατί τέθηκαν θέµατα που αφορούν κυρίως στο ζήτηµα της παράτασης που δίδεται για τον αιγιαλό και τα δάση. Θα σας τεκµηριώσω γιατί δεν
είναι αληθές και οφείλετε, κύριε Υπουργέ, να ζητήσετε συγγνώµη
από εµάς.
Κατ’ αρχάς, θέµα νούµερο ένα: περίφηµη τροπολογία. Αναφέρατε και µάλιστα έτσι εν είδει ρητορικής προκλήσεως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συµφωνεί µε τη στρατηγική που ακολουθείτε. Ποια είναι
αυτή η στρατηγική; Επί δεκαετίες οι προηγούµενες κυβερνήσεις
δηµιούργησαν µία συγκεκριµένη ανελαστική παραβατική πολεοδοµική κατάσταση στη χώρα, στο σύνολο των αιγιαλών και των
δασών.
Ξεκινήσαµε µια µεγάλη προσπάθεια το 2018 -το γνωρίζετεπου είχε αποτέλεσµα. Το λέω αυτό γιατί αναφέρθηκε εδώ σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι η προηγούµενη κυβέρνηση
δεν προχώρησε σε καµµία προσπάθεια διευθέτησης αυτού του
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ζητήµατος, νοµιµοποίησης και να τηρηθεί η τάξη. Αυτό συνέβη
και όχι απλά συνέβη.
Θα ήθελα να προσκοµίσω και να καταθέσω σειρά δηµοσιευµάτων. Τα Νέα: «Σε Σούνιο και Μαραθώνα οι πρώτες µπουλντόζες για τα αυθαίρετα». Καθηµερινή: «Με οδηγό τον Σχοινιά στην
πολιορκία των αυθαιρέτων. Πραγµατοποιηθείσες εργασίες καθαιρέσεως και κατεδαφίσεως».
Επιτοµή του λόγου, κύριε Υπουργέ, είναι η πράξη. Και εµείς
έχουµε να επιδείξουµε πλήθος τέτοιων πράξεων, πράξεων εναρµόνισης µε τη νοµοθεσία και αφουγκραζόµενοι το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, που αφήνουµε στις επόµενες γενιές. Και το
κάνουµε µε συγκεκριµένες κινήσεις.
Επίσης, επιπρόσθετη απόδειξη των λεγοµένων µου: «Κίνηση
των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ» σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία -τριάντα επτά παρακαλώ Βουλευτών µε υπογραφές- µε ερώτηση –στο Κοινοβούλιο- προς τον τότε Υπουργό κ. Χατζηδάκη,
«εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία των διαγωνισµών
κατεδαφίσεως», οι οποίες παρεµπιπτόντως προχώρησαν εν τέλει
µετά τις πιέσεις µας και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις µε τις κατάλληλες πιστώσεις προχώρησαν στη διεξαγωγή των διαγωνισµών.
Τώρα, που οι διαγωνισµοί βρίσκονται σε εξέλιξη προχωράει η
παρούσα Κυβέρνηση, το αρµόδιο Υπουργείο στην αναστολή της
πράξεως. Γιατί Οκτώβρης και όχι Δεκέµβρης; Γιατί Οκτώβρης και
όχι την επόµενη χρονιά ή σε τριάντα ηµέρες; Γιατί αυτές οι περίπου εκατόν τριάντα, εκατόν σαράντα ηµέρες επιπρόσθετης ασάφειας; Άρα, εξ ου και το ζήτηµα των εκλογών και της χειραγώγησης γύρω από αυτό το θέµα. Τώρα, νοµίζω ότι αυτό έχει αποσαφηνιστεί.
Δύο θέµατα για τις τροπολογίες. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να συζητήσω για τις τροπολογίες που καταθέσαµε εµείς και µάλιστα
δύο συγκεκριµένες.
Δεν συζητήθηκε καθόλου το θέµα του ακατάσχετου και ήθελα
να δω την άποψη της Κυβέρνησης γενικότερα γύρω από αυτό το
ζήτηµα. Ξέρω ότι υπάρχει και δηµοσιονοµική επίπτωση, αλλά έχω
την αίσθηση ότι είναι ήσσονος σηµασίας, µπροστά στην πολύ σηµαντική δυνητική ωφέλεια που θα έχουν οι συµπολίτες µας, οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Πάω τώρα στο θέµα, που θεωρώ ότι συνιστά την επιτοµή της
υποκρισίας για το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Αναφέρθηκε πλείστες φορές ο κύριος Υπουργός στο σύνολο των συνεδριάσεων των επιτροπών, των συνεδριάσεων και της Ολοµέλειας
στην εξαιρετική σχέση που έχει µε το Τεχνικό Επιµελητήριο, την
αναγκαιότητα ενίσχυσης του Τεχνικού Επιµελητηρίου µε πολλές
µορφές δόκιµες.
Αν είναι έτσι, λοιπόν, γιατί δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία
µας, η οποία ακυρώνει ουσιαστικά αυτό που όλος ο τεχνικός κόσµος φωνάζει εδώ και ενάµιση µήνα, αυτό το απερίγραπτο -δεν
θέλω να εκφραστώ εδώ µέσα- νοµοσχέδιο της κ. Κεραµέως, που
εξισώνει τον κόπο, την προσπάθεια, τον µόχθο για µάθηση τόσων
ετών συναδέλφων µηχανικών µε κολέγια αµφιβόλου ποιότητας
και αξίας, που όλοι γνωρίζουµε, θητείας δύο-δυόµισι ετών.
Αν, λοιπόν, πραγµατικά, έχετε αυτήν την ευαισθησία, κύριε
Υπουργέ, ιδού η Ρόδος, για να πράξετε ανάλογα.
Αναφέρατε στην τοποθέτησή σας, στην κύρια τοποθέτηση
µετά την οµιλία του αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
Αλέξη Τσίπρα, µια φράση από το «Οιδίπους Τύραννος» για τον
Κρέοντα. Θα απαντήσω και αφορά ένα άρθρο που έχει αφήσει
πολλή σκόνη τις τελευταίες µέρες, την τελευταία µιάµιση εβδοµάδα. «Το δε ζητούµενον αλωτόν, εκφεύγει δε ταµελούµενον.»
Αυτό, λοιπόν, που επιδιώκεις πολύ, µπορεί να το κατακτήσεις.
Αυτό, όµως, που αµελείς, σου ξεφεύγει. Δυστυχώς…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Οιδίπους Τύραννος!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Με «Οιδίπους Τύραννο» απαντώ. Με τον ίδιο τρόπο.
Ακούστε. Αµελείτε το περιβάλλον. Και όχι απλά το αµελείτε.
Πρόκειται περί εγκληµατικής αµέλειας. Τώρα είναι παρατεταµένη
η διαδικασία. Δεν φταίτε, βέβαια, εσείς για τα προηγούµενα νοµοθετήµατα του κ. Χατζηδάκη. Τώρα, όµως, εδώ έχουµε µία καραµπινάτη περίπτωση του άρθρου 219. Θα το πούµε για µία
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ακόµη φορά. Θα κλείσουµε µε αυτό το ζήτηµα, γιατί πραγµατικά,
για εµάς στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση παίζει καθοριστικό ρόλο
και έχει πρωτεύουσα σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
όµως, κύριε Μαµουλάκη. Έχετε µιλήσει έξι λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε το άρθρο 219 µε το οποίο ξεκινήσαµε. Έχετε την
ευκαιρία ακόµα και τώρα, την ύστατη στιγµή, να αποσύρετε το
εν λόγω άρθρο, ένα άρθρο που έχει καταφέρει κάτι πραγµατικά
αδιανόητο µέχρι πρότινος, να µονιάσει το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας εναντίον αυτού του άρθρου.
Είναι κρίµα, γιατί είναι και εναντίον του συνόλου των ιθυνόντων
συντάξεως του εν λόγω άρθρου. Άρα, λοιπόν, εδώ νοµίζω ότι τίθεται ένα ζήτηµα και είναι µια τελευταία περιβαλλοντική, θα
έλεγα, παράκληση να εισακουστεί και να αποσυρθεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος (Χάρης) Μαµουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Μπουκώρος
από τη Νέας Δηµοκρατία έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, φωνασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ
για το άρθρο 219, για να καλύψει το γεγονός ότι κατά βάθος συµφωνεί ή, αν θέλετε, δεν διαφωνεί µε την παράταση των κατεδαφίσεων.
Αυτά τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα, όµως, αποκαλύφθηκαν σήµερα, διότι προκλήθηκαν ευθέως από τον παριστάµενο Υπουργό
Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όσο και πλειάδα στελεχών που ήταν εδώ. Είχαν τρεις
ώρες χρόνο να απαντήσουν σαφώς και µε ευθύτητα. Δεν το έκαναν και κρύφτηκαν πίσω από λέξεις και παλιά γεγονότα, για να
θολώσουν τη θέση τους. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι ορθή η απόφαση της Κυβέρνησης, λόγω των συνθηκών για την παράταση
των κατεδαφίσεων.
Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί ούτε ο καθ’ όλα καταρτισµένος πολιτικά και επιστηµονικά, όπως είχε την ευκαιρία να
αποδείξει, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, µας απάντησε τώρα. Θα µπορούσε να πει το απλούστατο: Δική σας είναι η νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά εµείς συµφωνούµε. Ξεκινήστε αύριο το πρωί τις
κατεδαφίσεις. Μια τόσο πολύ απλή και εύκολη λέξη, που πλειάδα
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να εκστοµίσουν στην Ολοµέλεια της Βουλής. Τι µεγαλύτερη απόδειξη ότι συµφωνούν, αλλά
πατάνε πάλι σε δύο βάρκες, µε το ένα πόδι στις περιβαλλοντικές
οργανώσεις, µε το άλλο πόδι στους ιδιοκτήτες αυτών των περιουσιών και συνεχίζουν έτσι τη θολή πορεία τους.
Το ίδιο, όµως, έγινε και στο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, ένα
νοµοσχέδιο για το οποίο, παρά το γεγονός ότι σήµερα είναι γιορτινή µέρα, άξιζε να µείνουµε µέχρι αργά το βράδυ της Τσικνοπέµπτης, αυτής της παραδοσιακής µέρας για τον ελληνικό λαό.
Διότι πρώτον, συζητήθηκε εξαντλητικά. Όλοι έχουµε µια εµπειρία. Πλήθος φορέων, Βουλευτών, κοµµάτων, απόψεων για όλες
τις διατάξεις.
Βάζει τις δηµόσιες συµβάσεις σε ένα νέο περιβάλλον ταχύτητας και διαφάνειας, µε µια ολιστική αντιµετώπιση στα ζητήµατα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε όλες τις πλατφόρµες, µε όλες τις
δηµοσιεύσεις από πολύ χαµηλότερα ποσά πλέον, µε επιτροπές
που συγκροτούνται, µε επιτροπές που ενισχύουν την ασφάλεια
δικαίου.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδοµών, είναι θετική η συµµετοχή των ιδιωτικών φορέων επίβλεψης. Συµβαίνει µε τους ανεξάρτητους µηχανικούς στα πιο πετυχηµένα έργα της χώρας, στα
ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις. Συνέβη κατά έναν άλλο τρόπο και µε
τους ελεγκτές δόµησης, γιατί και εκεί είχαµε µια παραχώρηση
αρµοδιοτήτων του δηµοσίου σε ιδιώτες µηχανικούς και δούλεψε
είκοσι χρόνια το σύστηµα. Εφόσον δουλεύει σε τρεις ανάλογες
περιπτώσεις έργων είτε δηµοσίων είτε ιδιωτικών, γιατί να µη δουλέψει το σύστηµα αυτό και στα δηµόσια έργα; Οι πιθανότητες
συνηγορούν ότι θα πετύχει. Οι αδικαιολόγητα χαµηλές προσφορές είναι η πληγή των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μας λένε από την Αντιπολίτευση: «Μα, έχετε δε σε καµµία
άλλη χώρα της Ευρώπης ιδιωτικό φορέα επίβλεψης;». Έχετε δει
εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αυτό το
χάλι που επικρατεί στα ελληνικά δηµόσια έργα σε καµµία άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Καµώνεστε τους προοδευτικούς και µας λέτε να αντιγράφουµε µόνο τους άλλους, να µην έχουµε µια καινούργια, καινοτόµο ιδέα, η οποία θα ξεβαλτώσει αυτό που λέγεται δηµόσια
έργα και θα τα παραδώσει στον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη
γρηγορότερα, αρτιότερα, οικονοµικότερα, όπως συµβαίνει σε
ανάλογες περιπτώσεις των συστηµάτων παραγωγής έργου που
σας προανέφερα, ΕΣΠΑ, παραχωρήσεις παραχώρησης, ελεγκτές δόµησης.
Κύριε Υπουργέ, για τη µεγάλη και σηµαντική τροπολογία αναφέρθηκα. Εγώ θα ήθελα, ειλικρινώς, να ευχαριστήσω τόσο εσάς,
όσο και τον κ. Παπαθανάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό σας, διότι
και ολιστικό είναι το νοµοσχέδιο και πιστεύω ότι µπορεί να αποτελέσει αφετηρία ανάπτυξης για τη χώρα µετά τον κορωνοϊό, κυρίως, όµως, και για έναν πιο προσωπικό λόγο: Φέρατε την
τροπολογία και την κάνατε δεκτή του κ. Λιβάνιου για επέκταση
του δικαιώµατος δηµοσίευσης των προκηρύξεων από τον περιφερειακό Τύπο.
Εγώ δεν αντιµετωπίζω καθόλου το ζήτηµα, όπως το αντιµετωπίζουν οι εκδότες του περιφερειακού Τύπου ή όπως το αντιµετωπίζουν και άλλες δυνάµεις. Πιστεύω βαθύτατα, κύριε Υπουργέ,
ότι είναι ένα ζήτηµα που ενισχύει τη διαφάνεια, γιατί στα ΕΣΗΔΗΣ και τις πλατφόρµες µπαίνουν αυτοί που έχουν είτε να ελέγξουν είτε να κερδίσουν, µηχανικοί, εργολάβοι και υπηρεσίες.
Ο απλός πολίτης που πρέπει να ενηµερώνεται -εδώ ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- για τα έργα τα οποία πληρώνει ως φορολογούµενος, καλώς ή κακώς, ιδιαίτερα στην περιφέρεια διαβάζει
και εφηµερίδες.
Υπό αυτή την έννοια, σας συγχαίρω ειλικρινά, γιατί έναν κλάδο
που είναι παράγοντας ανάπτυξης παντού στην Ευρώπη και τη
Βόρειο Αµερική, τον περιφερειακό Τύπο, τον βγάλατε από την
αβεβαιότητα, έστω για δύο χρόνια, και ελπίζω να έχουµε και συνέχεια, όταν οι συνθήκες θα το καλέσουν να έχουµε µια µεγαλύτερη επέκταση.
Καλώ όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν µε ικανοποίηση αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα κλείσουµε µε τη δευτερολογία του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων του κ. Γεωργιάδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Μαµουλάκη, ήσασταν εξαιρετικός όλες
τις µέρες των συζητήσεων. Πρέπει να το πω αυτό. «Το δε ζητούµενον αλωτόν, εκφεύγει δε ταµελούµενον.» Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του Κρέοντος, ίσως στην πιο συγκλονιστική τραγωδία του Σοφοκλέους «Οιδίπους Τύραννος».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν τη διάλεξα τυχαία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Την ώρα που την είπατε και αναφερόσασταν
ταυτόχρονα στο γκρέµισµα των αυθαιρέτων στην περιοχή του
Μαραθώνος από τον ΣΥΡΙΖΑ, µια και µας βάλατε σε πνεύµα αρχαίας ελληνικής σοφίας και γραµµατείας, δεν σας κρύβω ότι
ήρθε στο µυαλό µου η έννοια της ύβρεως. Ξέρετε γιατί; Πράγµατι, γκρεµίσατε τον Μαραθώνα. Είναι αλήθεια. Τον γκρεµίσατε.
Για τον Μαραθώνα αναφερθήκατε. Ξέρετε πότε τον γκρεµίσατε;
Στις 3-9-2018.
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι. Κυβερνούσατε από τον Ιανουάριο του 2015 και για να γκρεµίσετε τα πρώτα σας αυθαίρετα στον
Μαραθώνα στις 3-9-2018, χρειάστηκε να έχει µεσολαβήσει το
Μάτι. Επειδή υπήρξαν οι νεκροί στο Mάτι, όπου το αφήγηµα της
τότε κυβερνήσεως ήταν ότι δεν ευθυνόταν η Κυβέρνηση, αλλά
τα αυθαίρετα, θυµηθήκατε να γκρεµίσετε τα αυθαίρετα, για να
ενισχύσετε το αφήγηµά σας για το Μάτι.
Η αναφορά σας, λοιπόν, µας θύµισε τη µεγίστη στιγµή της
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ύβρεως -µε την αρχαιοελληνική έννοια της λέξεως- του Αλέξη
Τσίπρα ως Πρωθυπουργού, ύβρις που τιµωρήθηκε από τη νέµεσιν των εκλογών του Ιουλίου του 2019.
Σας είπε κάτι προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Μπουκώρος.
Οφείλω να πω δηµόσια, αγαπητέ συνάδελφε, ότι ήσασταν εξαιρετικός, µελετηµένος, επιµελής, εργατικός, συνεπής και το κυριότερο για τους συµπολίτες σας, χρήσιµος, γιατί πολλές από
τις παρατηρήσεις σας έγιναν δεκτές και βελτίωσαν το νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τι σας είπε; Πάλι έρχοµαι στα αρχαιοελληνικά
που αρέσουν σε εµάς τους δύο. Λέει: «Θέλετε πάντα να αντιγράφουµε τους άλλους; Δεν µπορούµε να έχουµε καµµία καλή ιδέα»;
Φεύγουµε τώρα από τον Σοφοκλή και πάµε στον Επιτάφιο του
Περικλέους: «Χρώµεθα γάρ πολιτεία ού ζηλούση τους των πέλας
νόµους». Προσέξτε, έχουµε ένα πολίτευµα, που δεν ζηλεύει τους
νόµους των άλλων. Γιατί; Γιατί έχουµε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας, έχουµε εµπιστοσύνη στη δύναµή µας. Αυτό σας είπε ο
κ. Μπουκώρος προηγουµένως, για να δείτε πως η αρχαία ελληνική γραµµατεία είναι πανταχού παρούσα.
Έρχοµαι τώρα στο σήµερα, να µιλήσουµε για την υποκρισία
του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχω τώρα όλα εδώ στο κινητό µου. Αυτό έκανα
όλη την ώρα που µιλάγατε. Τα έβρισκα ένα-ένα, για να µην φανεί
ότι κάτι ξεχνάω.
Πάµε, λοιπόν, στην περίφηµη τροπολογία περί αυθαιρέτων.
Εγώ προκάλεσα τον ΣΥΡΙΖΑ να µου πει µια απλή φράση. Θέλετε
αύριο να στείλουµε τις µπουλντόζες; Πείτε: «Θέλουµε να στείλετε αύριο τις µπουλντόζες να γκρεµίσετε». Προκάλεσα τον κ.
Τσακαλώτο µία, προκάλεσα τον κ. Τσακαλώτο δύο, προκάλεσα
τον κ. Τσακαλώτο τρεις, έφυγε ο κ. Τσακαλώτος. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τέτοια δήλωση δεν έκανε. Την έκανε ο κ.
Αρσένης, στον οποίο θα έρθω µετά. Έχει και αυτός ωραίο αρχαιοελληνικό όνοµα, Κρίτων.
Προσέξτε, λοιπόν, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, γιατί είστε νέος
στην Αίθουσα. Δεν το τύπωσα. Θα σας διαβάσω την ηµεροµηνία
και θα µε πιστέψετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Στο άλλο, πάντως,
ήταν 18 Γενάρη, όχι Σεπτέµβρη που είπατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σεπτέµβριος ήταν. Το έχω στο κινητό µου. Θα
σας το δείξω. Είναι 3 Σεπτεµβρίου. Το λέει.
Στις 11 Ιουλίου του 2018, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου…» κ.λπ.. Με
τη διάταξη του άρθρου τάδε ανεστάλησαν οι διοικητικές κυρώσεις για τα τυχόν πρωτόκολλα κατεδάφισης των κατασκευών
στην Ακτή Κουµουνδούρου, στο Μικρολίµανο Πειραιά, ενόψει
της εκπόνησης µελετών ανάπλασης της περιοχής. Η ως άνω αναστολή παρατάθηκε έως το τέλος του 2017 και εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η ολιγόµηνη παράταση της ισχύος της αναστολής
µέχρι την επικείµενη ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάπλασης
περιοχής». Υπογραφή: «Τσακαλώτος, Παπανάτσιου, Σταθάκης»
κ.λπ..
Να, πώς εσείς ως κυβέρνηση ερχόσασταν λίγες µέρες πριν
λήξει η προθεσµία της αναγκαστικής εκτελέσεως κατεδάφισης
και δίνατε παράταση ενός έτους στην κατεδάφιση. Αυτό είναι
που κάνουµε και σήµερα εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Και χωρίς κορωνοϊό!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Χωρίς πανδηµία, χωρίς κρίση κορωνοϊού.
Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σας δείχνω εδώ,
για να µην γίνει παρεξήγηση, δείτε το δηµοσίευµα, είναι στις 39-2018…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Μάρτη του 2018 κατεδαφίστηκαν και οι οκτώ ταβέρνες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ωραία, µπορεί και πιο πριν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρετε γιατί το λέω;
Γιατί εδράζετε την επιχειρηµατολογία σας στο Μάτι. Πριν το Μάτι
κατεδαφίστηκαν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων): Εντάξει, εντάξει.
Ως κυβέρνηση, λοιπόν, κάνατε ενός έτους παράταση στις κατεδαφίσεις µε µια δικαιολογία, χωρίς πανδηµία, χωρίς τίποτα.
Γιατί σήµερα δεν το είπατε; Να είµαστε δίκαιοι, αγαπητέ Χρήστο.
Γιατί στο κρίσιµο θέµα, που δεσµεύτηκα στην Αντιπροσωπεία ότι
θα αποσύρω την τροπολογία, αν το πείτε, δεν το είπατε. Καλά
κάνατε και δεν το είπατε. Θα ήταν άδικο να το πείτε, θα ήταν
άδικο και να αποσυρθεί η τροπολογία. Η τροπολογία είναι δίκαιη
και τώρα θα εξηγήσω γιατί είναι δίκαιη, πέραν της πανδηµίας.
Είπε ο κ. Αρσένης, έτσι, µε αυτήν τη διάθεση της συνωµοσιολογίας που έχει το ΜέΡΑ25 σχεδόν σε όλα τα θέµατα: «Τι µεσολάβησε από τον Νοέµβριο του 2020, που ο τότε Υπουργός
Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης έλεγε ότι πρέπει να επισπευστούν
οι κατεδαφίσεις µε τώρα που δίδεται η παράταση;» Τι µεσολάβησε;. Σωστό είναι το ερώτηµα και πρέπει να απαντηθεί πολιτικά
τι µεσολάβησε. Μεσολάβησε, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής
της διατάξεως, η συνειδητοποίηση, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει κάτι
συγκλονιστικό. Ξέρετε τι είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ; Το έχω και αυτό
στο κινητό µου, ακριβώς για να µπορώ να σας το διαβάσω, διότι
µόνο αν µεταφέρουµε τις ηµεροµηνίες και µπορούµε να εξηγήσουµε το τι ακριβώς έχει συµβεί, θα είναι πιστευτά και αυτά που
λέµε, θα τα καταλαβαίνουν οι συµπολίτες µας και θα µπορούν
να πείθονται ότι αυτό που λέµε είναι σωστό.
Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε; Άλλαξε η κ. Παπαναστασίου τον νόµο που ίσχυε, το ν.2971/2001 και το ν.4607/
2009, στον οποίο έκανε δύο αλλαγές. Η βασικότερη αλλαγή από
τις δύο που έκανε, ξέρετε ποια είναι; Ότι επιτρέπει την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισµάτων σε αιγιαλούς και όλα τα άλλα τα
οποία θεωρούσε ότι είναι σύµφυτα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά αποκλείονται ειδικά τα ιδιωτικά
τουριστικά καταλύµατα. Δηλαδή, τι έκανε η κ. Παπανάτσιου; Είπε
ότι µπορούν να νοµιµοποιηθούν όλα, πλην αυτά που αφορούν
στα ξενοδοχεία. Γιατί το κάνει αυτό; Από τη γνωστή ιδεοληψία
του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, για τον ιδιωτικό τοµέα. Πού µας οδηγεί;
Πρώτον, στην καταστροφή υφισταµένων επιχειρήσεων αναµφίβολα και εν µέσω κορωνοϊού, αφού δεν µπορούν να τακτοποιήσουν, γιατί τους έχετε απαγορεύσει να µπορούν να τακτοποιήσουν και δεύτερον, στα δικαστήρια...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Το Σύνταγµα το
απαγορεύει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι, γιατί σας είπα ότι στο νόµο επιτρέπεται
να τακτοποιήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Μόνο για τα τουριστικά καταλύµατα δεν επιτρέπουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί ήταν κατηγορία 5 και είναι αιγιαλός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε,
κύριε Μαµουλάκη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι. Στον αιγιαλό σάς λέω ότι επιτρέπεται στο
νόµο σας να τακτοποιήσουν τα πάντα, πλην των ιδιωτικών τουριστικών καταλυµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εσείς, κύριε
Υπουργέ, µην κάνετε διάλογο. Παραβιάζετε όλοι σας τον Κανονισµό. Μην κάνετε διάλογο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Λόγω ογκοπλασίας.
Ελέω του όγκου…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ, όταν µιλάτε, δεν σας διακόπτω. Είστε
λίγο απείθαρχος. Εκεί χάνετε λίγο.
Επανέρχοµαι, λοιπόν. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ήρθε και σε ένα
νόµο είπε ότι όλα τα άλλα τακτοποιούνται, πλην των ιδιωτικών
τουριστικών καταλυµάτων. Γιατί το έκανε αυτό; Θα µας το εξηγούσε η κ. Παπανάτσιου, εάν είχε επανεκλεγεί. Προφανώς, δικαίως ο λαός…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Έχει επανεκλεγεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ωραία, να έρθει να µας το εξηγήσει. Έκανα
λάθος εγώ, συγγνώµη.
Λέω, λοιπόν, το εξής απλό πράγµα: Εν µέσω κορωνοϊού, όπου
όλοι συζητάµε για τη µεγάλη ζηµιά, που έχει πάθει ο τουρισµός,
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όταν λέµε πώς θα σώσουµε τις τουριστικές επιχειρήσεις από το
οριστικό λουκέτο, είναι τώρα η στιγµή για να πάµε να καταστρέψουµε εκείνες τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν αυτήν την
εκκρεµότητα και την οποία δεν µπορούν να ρυθµίσουν ακόµα και
να θέλουν; Τώρα είναι η στιγµή;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Τον Οκτώβρη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα δούµε µέχρι τον Οκτώβρη. Γιατί µέχρι τον
Οκτώβρη, αγαπητέ, πιθανόν και να έχουν ρυθµίσει ορισµένοι από
αυτούς. Εάν έχουν ρυθµίσει, δεν θα χρειαστεί και να γκρεµιστούν.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και αν δεν έχουν ρυθµίσει
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, λοιπόν, τι έκανε η Κυβέρνηση; Εντοπίζει
ένα πρόβληµα του κορωνοϊού πάνω στον τουρισµό. Εντοπίζει ένα
πρόβληµα, που έχει επισηµάνει ο ΣΕΤΕ -για να απαντήσω και
στον κ. Κρίτωνα Αρσένη πότε έγινε γνωστό αυτό πρόβληµα- στις
2 Φεβρουαρίου. Τότε έγινε το αίτηµα του ΣΕΤΕ, ότι εδώ υπάρχει
αυτό το πρόβληµα και πάρα πολλές µονάδες καταστρέφονται.
Αυτό µεσολάβησε από τον Νοέµβριο; Εξετάζεται το αίτηµα, για
να µην γίνει λάθος και καταστρέψουµε κάποιον, χωρίς να πρέπει,
γιατί αυτές είναι θέσεις εργασίας και κόπος ανθρώπων. Είπαµε
να πάµε τον Οκτώβριο, να έχουµε τον χρόνο αυτούς τους µήνες
να ελέγξουµε µετά βεβαιότητας ότι δεν θα καταστρέψουµε κάποια επιχείρηση, που µπορεί να σωθεί και πρέπει να σωθεί. Εφόσον πρέπει και µπορεί, θα σωθεί. Εφόσον δεν πρέπει και δεν
µπορεί, θα κατεδαφιστεί. Ούτε το περιβάλλον θα πάθει καµµιά
ανεπανόρθωτη βλάβη από τη µεταφορά του Μαρτίου στον Οκτώβριο ούτε η δηµοκρατία µας θα πάθει καµµία ανεπανόρθωτη
βλάβη από αυτό. Αντιθέτως, αν ένας καταστραφεί, γιατί εµείς
δεν κάναµε καλά τη δουλειά µας, αυτό είναι αίσχος για όλους
εµάς. Άρα, δικαίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε να το αποσύρουµε και
έκανε απλώς µια αντιπολίτευση για το σόου, την οποία τη δέχοµαι, γιατί Βουλή είναι, θα πείτε και κάτι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Αφού την καταψηφίζουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, εντάξει, την καταψηφίζετε. Εγώ δεν σας
είπα υπερψηφίστε την, για να µην την αποσύρω. Δεν το πήγα
µέχρι εκεί. Σας λυπήθηκα. Είπα να πείτε να µπουν οι µπουλντόζες
αύριο. Όποιος µας παρακολουθεί ξέρει. Το κατάλαβε πρώτος ο
κ. Αρσένης, ο οποίος πράγµατι σηκώθηκε και είπε: «Αυτό που
δεν σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει το ΜέΡΑ25». Δείτε στα Πρακτικά
τι είπε ο κ. Αρσένης.
Όσον αφορά τον κ. Αρσένη τώρα -για να απαντήσω και σε
αυτόν- πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη για τη
φράση. Το εξήγησα και χθες, αλλά δεν ήταν στην Αίθουσα. Τη
φράση µου για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το αν σε βρίζουν, κάνεις κάτι καλό, δεν την καταλάβατε. Πρέπει να την εξηγήσω λίγο περισσότερο, γιατί το λέτε συνέχεια από προχθές.
Ήταν µια ειρωνεία προς τον κ. Φάµελλο, ο οποίος την εποχή που
κυβερνούσε είχε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις εναντίον του
και προχώρησε και έκανε το ανάποδο, µε το οποίο ανάποδο εγώ
τυγχάνει να συµφωνώ και τον υποστήριζα τότε για όλο αυτό. Δεν
ήταν κατά κυριολεξία. Κάποια στιγµή θα πρέπει να καταλάβατε
στη γλώσσα µας ότι υπάρχουν πράγµατα που είναι, όπως λέµε,
ρητορικά και πράγµατα που λέγονται κατά κυριολεξία. Εσείς
έχετε µια τάση να µην µπορείτε ποτέ να κάνετε ποτέ τέτοιου είδους λεπτές διακρίσεις. Αυτό χαρακτηρίζει τη µονολιθικότητα
της σκέψης σας και ίσως και εξηγεί γιατί φτάσατε να είστε Βουλευτής του ΜέΡΑ25.
Πάµε τώρα στο συγκεκριµένο άρθρο 219, που έχει χυθεί πάρα
πολύ µελάνι. Τα έχω εξηγήσει τόσες φορές στην επιτροπή και
χθες στην Ολοµέλεια, που αν τα πω ξανά για εικοστή πέµπτη
φορά τα ίδια, θα είναι κουραστικό και αποκαρδιωτικό. Προφανώς, εγώ δεν θα σας πείσω. Προφανώς, εσείς δεν θα µε πείσετε.
Εµάς ο ελληνικός λαός µας εξέλεξε να κυβερνήσουµε. Αύριο
µπορεί να εκλέξει εσάς και να τα αλλάξατε. Ο ελληνικός λαός
κυβερνά. Ό,τι θέλει κάνει, όποιον θέλει εκλέγει, όποιον θέλει δεν
εκλέγει. Σε αυτήν τη φάση της ιστορίας µας πάντως, έχει εκλέξει
εµάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ως προς τη φράση σας ότι εσείς λέτε να κατεδαφιστούν, θέλω
να µη σοκαριστείτε µε αυτά που θα σας πω, κύριε Αρσένη. Όταν
είπα προς τον ΣΥΡΙΖΑ να το πει, το είπα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Εσείς, κύριε Αρσένη, δεν είστε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
είστε το ελάσσον κόµµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, το τελευταίο σε ψήφους που µπήκε στη Βουλή. Άρα, σας σέβοµαι, σας
τιµώ, ακούω αυτό που λέτε, αλλά δεν σηµαίνει ότι έχετε το πολιτικό βάρος να επιβάλλετε πολιτική. Δεν σας έδωσε ο λαός αυτό
το πολιτικό βάρος. Αν σας το δώσει αύριο -επαναλαµβάνω, η δηµοκρατία ευτυχώς είναι ανοιχτή και ο λαός πάντα µπορεί να αλλάζει τις απόψεις του- τότε µπορείτε να ασκήσετε την πολιτική
σας. Σήµερα το µέγεθος, όµως, στο οποίο σας κατέταξε ο ελληνικός λαός είναι να έρχεστε και να λέτε τη γνώµη σας και όχι να
την επιβάλλετε.
Ως προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις τώρα -δεν τις βάζω
όλες στο ίδιο καλάθι, άλλες είναι καλύτερες, άλλες είναι χειρότερες- έχουν µια αγωνία και υπερβάλλουσα, αν θέλετε ή όπως
εγώ λέω, δόκιµη ευαισθησία για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Αν
δεν είχαν αυτήν την ευαισθησία, δεν θα ήταν περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Προφανώς, κύριε Αρσένη, αν τις ακούγαµε, σχεδόν τίποτα δεν
θα κάναµε. Πάµε να κάνουµε ανεµογεννήτριες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε να µην τις κάνουµε. Πάµε να κάνουµε το
Ελληνικό, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε να µην το κάνουµε. Πάµε να κάνουµε το «Kilada Hills», οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε να µην το κάνουµε κ.ο.κ..
Άρα, ποια είναι η δουλειά µιας νοµίµου εκλεγµένης Κυβερνήσεως; Να κάνει τις αναγκαίες σταθµίσεις και συνθέσεις, κατά τον
τρόπο που θέλει ο ελληνικός λαός.
Σεβόµαστε τις αγωνίες τους. Εµείς θεωρούµε ότι έχουµε βάλει
όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες, που έχει η νοµοθεσία µας, για
να µην κινδυνεύσει το περιβάλλον. Εάν κινδυνεύσει το περιβάλλον από άστοχες δικές µας αποφάσεις, υπάρχει ο προληπτικός
έλεγχος του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως σας το εξήγησα
πολλές φορές. Αν και το Συµβούλιο της Επικρατείας κάνει λάθος
στην έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας επιπλέον ή στα
ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Άρα, το θεσµικό µας πλαίσιο έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες, αν πράγµατι εµείς πάµε να παραβιάσουµε και να καταστρέψουµε τις περιοχές «NATURA», αν είµαστε τόσο κακοί και ειδεχθείς άνθρωποι, να µας σταµατήσει.
Σας διαβεβαιώ, όµως -σε αυτό είµαι ξεκάθαρος- το γεγονός
ότι εσείς φωνάζετε, υποστηρίζετε κάθε αίτηµα κάθε περιβαλλοντικής οργανώσεως, αντιστρατεύεστε κάθε επένδυση οποιασδήποτε φύσεως σε οποιοδήποτε σηµείο της Επικράτειας ό,τι και να
γίνει, δεν σας κάνει περισσότερο φίλο του περιβάλλοντος από
εµάς, παρά µόνο στη φαντασία σας. Διότι εµείς, που έχουµε την
ευθύνη της διακυβερνήσεως, θέλουµε πρωτίστως η ανάπτυξη
που θα φέρουµε στην Ελλάδα να είναι αειφόρος, δηλαδή να µην
καταστρέφει το περιβάλλον, αλλά να συµβιώνει αρµονικά µε το
περιβάλλον. Αυτή είναι η έννοια της συγχρόνου αναπτύξεως των
οικονοµιών, αυτήν υπηρετούµε κι αυτή θέλουµε.
Θα δείτε ότι όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα στο Ελληνικό,
εσείς που κάνατε προσφυγή µαζί µε κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις εκεί για να σταµατήσετε την επένδυση αυτή, όταν θα
βλέπετε πόσο όµορφο θα έχει γίνει αυτό το µέρος, θα ντρέπεστε
και δεν θα µπορείτε να εξηγήσετε στα παιδιά σας γιατί πήγατε
σε αυτό το δικαστήριο. Τόσο ωραίο θα γίνει και τόσο φιλικό στο
περιβάλλον.
Άρα, σας ακούµε, σας σεβόµαστε, αλλά προς το παρόν -κανείς
δεν θα γίνει αύριο- ο ελληνικός λαός δεν σας έχει εκλέξει για να
επιβάλλετε πολιτική.
Τώρα, θέλω να κάνω µια σύνοψη του νοµοσχεδίου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για να εξιστορήσω ακριβώς πώς φτάσαµε
εδώ, να το ακούσουν οι συµπολίτες µας και να κλείσουµε τη συνεδρίαση.
Θέλω, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω δηµόσια τον Αναπληρωτή
Υπουργό κ. Παπαθανάση.
Αγαπητέ συνάδελφε, ήταν η συνεργασία µας για να φτάσουµε
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σήµερα εδώ, πιστεύω, υποδειγµατική και σε ευχαριστώ πραγµατικά, διότι δούλεψες σκληρά εσύ προσωπικά, για να γίνει το νοµοσχέδιο.
Πρέπει να εξιστορήσω στους συµπολίτες µας πώς φτάσαµε
εδώ. Ιδρύσαµε τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε επικεφαλής
τον καθηγητή κ. Γεώργιο Δελλή, τον οποίον επίσης θέλω να τιµήσω δηµόσια για την αφιλοκερδή του προσφορά στο κράτος
µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Συστήσαµε τη διϋπουργική επιτροπή όλων των συναρµοδίων
Υπουργείων. Όλα αυτά έγιναν έναν χρόνο πριν. Υπήρξαν πολλές
συνεδριάσεις και της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και της
διϋπουργικής επιτροπής, ώστε να φτάσουµε να θέσουµε σε δηµόσια διαβούλευση το παρόν νοµοσχέδιο.
Στη δηµόσια διαβούλευση το παρόν νοµοσχέδιο προκάλεσε
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, γι’ αυτό και τελικώς κατέληξε µε περίπου πεντακόσιες σελίδες σχολίων από τους Έλληνες συµπολίτες
µας πάνω στα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Πολλά απ’ αυτά τα σχόλια ελήφθησαν υπ’ όψιν και έτσι, το αρχικά αναρτηθέν στη δηµόσια διαβούλευση νοµοσχέδιο µε το τελικά κατατεθέν δηµόσιο νοµοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων είχε
σηµαντικές διαφορές, σύµφωνα µε τα σχόλια που έγιναν στη δηµόσια διαβούλευση. Τιµήσαµε, δηλαδή, τους συµπολίτες µας
αξιοποιώντας τις προτάσεις τους και δίνοντάς τους το βήµα να
συµµετάσχουν ενεργά στη σύνταξη του παρόντος νοµοσχεδίου.
Στη συνέχεια, ήλθαµε στη Βουλή και από την ακρόαση φορέων
νοµίζω ότι είχαµε ένα από τα ρεκόρ, κύριε Πρόεδρε, από φορείς.
Ακούσαµε είκοσι οκτώ φορείς στην ακρόαση φορέων γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο.
Από την ακρόαση φορέων πήραµε πολλά και τα ενσωµατώσαµε στο τελικό µας κείµενο. Αποσύραµε άρθρο, το τότε 192,
λόγω της ενστάσεως ΕΑΑΔΗΣΥ και κάποιων κοµµάτων, µεταγράψαµε τα άρθρα 189 και 190 κατόπιν των παρατηρήσεων των επιµελητηρίων, αλλάξαµε άρθρα κατά πώς µας τα υπέδειξε το
ΓΕΩΤΕΕ κ.ο.κ.. Ας µην τα απαριθµήσω. Αυτό ήταν µια διάθεσή
µας να δείξουµε στην κοινωνία ότι δεν θέλαµε να νοµοθετήσουµε
εν κρυπτώ και παραβύστω, αλλά θέλαµε να λάβουµε υπ’ όψιν
µας και τους φορείς, όπως αυτοί εκφράστηκαν στη Βουλή.
Το ίδιο κάναµε και µε τις παρατηρήσεις των Κοµµάτων. Εξαντλήσαµε τον διάλογο στις επιτροπές. Όσοι Βουλευτές ήθελαν να
µιλήσουν, όλοι µίλησαν. Εγώ προσπάθησα να µιλήσω, αφού
είχαν ολοκληρώσει τις οµιλίες τους όλοι οι συνάδελφοι στις επιτροπές και προσπάθησα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα, τα
οποία καλόπιστα ετέθησαν για να φτάσουµε στην Ολοµέλεια.
Στην Ολοµέλεια, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι οµίλησαν πενήντα έξι συνάδελφοι. Είναι ένας µεγάλος αριθµός για ένα νοµοσχέδιο. Εξαντλήσαµε δύο ηµέρες µεγάλου διαλόγου στο
νοµοσχέδιο αυτό και εδώ είχαµε την ευκαιρία να ακουστούν όλες
οι απόψεις.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος νοµοθέτησης, που τηρεί τους κοινοβουλευτικούς χρόνους, τηρεί τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σέβεται τον δηµόσιο διάλογο,
επιτρέπει στους φορείς να συµµετάσχουν, δίνει την ευκαιρία
στους ειδήµονες, όπως συστήσαµε τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, να µας προστατεύσουν από ενδεχόµενα λάθη, είναι ένας
καλός τρόπος νοµοθέτησης για ένα ζήτηµα που τελικά ξεπερνά
κατά πολύ τη χρονική εντολή της παρούσας Κυβερνήσεως, υπό
την έννοια ότι οι δηµόσιες συµβάσεις επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο της οικονοµίας και πολλά από τα έργα, που θα ξεκινήσουν
και θα κατακυρωθούν µε βάση αυτόν τον νόµο, θα κατασκευάζονται και θα δαπανώνται χρήµατα από το ελληνικό δηµόσιο,
πολλά χρόνια µετά από σήµερα. Άρα, είναι ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο έπρεπε να έχει εξαντλητικό δηµόσιο διάλογο, έπρεπε να
έχει εξαντλητικό δηµόσιο έλεγχο και αυτό προσπαθήσαµε να κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε,.
Ως προς την ένσταση που άκουσα και από τον κ. Σπίρτζη και
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από τον εισηγητή εδώ ως προς την αύξηση του ορίου στις
30.000, θεωρώ ότι δεν έγινε και µεγάλη φασαρία -η αλήθεια είναιπου δείχνει ότι στην πραγµατικότητα όλοι καταλαβαίνουν ότι
αυτό ήταν ένα χρήσιµο εργαλείο.
Θέλουµε, όµως, να ξέρετε τι κάνουµε. Αυξάνουµε πράγµατι,
το όριο των απευθείας αναθέσεων από τις 20.000 στις 30.000,
αλλά µειώνουµε από τις 60.000 στις 30.000 την υποχρέωση
αναρτήσεως της σχετικής αναθέσεως στο διαδίκτυο. Άρα, µε
αυτόν τον τρόπο, ναι µεν δίνουµε την ευκαιρία για υψηλότερο
ποσοστό απευθείας ανάθεσης, για να τρέχουν τα έργα πιο γρήγορα, ιδιαίτερα στους δήµους, που έχουν πολύ µεγάλη καθυστέρηση, αλλά από την άλλη, τα αναρτούµε, για να µην υπάρχει
τίποτα κρυφό και να είναι όλα ευχερώς προσιτά στον δηµόσιο
έλεγχο και του τελευταίου Έλληνα πολίτη, που θέλει -και δικαίως- να ελέγξει πού πηγαίνουν τα χρήµατα του. Γιατί, εν τέλει,
τα χρήµατα αυτά δεν είναι ούτε των Υπουργών, ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε των δηµάρχων, ούτε των περιφερειαρχών, είναι
των Ελλήνων πολιτών και πρέπει να δαπανώνται µε διαφάνεια,
πρέπει να δαπανώνται µε σεβασµό, αλλά πρέπει να δαπανώνται
και αποτελεσµατικά. Διότι µόνο αν δαπανώνται αποτελεσµατικά,
θα φέρουν πίσω ωφέλεια, ανάλογη αυτής της δαπάνης και ενδεχοµένως και κέρδος µεγαλύτερο από τις δαπάνες, που είναι και
το ζητούµενο. Αυτή ήταν η πρόθεσή µας.
Θέλω να είµαι ειλικρινής. Ο στόχος του συγκερασµού της διαφάνειας µε την ταχύτητα, της αποτελεσµατικότητας µε την εξασφάλιση των διαδικασιών δεν είναι πάντα εύκολος, γιατί καµιά
φορά οι δύο αυτές αρχές -και οι δύο είναι σπουδαίες αρχές- έρχονται σε κάποιου είδους σύγκρουση.
Το νοµοσχέδιο αυτό προσπαθεί να βρει την ισορροπία, προσπαθεί να βρει το σηµείο εκείνο που η µία δεν αντιπαλεύει και
δεν αντιστρατεύεται την άλλη. Θα κριθεί, κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στην πράξη εκ του αποτελέσµατος, όπως
όλα κρίνονται στη ζωή και ιδιαίτερα στην πολιτική.
Όµως -µε αυτό κλείνω- την πολύ µεγάλη µας δυνατότητα και
ταχύτητα απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, όπως κατέθεσα και
στην επιτροπή, την πιστοποίησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι’
αυτούς τους µήνες που αναλάβαµε την ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και µας κατέταξε στη δεύτερη ταχύτητα, στη δεύτερη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατά
το έτος 2020 µεγαλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων τόσο στο εθνικό του σκέλος όσο και στο συγχρηµατοδοτούµενο, που ξεπέρασε τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ,
το µεγαλύτερο ποσό από την ηµέρα που η Ελλάδα εντάχθηκε
στις Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Κοινότητες µέχρι σήµερα, αποτελεί -πιστεύω- ισχυρό διαπιστευτήριο για το ότι έχουµε και τη διάθεση, αλλά και τη δυνατότητα να είµαστε αποτελεσµατικοί.
Τα δε αποτελέσµατα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που σας τα
κατέθεσα και αυτά στην επιτροπή της Βουλής, δείχνουν ότι σε
αυτούς τους δεκαοκτώ µήνες η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει µεταµορφωθεί από κάτι που θα εδηµιουργείτο, ένα κέλυφος, σε κάτι
που δρα, επιχειρεί, παράγει προϊόντα, παρεµβαίνει σε οικονοµία
και αναγνωρίζεται ο ρόλος της ακόµα και από την DG ECFIN
στην επίσηµη έκθεση για την Ελλάδα, µε πρώτη και µοναδική
στην ιστορία µας αναφορά στις δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αυτό δείχνει ότι είµαστε στο σωστό δρόµο. Σε
κάθε περίπτωση, όµως, αν κάπου έχουµε σφάλλει και κάτι δεν
λειτουργεί, εδώ θα είµαστε, να εξηγήσουµε τι δεν πήγε καλά,
γιατί σίγουρα δεν έχουν γίνει όλα καλά.
Θέλω, στο κλείσιµο αυτής της συνεδριάσεως, να ευχαριστήσω
όλους τους συναδέλφους, που συµµετείχαν σε αυτήν τη συζήτηση. Ήταν κοπιώδης, ήταν εξαντλητική, αλλά πιστεύω ότι στο
τέλος θα βγει κάτι καλό για τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Πράγµατι, είναι ένα από τα βασικότερα νοµοθετήµατα που
έχουν περάσει την τελευταία διετία. Όπως είπε και ο Υπουργός,
θα ρυθµίζει όλο το σύστηµα των επενδύσεων για πολλά χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συ-
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νόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες
ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, για τις υποδοµές και
για την υγεία».
Εισερχόµαστε στη ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί του άρθρου 219 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων 15 και 219 και επί της
τροπολογίας 776/45 του σχεδίου νόµου από τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και τους Βουλευτές του κόµµατός του.
Δεν θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών για τις δύο αιτήσεις. Λόγω των ειδικών συνθηκών, θεωρούµε
ότι υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή τους και πράγµατι υπάρχει.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επαναλαµβάνεται
η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
δυο ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 15 και 219 και επί της τροπολογίας µε αριθµό 776/45
του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές και τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου εψήφισαν 298 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 140 Βουλευτές.
«Παρών» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 εψήφισαν 298 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 140 Βουλευτές.
«Παρών» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 219 εψήφισαν 298 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 140 Βουλευτές.
«Παρών» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς το άρθρο 219 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 776 και ειδικό 45 εψήφισαν 298 Βουλευτές:
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 21 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 776 και ειδικό 45
έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9317

9318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9319

9320

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9321

9322

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9323

9324

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9325

9326

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9327

9328

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9329

9330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9331

9332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9333

9334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9335

9336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9337

9338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9339

9340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9341

9342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9343

9344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9345

9346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9347

9348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9349

9350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9351

9352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9353

9354

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9355

9356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9357

9358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9359

9360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9361

9362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9363

9364

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9365

9366

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Ηµ/νία:04/03/2021
Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις..και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και
την υγεία

9367

Άρθρο ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΠΡΝ
Επί της αρχής 158
140
Άρθρο 15
158
140
Άρθρο 219
158
140
Υπ. Τροπ. 776/45 όπως τροπ.
298

ΣΥΝ
0
0
0
158

298
298
298
119

21

9368

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προχωρούµε στην ψήφιση των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου του νοµοσχεδίου.
Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να κατα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσουν στο Προεδρείο τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9369

9370

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9371

9372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9373

9374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9375

9376

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9377

9378

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9379

9380

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9381

9382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9383

9384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9385

9386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9387

9388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9389

9390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9391

9392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9393

9394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9395

9396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9397

9398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9399

9400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9401

9402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9403

9404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9405

9406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9407

9408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9409

9410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9411

9412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9413

9414

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, για τις υποδοµές και την υγεία»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, για τις υποδοµές και την
υγεία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Ορισµοί – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1,2,
3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2 Ρύθµιση ζητηµάτων προσφυγής σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση – Αντικατάσταση
του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί – Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν.
4412/2016
Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6
και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη –Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 43 του ν. 4412/2016
Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων και µελετών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3,
κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 45 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 11 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν.
4412/2016
Άρθρο 12 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν.
4412/2016
Άρθρο 13 Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 48 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 14 Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες –
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016
Άρθρο 15 Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης
– Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ.
6, 7 και 8 στο άρθρο 50 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 16 Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 5 άρθρου 53 του ν. 4412/2016
Άρθρο 17 Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση του τίτλου
και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 Υπεργολαβία – Αντικατάσταση του άρθρου 58 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 19 Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση των
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παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 66 του ν.
4412/2016
Άρθρο 20 Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
– Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70 του ν. 4412/2016
Άρθρο 21 Εγγυήσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
Άρθρο 22 Λόγοι αποκλεισµού – Τροποποίηση του τίτλου και
αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Άρθρο 23 Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016
Άρθρο 24 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν.
4412/2016
Άρθρο 25 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 77 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 26 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Άρθρο 27 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7, κατάργηση των παρ. 2 και 4 και
προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 28 Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης – Κατάργηση της παρ. 3 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 29 Αποδεικτικά µέσα – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 9
και 10 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016
Άρθρο 30 Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων – Τροποποίηση
του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 4412/2016
Άρθρο 31 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής – Τροποποίηση του
τίτλου και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016
Άρθρο 32 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές – Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1, 5 και 6 και προσθήκη παρ. 5Α στο
άρθρο 88 του ν. 4412/2016
Άρθρο 33 Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές – Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016
Άρθρο 34 Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής
– Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 8, προσθήκη παρ.
4Α και κατάργηση των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 92 του ν.
4412/2016
Άρθρο 35 Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»
– Αντικατάσταση του άρθρου 93 του ν. 4412/2016
Άρθρο 36 Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4412/2016
Άρθρο 37 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών – Τροποποίηση των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 95 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 38 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής– Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και
2, κατάργηση των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 96 του ν.
4412/2016
Άρθρο 39 Χρόνος ισχύος προσφορών – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2, 3 και 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 97 του ν.
4412/2016
Άρθρο 40 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών –
Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν. 4412/2016
Άρθρο 41 Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν.
4412/2016
Άρθρο 42 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών – Αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν.
4412/2016
Άρθρο 43 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016
Άρθρο 44 Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής – Οψιγενείς
µεταβολές – Αντικατάσταση του άρθρου 104 του ν. 4412/2016
Άρθρο 45 Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης – Αντικατάσταση
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του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Άρθρο 46 Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση των παρ. 1,
2 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
Άρθρο 47 Διαδικασία ανάθεσης – Τροποποίηση των παρ. 1 και
3 του άρθρου 109 Α του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Άρθρο 48 Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 116 του ν. 4412/2016
Άρθρο 49 Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη
άρθρου 117 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση του άρθρου
118 του ν. 4412/2016
Άρθρο 51 Απευθείας ανάθεση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace) – Προσθήκη άρθρου 118 Α στον ν.
4412/2016
Άρθρο 52 Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 8, κατάργηση της
παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 119 του ν.
4412/2016
Άρθρο 53 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016
Άρθρο 54 Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες συµβάσεις
έργων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν.
4412/2016
Άρθρο 55 Έννοµη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των
ορίων του άρθρου 118 και των δηµοσίων συµβάσεων του άρθρου
119 – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου
127 του ν. 4412/2016
Άρθρο 56 Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες) για δηµόσιες συµβάσεις – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 57 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη– Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016
Άρθρο 58 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη
έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών µηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 136Α στον
ν. 4412/2016
Άρθρο 59 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Αντικατάσταση του άρθρου 138 του ν. 4412/2016
Άρθρο 60 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων– Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016
Άρθρο 61 Ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης – Αντικατάσταση
του άρθρου 142 του ν. 4412/2016
Άρθρο 62 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση – Αντικατάσταση του άρθρου 143 του ν. 4412/2016
Άρθρο 63 Σύµπραξη του µελετητή στην κατασκευή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 144 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 64 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής – Τροποποίηση του
τίτλου και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του ν. 4412/2016
Άρθρο 65 Ηµερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση του άρθρου 146 του ν. 4412/2016
Άρθρο 66 Προθεσµίες – Αντικατάσταση του άρθρου 147 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 67 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου
– Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του ν.
4412/2016
Άρθρο 68 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) – Αντικατάσταση του άρθρου 149 του ν. 4412/2016
Άρθρο 69 Προκαταβολές – Αντικατάσταση του άρθρου 150
του ν. 4412/2016
Άρθρο 70 Επιµετρήσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 151 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 71 Λογαριασµοί – Αντικατάσταση του άρθρου 152 του
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ν. 4412/2016
Άρθρο 72 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων – Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 3, 10, 19, 21 και 22 του άρθρου 153 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 73 Απολογιστικές εργασίες – Τροποποίηση των παρ. 9
και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016
Άρθρο 74 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες,
οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. – Αντικατάσταση του άρθρου 155 του ν. 4412/2016
Άρθρο 75 Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους – Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156
του ν. 4412/2016
Άρθρο 76 Βλάβες στα έργα – Αποζηµιώσεις – Τροποποίηση
των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο
157 του ν. 4412/2016
Άρθρο 77 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη
συντήρησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του
άρθρου 159 του ν. 4412/2016
Άρθρο 78 Έκπτωση αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 160 του ν. 4412/2016
Άρθρο 79 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύµβασης – Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80 Υποκατάσταση – Αντικατάσταση του άρθρου 164
του ν. 4412/2016
Άρθρο 81 Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριµένος
υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία – Αντικατάσταση
του άρθρου 165 του ν. 4412/2016
Άρθρο 82 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση
του άρθρου 168 του ν. 4412/2016
Άρθρο 83 Διοικητική παραλαβή για χρήση – Τροποποίηση των
παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016
Άρθρο 84 Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) – Αντικατάσταση του άρθρου 170 του ν. 4412/2016
Άρθρο 85 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων – Αντικατάσταση του άρθρου 171 του ν. 4412/2016
Άρθρο 86 Παραλαβή – Αντικατάσταση του άρθρου 172 του ν.
4412/2016
Άρθρο 87 Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών – Αντικατάσταση του άρθρου 174 του ν. 4412/2016
Άρθρο 88 Διαιτητική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 176
του ν. 4412/2016
Άρθρο 89 Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση – Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016
Άρθρο 90 Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 91 Προθεσµίες – Χρονοδιάγραµµα – Αντικατάσταση
του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
Άρθρο 92 Ποινικές ρήτρες – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5
και 6 του άρθρου 185 του ν. 4412/2016
Άρθρο 93 Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016
Άρθρο 94 Έγκριση της µελέτης – Παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 189 του ν.
4412/2016
Άρθρο 95 Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του
εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016
Άρθρο 96 Έκπτωση του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191 του ν. 4412/2016
Άρθρο 97 Διάλυση της σύµβασης – Τροποποίηση των παρ. 1,
3, 4, 5 και 6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192 του ν.
4412/2016
Άρθρο 98 Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της
σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 194 του ν. 4412/2016
Άρθρο 99 Υποκατάσταση του αναδόχου – Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016
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Άρθρο 100 Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση της παρ.
2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016
Άρθρο 101 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12 και προσθήκη
παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 102 Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά
για πληρωµή του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του
άρθρου 200 του ν. 4412/2016
Άρθρο 103 Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – Αντικατάσταση
του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 104 Χρόνος παράδοσης υλικών – Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
Άρθρο 105 Παραλαβή υλικών – Τροποποίηση της παρ. 1 και
προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016
Άρθρο 106 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας – Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016
Άρθρο 107 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 108 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και
των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο
221 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Άρθρο 109 Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες –
Τροποποίηση των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 258 του
ν. 4412/2016 (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 110 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ– Τροποποίηση των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 (Άρθρο 40 παρ.
6 της Οδηγίας 214/25/ΕΕ)
Άρθρο 111 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί – Τροποποίηση του
τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρου 271 του ν. 4412/2016
Άρθρο 112 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 113 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 278 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 114 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 279 του ν. 4412/2016
Άρθρο 115 Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 280 του ν. 4412/2016 (άρθρο
59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 116 Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης – Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 281 του ν. 4412/2016
Άρθρο 117 Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση του
τίτλου και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 118 Εγγυήσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 302 του ν. 4412/2016
Άρθρο 119 Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων
επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι – Τροποποίηση της παρ.
1 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016
Άρθρο 120 Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα – Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016
Άρθρο 121 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 310 του ν.
4412/2016
Άρθρο 122 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές – Τροποποίηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του τίτλου και των παρ. 1 και 7 και προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο
313 του ν. 4412/2016
Άρθρο 123 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας – Αντικατάσταση του άρθρου 315 του ν. 4412/2016
Άρθρο 124 Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης – Αντικατάσταση
του άρθρου 316 του ν. 4412/2016
Άρθρο 125 Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση των παρ. 1,
2, 4 και 5 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016
Άρθρο 126 Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 326 του ν. 4412/2016
Άρθρο 127 Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη
άρθρου 327 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 128 Απευθείας ανάθεση – Τροποποίηση των παρ. 1, 2
και 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016
Άρθρο 129 Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 4, 6, 7 και 8, κατάργηση της
παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 329 του ν.
4412/2016
Άρθρο 130 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 330 του ν. 4412/2016
Άρθρο 131 Έννοµη προστασία για συµβάσεις των άρθρων 328
και 329 - Αντικατάσταση του άρθρου 333Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 132 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία – Αντικατάσταση του άρθρου 334 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 133 Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων – Τροποποίηση του τίτλου και
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 344 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134 Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 345 του ν. 4412/2016
Άρθρο 135 Παράβολο – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ.
5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
Άρθρο 136 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016
Άρθρο 137 Προσωρινά µέτρα – Αντικατάσταση του άρθρου
366 του ν. 4412/2016
Άρθρο 138 Δικαστική προστασία – Αρµόδιο δικαστήριο – Αντικατάσταση του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 139 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 140 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 141 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 142 Έναρξη ισχύος Μέρους Α’
ΜΕΡΟΣ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 143 Δοµή Δυνάµεων - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3883/2010
Άρθρο 144 Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών
Εξοπλισµών – Αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 3883/2010
Άρθρο 145 Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισµού – Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν.
3883/2010
Άρθρο 146 Ενεργοποίηση προγράµµατος στρατιωτικού εξοπλισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3883/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 147 Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα της
άµυνας – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 3978/2011
Άρθρο 148 Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων της Βουλής των
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Ελλήνων – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3978/2011
Άρθρο 149 Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011
Άρθρο 150 Συµφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης –
Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 151 Αρµοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.
3978/2011
Άρθρο 152 Αρµοδιότητες Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάµεων – Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν.
3978/2011
Άρθρο 153 Συλλογικά όργανα – Αντικατάσταση του άρθρου 7
του ν. 3978/2011
Άρθρο 154 Επιτροπές Προµηθειών και κατανοµή αρµοδιοτήτων – Προσθήκη άρθρων 7Α, 7Β και 7Γ στον ν. 3978/2011
Άρθρο 155 Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρµόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων – Αντικατάσταση του
άρθρου 8 του ν. 3978/2011
Άρθρο 156 Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 3978/2011
Άρθρο 157 Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονοµικού φορέα – Αντικατάσταση του άρθρου 12
του ν. 3978/2011
Άρθρο 158 Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3978/2011
Άρθρο 159 Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής στο
άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 160 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) –
Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 161 Σύνταξη προσφορών – Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 80 του ν. 3978/2011
Άρθρο 162 Χρόνος ισχύος προσφορών – Αντικατάσταση του
άρθρου 84 του ν. 3978/2011
Άρθρο 163 Κατακύρωση σύµβασης – Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 3978/2011
Άρθρο 164 Ματαίωση διαδικασίας – Προσθήκη άρθρου 88Α
στον ν. 3978/2011
Άρθρο 165 Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων – Αντικατάσταση
του άρθρου 100 του ν. 3978/2011
Άρθρο 166 Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού – Αντικατάσταση του άρθρου 107 του ν.
3978/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 167 Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας – Αντικατάσταση
του άρθρου 2 του ν. 3433/2006
Άρθρο 168 Εγγύηση συµµετοχής – Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3433/2006
Άρθρο 169 Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης
της σύµβασης – Προσθήκη άρθρου 33Α στον
ν. 3433/2006
Άρθρο 170 Εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης – Προσθήκη άρθρου 33Β στον
ν. 3433/2006
Άρθρο 171 Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύµβασης
παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν.
3433/2006
Άρθρο 172 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν.
3433/2006
Άρθρο 173 Έκπτωση αναδόχου – Κυρώσεις – Αντικατάσταση
του άρθρου 41 του ν. 3433/2006
Άρθρο 174 Τροποποίηση συµβάσεων και συµφωνιών-πλαίσιο
κατά τη διάρκειά τους – Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν.
3433/2006
Άρθρο 175 Απόρριψη – Αντικατάσταση υπηρεσιών - Προσθήκη
άρθρου 63Α στον ν. 3433/2006
Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση συµβατικών διαφορών - Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3433/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 177 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 178 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 179 Έναρξη ισχύος Μέρους Β’
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 180 Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής Ανταγωνισµού – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
3959/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Ε.
Άρθρο 181 Μισθολογικές ρυθµίσεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4354/2015
Άρθρο 182 Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ Α.Ε.) και καθορισµός του ύψους των λειτουργικών δαπανών - Τροποποίηση του άρθρου 4 του
καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 183 Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) – Τροποποίηση
του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 184 Έγκριση των κανονισµών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. από το διοικητικό συµβούλιο αυτής – Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του
ν. 3912/2011
Άρθρο 185 Ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου πέµπτου
του ν. 3912/2011
Άρθρο 186 Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. - Τροποποίηση
των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του
ν. 2843/2000
Άρθρο 187 Ρυθµίσεις για τους κανονισµούς της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. – Προσθήκη παρ. 5
στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 188 Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα
Άρθρο 189 Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 190 Εγγραφή µελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
στο Γ.Ε.ΜΗ. – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 64
του ν. 4497/2017
Άρθρο 191 Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση
άδειας άσκησης επαγγέλµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας σε διπλωµατούχους µηχανικούς
Άρθρο 192 Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 193 Γενικές αρχές
Άρθρο 194 Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 195 Παραγραφή
Άρθρο 196 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 197 Επιµέτρηση ποινής
Άρθρο 198 Δηµοσιότητα
Άρθρο 199 Πειθαρχικά συµβούλια
Άρθρο 200 Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια
Άρθρο 201 Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο
Άρθρο 202 Εξαίρεση µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου και Εισηγητή
Άρθρο 203 Προκαταρτική εξέταση
Άρθρο 204 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 205 Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων
Άρθρο 206 Έκδοση πειθαρχικής απόφασης
Άρθρο 207 Έφεση
Άρθρο 208 Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Άρθρο 209 Γραµµατεία Πειθαρχικών Συµβουλίων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 210 Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε
αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012
Άρθρο 211 Ρυθµίσεις για τη διέλευση ατόµων µε αναπηρία
από αυτοκινητόδροµους µε διόδια – Αντικατάσταση του άρθρου
δεύτερου του ν. 4388/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 212 Διατάξεις σχετικά µε τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων – Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων καυσίµων
Άρθρο 213 Καθορισµός αρµοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών
Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών – Τροποποίηση της περ. ε’ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 214 Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδοµικών αδειών
Άρθρο 215 Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών
Άρθρο 216 Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νοµοθεσία για την αυθαίρετη δόµηση
Άρθρο 217 Έκδοση οικοδοµικών αδειών για τα κτίρια του
πρώην Ολυµπιακού Χωριού Τύπου Αµαρουσίου
Άρθρο 218 Καθορισµός υποπεριοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων
Άρθρο 219 Υπαίθρια διαφήµιση σε ζώνες αεροδροµίων
Άρθρο 220 Παράταση αδειών δόµησης σε σεισµόπληκτες και
πυρόπληκτες περιοχές – Τροποποίηση της παρ. 4 του ν.
4258/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 221 Παράταση αναστολής πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Άρθρο 222 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος»
Άρθρο 223 Διαδικασία υπολογισµού νόµιµων τόκων στις περιπτώσεις ανάκτησης ποσού ενίσχυσης που έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόµων 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004
Άρθρο 224 Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 24 του
ν. 4310/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 225 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων
Άρθρο 226 Ρύθµιση για τα δηµόσια ακίνητα του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων
Άρθρο 227 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 228 Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Τροποποίηση του ν. 4429/2016
Άρθρο 229 Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση
άρθρου 87 του ν. 4635/2019
Άρθρο 230 Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης
των Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017
Άρθρο 231 Υπολογισµός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου Επιµελητηρίου – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4497/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 232 Εποπτεία και οικονοµικές καταστάσεις Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. – Τροποποίηση των παρ.
9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017
Άρθρο 233 Οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων
Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. – Τροποποίηση
του άρθρου 28 του ν. 4712/2020
Άρθρο 234 Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση µελών διοικητικού συµβουλίου, διοικητικής επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.
4497/2017
Άρθρο 235 Έναρξη ισχύος ρυθµίσεων για τη συγκρότηση και
λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
Άρθρο 236 Διατάξεις για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας – Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 1733/1987
Άρθρο 237 Ζητήµατα προθεσµιών υπαγωγής ακινήτων που
αποκτήθηκαν µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού σε διατάξεις
που αφορούν σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών – Αντικατάσταση της
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020
Άρθρο 238 Τρόπος επιλογής εξειδικευµένων συµβούλων-επιστηµόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισµού – Προσθήκη άρθρου
21Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 239 Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις– Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.
3310/2005
Άρθρο 240 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 241 Σύναψη συµβάσεων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµιακών εργαστηρίων της Εµβληµατικής Δράσης για την
αντιµετώπιση του ιού SARS - Cov-2
Άρθρο 242 Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Άρθρο 243 Εκσυγχρονισµός και επέκταση εγκαταστάσεων σε
όµορο ακίνητο – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου
51 του ν. 4178/2013
Άρθρο 244 Μεταβατική διάταξη ως προς µη εξουσιοδοτηµένες
πωλήσεις διαφηµιστικού χρόνου
Άρθρο 245 Δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και
τοπικό Τύπο – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 379 του ν.
4412/2016
Άρθρο 246 Ρυθµίσεις για την οριστική παραλαβή έργων που
αφορούν υποδοµές δικαστηρίων
Άρθρο 247 Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών από την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.
4623/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν.
4647/2019
Άρθρο 248 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης
και διοικητικής αποβολής
Άρθρο 249 Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.
Άρθρο 250 Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID – 19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις δοµές ψυχικής υγείας – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
Άρθρο 251 Παράταση ισχύος της άδειας εµπορίας του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
Άρθρο 252 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Επιµελητηρίωνπροσθήκη περ. κ’ στην παρ.3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017
Άρθρο 253 Περιβαλλοντικά κίνητρα – Αναρίθµηση και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 254 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Άρθρο 1
Ορισµοί - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1,2, 3 και 4
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις εξουσιοδοτική διάταξη, στην παρ. 1 του άρθρου 2
τροποποιούνται οι περ. 5, 6, 7, 9, 11, 24, 31, 32, 33, 34, 35, προστίθενται περ. 7α, 30α, 31α, 32α, 44, 45, 46, 47 και 48, στην παρ.
2 τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο και η περ. 4 και προστίθενται περ. 4α, 4β, 4γ και 4δ, στην παρ. 3 τροποποιούνται το εισαγωγικό εδάφιο και οι περ. 6 και 14 και το άρθρο 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισµοί – Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο 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 (ΚΚΑ)» 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 τον 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, µελετών, 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 ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα,
και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση µελετών, την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις έργων»
νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο:
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 ή ο αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή τη
µελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου δοµικών εργασιών ή εργασιών µηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την
επιτέλεση οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας,
7α) ως «δηµόσιες συµβάσεις µελετών και τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών νοούνται όλες οι συµβάσεις
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µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και την παροχή τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται µε την εκτέλεση έργου, κατά την έννοια της περ. 7 ή τον
χωρικό σχεδιασµό, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας
αρχής,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις
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 που δεν εµπίπτουν στην περ. 7α.
Στις συµβάσεις υπηρεσιών περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν ως αντικείµενο
τον 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 υλοποίησής τους µε τη µεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων
και δράσεων. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι
οικονοµικές µελέτες, κοινωνικές µελέτες και µελέτες οργάνωσης
και επιχειρησιακής έρευνας,
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
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, 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 περιλαµ-
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βάνει 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/στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις/συµβάσεις ή να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο για έργα,
αγαθά ή υπηρεσίες, β) συµβουλών σχετικά µε τη διεξαγωγή ή
τον 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» ή «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, καθόλη 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 βραβείων,
24) ως «καινοτοµία» νοείται η υλοποίηση νέου ή σηµαντικά
βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, ανοι-
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κοδόµησης 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 2030» 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 περ. 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 περ. 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 εκτός (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από
τα όρια 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 όσα ορίζονται στα άρθρα 117 και 327,
30α) ως «δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις ή οι συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ,
31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης
σύµβασης µε ή χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο
πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
αναθέτουν σύµβαση στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους,
κατόπιν έρευνας αγοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
118 και 328,
31α) ως «απευθείας ανάθεση µέσω ηλεκτρονικής αγοράς» νοείται η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης που διενεργείται µέσω
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 118Α,
32) ως «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, το οποίο
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία υποσυστήµατα για τον προγραµµατισµό, τη σύναψη και την εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων και
συµβάσεων, κατά την έννοια της περ. 5, καθώς και για τη συλλογή, δηµοσιοποίηση και ανάλυση στοιχείων σχετικών µε τις εν
λόγω συµβάσεις, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
32α) ως «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο αποτελεί µέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
στοιχεία για τον προγραµµατισµό, τη σύναψη και την εκτέλεση
δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την έννοια της περ.
5, µε τη χρήση και εφαρµογή ΤΠΕ,
33) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται ιδίως οι αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονοµικοί φορείς που χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,
34) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί
µέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις
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και τις συµβάσεις, κατά την έννοια της περ. 5, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και το άρθρο 38 του παρόντος,
35) ως ΕΑΑΔΗΣΥ νοείται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµόσιων
Συµβάσεων που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή συσταθείσα
µε τον 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,
40) ως «ΣΔΣ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον
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 περ. 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 περ. 5 της παρούσας παραγράφου,
η κατασκευή έργου ή η µελέτη έργου ή η προµήθεια αγαθών ή
η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα,
44) ως «µη κανονικές προσφορές» νοούνται 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,
45) ως «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται 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,
46) ως «µη κατάλληλη» νοείται 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,
47) ως «µη κατάλληλη» νοείται 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,
48) όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ποσό, προϋπολογισµός ή εκτιµώµενη αξία σύµβασης ή αξία της σύµβασης, νοείται
χωρίς ΦΠΑ, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις
αυτού.
2. Πέραν των ορισµών της παρ. 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 περ. 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,
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4) ως «διευθύνουσα υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για τον έλεγχο
και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου,
4α) ως «επιβλέπων» νοείται τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιηµένος ιδιωτικός φορέας (φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να
διαθέτει τις εξιδεικευµένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την
παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου,
4β) ως «επιβλέπων ελεγκτής ή µηχανικός» ή «ελεγκτής µηχανικός» νοείται ο εγγεγραµµένος στο Μητρώο Επιβλεπόντων
Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η επίβλεψη των εκτελούµενων έργων προεκτιµώµενης
αµοιβής από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως το αντίστοιχο
όριο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4412/2016,
4γ) «ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης» είναι το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρείες που εκτελούν δηµόσια έργα,
4δ) «Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» είναι το σύνολο εναρµονισµένων αρχών, κανόνων, µεθόδων και εργαλείων για την εξαγωγή
του πραγµατικού κόστους των έργων,
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
αναθέτουσα ή 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 παρ. 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 αναθέτουσα ή την προϊσταµένη αρχή,
6) ως «φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης νοείται οποιαδήποτε
µελέτη ή τεχνική υπηρεσία ή άλλη επιστηµονική υπηρεσία που
σχετίζεται µε την εκτέλεση έργου, κατά την έννοια της περ. 7 της
παρ. 1:
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 στον
σχεδιασµό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας
ή σε µεθόδους χωρικού σχεδιασµού και ανάπτυξης,
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 έργου, µελέτης ή τεχνι-
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κής ή άλλης συναφούς επιστηµονικής υπηρεσίας, β) τον έλεγχο
και την επίβλεψη έργου ή µελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης µελέτης,
έργου ή τεχνικής ή άλλης συναφούς επιστηµονικής 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 µέγεθος 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 τον 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 τον σχεδιασµό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όµως, ως αντικείµενο τον ίδιο τον 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 κύριες µελέτες 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) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), (13)
Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών
πόρων, (14) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων 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 εκµεταλλεύ-
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σεων), (24) Δασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών µεταφορικών
εγκαταστάσεων και κατάρτισης 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 και Μεταφορών ή µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 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 τον 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, όπως αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (L 154).
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.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2
Ρύθµιση ζητηµάτων προσφυγής σε διαδικασία
µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση - Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016
Το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 32Α
Ρύθµιση ζητηµάτων προσφυγής σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής της παρ. 1 του
άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες,
του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των
παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί
προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 2,
την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6,
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύµφωνα µε την
περ. γ’ της παρ. 2, ή
γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προµήθεια αγαθών που είναι
εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων
σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 4.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, η
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης διεξάγεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο
µε την ανάθεση της σύµβασης. Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης γίνεται από γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από
την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο
για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης.
Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ.
β’ της παρ. 1 ως γνωµοδοτικό όργανο µπορεί να ορίζεται και η
αρµόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
3. Στην περ. γ’ της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης διεξάγεται µε
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.»
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Άρθρο 3
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Τροποποίηση του τίτλου και
προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 34 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», προστίθεται παρ. 11
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 34
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί – Εξουσιοδοτική διάταξη
(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 τον 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 τον νέο διαγωνισµό µεταξύ των
µερών µιας συµφωνίας - πλαίσιο, όπως προβλέπεται στις περ. β’
ή γ’ της παρ. 5 του άρθρου 39, καθώς και κατά τον 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 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 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, περί λόγων
αποκλεισµού, 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
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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, περί
λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού
φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή,
σύµφωνα µε τα άρθρα 75 περί κριτηρίων επιλογής, 76 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
έργου, και 77 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
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.
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
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.
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Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την περ. γ’ του πρώτου
εδαφίου, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περ. α’ 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, περί κριτηρίων ανάθεσης των συµβάσεων, µε βάση τα
αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
για την προµήθεια αγαθών και την παροχή γενικών υπηρεσιών ή
του Υπουργού Υγείας για την προµήθεια ιατροτεχνολογικών,
υγειονοµικών και φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών για συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.»
Άρθρο 4
Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι
παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και το άρθρο 36 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 36
Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ –
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το
ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων του παρόντος νόµου, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουµένης της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128,
περί ανάθεσης εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες) για τη µελέτη και εκτέλεση συµβάσεων δηµοσίων
έργων και συµβάσεων παραχώρησης έργων.
2. Το ΕΣΗΔΗΣ συµµορφώνεται µε: α) τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Α’ και β) τους κανόνες του
παρόντος άρθρου και των άρθρων 22, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, και 37, περί πολιτικής ασφάλειας του
ΕΣΗΔΗΣ. Πέραν των ανωτέρω το ΕΣΗΔΗΣ τηρεί όσα ορίζονται:
α) στον ν. 4727/2020 (Α’ 184),
β) στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την υπό στοιχεία
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1301) και
γ) στο π.δ. 25/2014 (Α’ 44), περί ηλεκτρονικού αρχείου και ψηφιοποίησης εγγράφων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα
τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην 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, τα τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την
απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής,
δ) τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (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 και
ε) τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στη διαλειτουργική
σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και των υποσυστηµάτων του, µε την
Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
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 και Μεταφορών, όπως το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ),
το Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά ζητήµατα
που αφορούν:
α) στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α’ 184)
και το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (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
και αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού
τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) στον 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) στους 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 ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
δ) στον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
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ε) στους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε
τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Στις συµβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό: α) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και β) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και γενικών υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών ή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, κατά περίπτωση, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
7. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονοµικών Φορέων
Προµήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών.»
Άρθρο 5
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 37 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ
(άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1.Το επίπεδο ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ 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 στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014. 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,
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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 εµποδίσουν 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
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 την
υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφαση του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Β’ 401), 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 ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων
προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στον 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 Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης 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 δηµοσίευσή της. Η
ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται, για τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας
Διοίκησης της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η
αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
Η αδυναµία του πρώτου εδαφίου πιστοποιείται, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραµµατεία
Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, και στη
συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή
καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36, περί
υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.»
Άρθρο 6
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6
και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ.
1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 και το άρθρο 38 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 38
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) –Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), που έχει συσταθεί µε το άρθρο 11 του ν. 4013/2011
(Α’ 204) και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, έχει ως αντικείµενο 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 ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Για την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 6, περί µεθόδων υπολογισµού
της κτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υποδοµών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην αρµόδιου 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 του ν.
4624/2019 (Α’ 137) και των άρθρων 21 και 257 του παρόντος,
περί εχεµύθειας. 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 ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για
όλες τις συµβάσεις της παρ. 1:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριµένων αιτηµάτων, δηλαδή
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των αποφάσεων του
αρµόδιου οργάνου για τη δέσµευση πίστωσης,
β) της πρόσκλησης, της προκήρυξης και της διακήρυξης κατά
περίπτωση,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, καθώς και της εντολής αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118 Α, περί απευθείας
ανάθεσης µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace),
δ) του συµφωνητικού και
ε) του χρηµατικού εντάλµατος ή κάθε άλλου παραστατικού
που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν εµπίπτουν στον
ν. 4270/2014 (A’ 143).
4. Η καταχώριση περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον
τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισµό,
β) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στο π.δ. 80/2016 (Α’ 145),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δηµόσιων Συµβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV) του άρθρου 23, περί ονοµατολογιών,
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 Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (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 και τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόµενων
στα άρθρα 26, περί επιλογής των διαδικασιών, 32, περί προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δη-
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µοσίευση, 266 περί διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού και 267, περί ανταγωνιστικού διαλόγου που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείµενο ανάρτησης στο «Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύµφωνα µε
τον ν. 4727/2020 (Α’ 184), δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο
«Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόµατα από το
ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 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 παρ. 3 και 4,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική
απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), εξαιρούνται από την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 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 επιφύλαξη
της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δοµή, το περιεχόµενο
και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόµενα στοιχεία, τον 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, δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από
την καταχώρισή 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 καταχώριση δηµόσιων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς
και η αναφορά του Αριθµού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου
(ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, µε
την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό
που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4270/2014
(Α’143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπε-
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ραίωση υποθέσεων των διοικούµενων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων του Δηµοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών
ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.
9. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά
την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε το
Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - ΕΣΠΑ, καθώς και µε
κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για
την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.»
Άρθρο 7
Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», και το άρθρο 41 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ),
υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της περ. γ’,
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του
Υπουργείου Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών, φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόµενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α’ και
β’ ορίζεται το αρµόδιο όργανο κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’
ύλην αρµόδιας 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
παρ. 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 καθ’ ύλην
αρµόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν
στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσεων στην
εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που µπορούν
να αποτελέσουν αντικείµενο οµαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές
προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συµβάσεων που εξαιρούνται από την αρµο-
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διότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της
απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραµµατισµός των συγκεκριµένων κατηγοριών
έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν
αντικείµενο συµβάσεων, συµφωνιών - πλαίσιο και δυναµικών συστηµάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συµβάσεις και τις συµφωνίες - πλαίσιο
που αυτή αναθέτει, για την προµήθεια των έργων, αγαθών και
υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραµµατισµό της ΕΚΑΑ, πέραν των συµβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρµοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάµει της απόφασης της
παρ. 3.
Ειδικά για την προµήθεια φαρµάκων, για τους διαγωνισµούς
που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, αυτοί
κατακυρώνονται σε άνω του ενός µειοδότη ανά είδος, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει της τιµής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόµενου οργάνου
της ΚΑΑ, µπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συµβάσεων και συµφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για
αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραµµα των συµβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόµενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α’ της παρ. 1, για συµβάσεις έργων και
µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, για συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, για συµβάσεις αγαθών
και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τοµέα της υγείας ή
έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα. Διακηρύξεις ή προσκλήσεις
συµµετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων που
δεν έχουν προγραµµατιστεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, καθώς και οι συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτών,
είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρµόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’ , β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου και του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δηµοσίευσης
του προγράµµατος συµβάσεων και ιδίως:
α) η δοµή, το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής
και τροποποίησης του προγράµµατος,
β) οι εξαιρούµενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούµενες συµβάσεις,
δ) τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες
αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράµµατος συµβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα
όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δηµοσίευσης του προγράµµατος συµβάσεων,
καθώς και οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διαδικασία υποβολής
του προγράµµατος συµβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β’ της
παρ. 1, εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(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.),
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(γ) δηµόσια νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας και οι µετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο,
(δ) τα Επιµελητήρια.»
Άρθρο 8
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη -Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 43 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 43
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, περί δηµόσιων συµβάσεων µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα, αναθέτουσες αρχές
από διαφορετικά κράτη µέλη µπορούν να ενεργούν από κοινού
για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων χρησιµοποιώντας ένα
από τα µέσα των παρ. 3 έως 5.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιµοποιούν τα µέσα των παρ.
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 ή επικουρικές 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 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 περ. α’ ή β’ της παρ. 5 του
άρθρου 39, περί συµφωνιών - πλαίσιο, 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. 3 του άρθρου 39, περί συµφωνιών - πλαίσιο, 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 περ. 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) 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 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 κάποια
είδη συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες µεµονωµένες αναθέσεις συµβάσεων.»
Άρθρο 9
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2
του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται, η παρ. 2 καταργείται και το άρθρο 44 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 44
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών
1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, µπορούν
ιδίως:
α) να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις, κατά την έννοια
της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιας σύµβασης
έργου ή µελέτης,
β) να συνάπτουν συµβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών
κατά την έννοια του άρθρου 52 και
γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου
41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
2. [Καταργείται]
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 τη λήξη της σύµβασης. Τα αποφαινόµενα όργανα καθορίζονται µε την προγραµµατική σύµβαση.»
Άρθρο 10
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 45
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 45 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι
παρ. 1, 2, 3 και 4 και καταργούνται οι παρ. 5 και 6, προστίθεται
παρ. 9 και το άρθρο 45 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 45
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης – Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρα 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, είτε
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1 η αναθέτουσα αρχή τηρεί «φάκελο δηµόσιας σύµβασης». Ειδικότερα, αν
η διαδικασία ανάθεσης γίνεται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο «φάκελος
δηµόσιας σύµβασης» τηρείται στον ηλεκτρονικό τόπο της διαδικασίας ανάθεσης.
3. Με µέριµνα της αναθέτουσας αρχής ο φάκελος δηµόσιας
σύµβασης συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, περιλαµβάνει
δε 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 τα άρθρα 49,
50, 51, 52,
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
ε) τα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 53, και
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 δηµόσιων συµβάσεων, και ιδίως:
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, και
εε) αντίγραφο της σύµβασης.
4. Ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης τηρείται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της σύµβασης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε
δηµόσια σύµβαση ο σχετικός φάκελος τηρείται µέχρι το πέρας
αυτής.
5. [Καταργείται]
6. [Καταργείται]
7. Πέραν των οριζόµενων στην παρ. 3, 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
προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών µε
τις επαναλήψεις τους,
Α.15) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύµβασης,
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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 στον διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των διαγωνισµών,
Β.4) υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ, 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 τον 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 κατακύρωσης,
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 στην 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, 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 παραλαβής και την απόφαση έγκρισής
του,
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 στην παρ. 3, όσον αφορά στις 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
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,
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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 τον
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, ανταγωνιστικός διάλογος, 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 τη
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 ΕΑΑΔΗΣΥ, 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 στοιχεία έως την έγκριση του τελευταίου σταδίου της µελέτης και
την παραλαβή της σύµβασης ή την παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
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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, 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 παραλαβής της σύµβασης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζεται επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου δηµόσιας σύµβασης για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή
παροχής γενικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να καθορίζεται
επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για τις συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.»
Άρθρο 11
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση
του άρθρου 46 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιείται η παρ.
1, προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 46
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς –
Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. 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 στις συµβάσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων
ή αρχών 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.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, πριν από
τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη
αξία µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για
ορισµένες κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, πριν από τη
διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία
µεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ για
ορισµένες κατηγορίες έργων και µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη
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του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες µελετών.»
Άρθρο 12
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς - Αντικατάσταση
του άρθρου 47 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 47 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«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 τουλάχιστον στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι διαβουλεύσεις
µπορούν να διεξάγονται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και µε κάθε
άλλο πρόσφορο µέσο στο µέτρο που έχει τηρηθεί η υποχρέωση
του προηγούµενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο
της επικοινωνίας που λαµβάνει χώρα µεταξύ αναθέτουσας αρχής
και των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο δηµόσιας σύµβασης του άρθρου 45.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η εφαρµογή του παρόντος υποχρεώνει 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
µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής,
αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο της σύµβασης και την τεχνική περιγραφή του, καθώς και τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής
παρατηρήσεων.
Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1, πριν από
την αποστολή της πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς
φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχεµύθεια των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 21, περί εχεµύθειας.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης µέσω του ΕΣΗΔΗΣ διεξάγεται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 22, περί κανόνων που
εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, 36, περί υποχρέωσης χρήσης
και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και 37, περί πολιτικής ασφάλειας
του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση
για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και επεξεργάζεται τις
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Η ανωτέρω υποχρέωση ανάρτησης δεν αφορά στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 1.»
Άρθρο 13
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων - Αντικατάσταση του άρθρου 48
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 48 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«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
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µη στρέβλωση του ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν
λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωστοποιεί στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες
τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της
προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και
προσδιορίζει επαρκείς προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών,
β) αποκλείει τον εµπλεκόµενο υποψήφιο ή προσφέροντα, µόνο
εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλισθεί συµµόρφωση µε
την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Πριν
από την έκδοση της απόφασης αποκλεισµού, παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι
η συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας προµήθειας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού, και
γ) ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού, για τις δικές της
ενέργειες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, καθώς και την
ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταγραφή των µέτρων που λήφθηκαν στην
ειδική έκθεση που συντάσσεται δυνάµει του άρθρου 341, περί
χωριστών εκθέσεων σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων.»
Άρθρο 14
Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες
1. Στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης αποτελούν ιδίως:
α) η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές
διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, όπως η εκπόνηση µελετών ή προµελετών, η εξασφάλιση
χρηµατοδότησης, η συντέλεση απαλλοτριώσεων ή η πλήρωση
των προβλέψεων του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), οι µετακινήσεως δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, η εκπόνηση
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η άρση εµποδίων λόγω
αρχαιολογικών ευρηµάτων και 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 δηµόσιας 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 εγκεκριµένης µελέτης της αναθέτουσας αρχής, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
ορίζεται το τελικό στάδιο µελέτης ανά κατηγορία έργου που
απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου.
β) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ωριµότητα των έργων και
να διασφαλισθεί 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 κυ-
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ρίως έργου κατά την έννοια της περ. 7 της παρ. 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.
Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου πρέπει να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισµού
αποζηµίωσης ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει
εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζηµιών των απαλλοτριούµενων ακινήτων.
Για τα έργα που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στο άρθρο 7Α
του ν. 2882/2001, προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου αποτελεί η κήρυξη των
απαιτούµενων απαλλοτριώσεων σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001, καθώς και η ύπαρξη
έκθεσης εκτίµησης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ιδίου νόµου.
Πλην των έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν.
2882/2001, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης
της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 δεν κοινοποιείται στον
προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή µέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το
προηγούµενο εδάφιο µη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
Αν κατά την κατασκευή, ανακατασκευή ή συντήρηση των
έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, που εκτελούνται ως δηµόσιες
συµβάσεις, συµβάσεις παραχώρησης, έργα ΣΔΙΤ ή µε αυτεπιστασία, απαιτείται η µετατόπιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία επί
του δικτύου ή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων υδάτων, ενέργειας, τηλεθέρµανσης, τηλεπικοινωνιών, πυρόσβεσης, οδοφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης και κάθε είδους παρόµοιων δικτύων ή εγκαταστάσεων ή
εργασίες για την πρόβλεψη διελεύσεων τέτοιων δικτύων, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υφιστάµενης κατάστασης πριν από την εκτέλεση των
έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελούνται από την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου, κατά τις κείµενες διατάξεις
υπό την επίβλεψη του κυρίου ή φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου, όπου απαιτείται. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου
προκαταβάλλει στον κύριο ή φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου
τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών, η οποία επίσης βαρύνει τις
πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου, βάσει του προϋπολογισµού
που συντάσσεται από τον φορέα εκµετάλλευσης ή τον κύριο του
δικτύου, ο οποίος εν συνεχεία εγκρίνεται από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου. Αν για
οποιονδήποτε λόγο ο τελευταίος δεν συντάσσει προϋπολογισµό,
η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου
δύναται να συντάξει προϋπολογισµό και να προκαταβάλλει το
ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται
αµελλητί να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές οριστικό δικαιολογητικό της δαπάνης αποτελεί για
µεν την προκαταβολή ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός, για δε
την τελική εξόφληση ο συντασσόµενος απολογισµός που συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα οποία κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνουν τις συναφθείσες συµβάσεις, τα τιµολόγια
των αναδοχών, των υπεργολάβων, των προµηθευτών και τις επιµετρήσεις, οπότε και επιστρέφεται ή αποδίδεται ανάλογα η διαφορά που προκύπτει.
γ) Για την εκτέλεση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων έργων, τα οποία, λόγω της φύσης, του
µεγέθους ή της έκτασής τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν σο-
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βαρές 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) Για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου απαιτείται η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση
απαιτούµενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 4024/2011 (Α’ 226) και στις εκτελεστικές του
πράξεις, πλην των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 50 του
παρόντος.
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.
ζ) Στις περιπτώσεις συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, προκειµένου
να εκκινήσει η διαδικασία δηµοπράτησης απαιτείται δέσµευση
του σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, το δε υπόλοιπο που απαιτείται, δεσµεύεται µε την κατακύρωση της σύµβασης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µεταφέρεται δέσµευση πίστωσης του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δηµοπρατηθεί εντός
ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της µελέτης. Στη δέσµευση πίστωσης έργου, σε έργα που έχουν υπαχθεί
στο άρθρο του 7Α του ν. 2882/2001, εκτός από τη δέσµευση του
προϋπολογισµού κατασκευής του έργου περιλαµβάνονται επιπλέον το κόστος των βασικών µελετητών ως τεχνικών συµβούλων - µελετητών της παρ. 7 του άρθρου 136, το κόστος
επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136, καθώς και µεταφερόµενες οικονοµικές εκκρεµότητες από τη σύµβαση εκπόνησης της αντίστοιχης µελέτης.
3. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 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.»
Άρθρο 15
Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης - Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5
και προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 50 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 1, 2 και 5 τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 6, 7 και 8 και το άρθρο 50
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 50
Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης –
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης
ότι η υπό ανάθεση σύµβαση έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη
µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, µέχρι την οριστική ανακήρυξη αναδόχου, και στον βαθµό
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που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό αντικείµενο, έπειτα δε από 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 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 εφαρµόσθηκε σε παρόµοια έργα,
β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3, Α.7 έως Α.9 και Α.12
του υποφακέλου της υποπερ. Α’ της παρ. 7 του άρθρου 45.
2. 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, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην
παρ. 1, προβαίνει στη δηµοπράτηση της οικείας σύµβασης αξιοποίησης και οικοδόµησης ακινήτου µε αντιπαροχή περιλαµβάνοντας, κατ’ ελάχιστον, στα έγγραφα της σύµβασης:
(α) τη µελέτη τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου και
την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης. Από την µελέτη τεκµηρίωσης
θα προκύπτει η εκτίµηση της αξίας του υφιστάµενου οικοπέδου
ή και κτισµάτων,
(β) την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου του έργου,
(γ) τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας κατασκευής και
(δ) τον ελάχιστο προϋπολογισµό µε βάση τα παραπάνω υπό
(β) και (γ) στοιχεία και το ελάχιστο ποσοστό επί τοις εκατό αντιπαροχής. Ως ποσοστό επί τοις εκατό αντιπαροχής νοείται η επιφάνεια τ.µ. που προσµετρώνται στον συντελεστή δόµησης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικοδοµικού κανονισµού.
3. Η παρ. 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 στον 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.
5. Ουδεµία ευθύνη του Δηµοσίου προς αποζηµίωση θεµελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος. Αν δεν πληρούνται οι όροι της παρ. 1,
αναστέλλεται η σύναψη της δηµόσιας σύµβασης µέχρι την πλήρωσή τους.
6. Σε έργα της παρ. 1 µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης µεγαλύτερη των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 13 του ν. 4608/2019 (Α’ 66).
7. Όλες οι µελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισµού όσο και
στο στάδιο της εκτέλεσης έργων του παρόντος, πρέπει να έχουν
εκπονηθεί από µελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείµενες διατάξεις σχετικά µε τους όρους άσκησης του επαγγέλµατος του
µελετητή, καθώς και µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισµού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των µελετητικών οικονοµικών φορέων βάσει
των προβλεπόµενων προς εκπόνηση µελετών του έργου και των
χορηγούµενων εγκεκριµένων µελετών. Μεταβολή του προσώπου
του µελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρµογή του
παρόντος.»
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Άρθρο 16
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης - Τροποποίηση του
τίτλου και των παρ. 2 και 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 2, 5, 6 και 7
τροποποιούνται και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης Εξουσιοδοτική διάταξη
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 η τελευταία χρησιµοποιείται ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού, περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία, τον αριθµό φορολογικού µητρώου της αναθέτουσας αρχής και τον κωδικό της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιµολόγηση,
όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσηµο ιστότοπο της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
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, 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,
ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης, καθώς και τον
χρόνο άσκησής τους,
στ) το είδος της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε αναφορά
στις σχετικές διατάξεις του παρόντος,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής. Στην
περίπτωση που πηγή χρηµατοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισµός, τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να
βαρύνει το τρέχον οικονοµικό έτος, τον αριθµό καταχώρισής της
στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση
που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά
έτη, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή
χρηµατοδότησης είναι το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, τη
Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθµο. Στην περίπτωση
που συνάπτεται συµφωνία - πλαίσιο οι πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης περιέχονται µόνο στις εκτελεστικές συµβάσεις
που συνάπτονται δυνάµει αυτής. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται δυναµικό σύστηµα αγορών, οι πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης αφορούν µόνο τις συµβάσεις που συνάπτονται
δυνάµει αυτού,
η) [Καταργήθηκε]
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος µετά
από την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος
όρος, σύµφωνα και µε την παρ. 10,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, τον
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,
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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 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, σύµφωνα µε τα 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) [Καταργήθηκε]
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα, όπως δηλώσεις και δικαιολογητικά,
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 του άρθρου 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, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση
µελέτης,
εε) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 50,
περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, 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, και
στστ) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50,
περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, το
είδος και την έκταση των διατιθεµένων ανταλλαγµάτων, ώστε να
εξασφαλίζονται η αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθµολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµικών,
και
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 περ. 15 της παρ. 3 του
άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επιµέρους 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 51, περί συµβάσεων µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης,
δδ) την εξειδίκευση των πρώιµων σταδίων των κύριων ή και
υποστηρικτικών µελετών στην περίπτωση εφαρµογής του άρ-
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θρου 51, περί συµβάσεων µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης, και
εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της µελέτης κατά το άρθρο
196, περί τεχνικών προδιαγραφών, και
κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες 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 ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης µπορούν να
εκδίδονται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύµφωνα µε την περ. ε’ της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), περί αρµοδιοτήτων
της ΕΑΑΔΗΣΥ, µε την επιφύλαξη της παρ. 6.
6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχοµένου των περ. κδ’ και κε’ της παρ. 2, µε δεσµευτική ή µη ισχύ,
καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
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 αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, 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 και Μεταφορών 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
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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 υπ’ αριθµ. 8371/27.7.2016
συµφωνία µεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ,
όπως ισχύει ή τυχόν µελλοντικές συµφωνίες και ποσοστό δυόµισι
τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (µόνιµων ή
αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο δηµόσιο, ν.π.δ.δ. και
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, που
βαρύνει κάθε λογαριασµό πληρωµής έργου. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού,
συλλογής και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και
απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
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 περ. 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 και Μεταφορών. Στην περίπτωση εφαρµογής της περ. 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 ύψος προϋπολογισµού έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 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 όσα
ορίζονται στα άρθρα 94 και 124 έως 126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, περί δηµόσιων συµβάσεων µε αξιολόγηση µελέτης, 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 παρ. 1 του άρθρου 50, περί δηµόσιων
συµβάσεων µε αξιολόγηση µελέτης, 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 παρ. 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 όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 186, περί τροποποίησης της σύµβασης κατά τη διάρκειά της.
β) Η προεκτιµώµενη αµοιβή αποτελεί γινόµενο των µονάδων
φυσικού αντικειµένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του
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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 περ. δ’. Όταν στην προς ανάθεση σύµβαση περιλαµβάνονται µελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν
τιµολογούνται στον κανονισµό της περ. 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.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, 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
και Μεταφορών 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, περί
τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 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,
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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 17
Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση του τίτλου
και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», η παρ. 9 τροποποιείται
και το άρθρο 54 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/EE) –
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περ. 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
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 τον σχεδιασµό για
όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιµότητας δυνάµει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά στα 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 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
αγαθών, κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναµο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις σύµφωνα µε όσα
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ορίζονται στην περ. α’, µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περ. β’,
δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περ. β’ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται
στην περ. 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
περ. 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.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που
αναφέρεται στην περ. 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, περί εκθέσεων δοκιµών, πιστοποίησης
και άλλων αποδεικτικών µέσων, 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, περί έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
8. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών 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 γενικών
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις ενιαίες
τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περ.
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 41, σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο, και αναρτώνται στο
ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, που
προΐσταται των ΕΚΑΑ του προηγούµενου εδαφίου, η χρήση ορισµένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών µπορεί να ορίζεται ως
υποχρεωτική. Όταν η χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν
να αποκλίνουν από αυτές αιτιολογώντας την απόκλιση αυτή ειδικά στα έγγραφα της σύµβασης.»
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Άρθρο 18
Υπεργολαβία - Αντικατάσταση του άρθρου 58
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 58 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 58 διαµορφώνεται ως εξής:
« 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.
Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, η ανάθεση τµήµατος σύµβασης σε υπεργολάβο ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή ως
προς την επαγγελµατική καταλληλότητα του υπεργολάβου, να
εκτελέσει το προς ανάθεση τµήµα, κατά την έννοια της περ. α’
της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής,
άλλως η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει τον υπεργολάβο που δεν πληροί τους ορισµούς της
ανωτέρω διάταξης, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 79,
περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, 80, περί αποδεικτικών µέσων και 81, περί επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74,
περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.»
Άρθρο 19
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7
στο άρθρο 66 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 1, 2 και 6 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 66 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 66
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις
διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρ. 1 του
άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και οι διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων
της παρ. 1, καθώς και οι προσκλήσεις της παρ. 3 του άρθρου
120, πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 38, περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 62, περί προκαταρκτικών προκηρύξεων, 63, περί προκηρύξεων σύµβασης και 64, περί γνωστοποιήσεων συναφθεισών
συµβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτές δεν δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 65, περί σύνταξης και
λεπτοµερειών δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. 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, περί σύνταξης και λεπτοµερειών δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.
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 δηµοσίευ-
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σης 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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο εθνικό
πληροφοριακό σύστηµα e-Sender για την απευθείας ηλεκτρονική
υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο σύστηµα Tenders Electronic Daily (TED).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και Μεταφορών,
καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρ. 6.»
Άρθρο 20
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 70 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 4 και
το άρθρο 70 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 συµφωνίας πλαίσιο, 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 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 54, περί τεχνικών
προδιαγραφών, 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
παρ. 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 άλλον 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.
4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα µε εκτιµώµενη
αξία σύµβασης µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, τη µελέτη
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κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσµίας
να αναρτά και τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού, µε ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενηµέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Άρθρο 21
Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», και το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν «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 δύο τοις εκατό (2%) της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης, µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύµβασης, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, του/των προσφεροµένου/ων
τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης.
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 για τριάντα (30) ηµέρες τουλάχιστον µετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες διενεργούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκοµίζονται, µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο
πριν την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά οικονοµικού φορέα που παρέλειψε να προσκοµίσει την απαιτούµενη από τα έγγραφα της σύµβασης εγγύηση
συµµετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά µε την
αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση
συµµετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο, ή
β) διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µέσω δυναµικού συστήµατος αγοράς, ή
γ) απευθείας ανάθεση, ή
δ) επιλογή από κατάλογο, ή
ε) επιλογή από ηλεκτρονικό κατάλογο (e-catalogue/e-marketplace).
2. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, ή
β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, ή
γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα
της σύµβασης δικαιολογητικά, ή
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού,
ή
ε) υπέβαλε µη κατάλληλη προσφορά µε την έννοια της περ.

46 της παρ. 1 του άρθρου 2, ή
στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
3. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται, µε την επιφύλαξη της
παρ. 2, στους λοιπούς προσφέροντες µετά από:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων
βοηθηµάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών,
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν.
4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες σε περίπτωση:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωµα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύµβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προµήθειες και τις
υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις µελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των
όρων που ορίζονται στη σύµβαση.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση
καλής εκτέλεσης για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο
132, περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει µέχρι και
την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική
εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προµήθειες και υπηρεσίες
και σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις µελέτες, επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης.
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.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που
θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον µήνες
από το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας, της οριακής προθεσµίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 171 και τα έγγραφα της σύµβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί
για τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής
εκτέλεσης των προηγούµενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση,
κλιµακωτά αυξανόµενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης.
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό
τους µετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου
του αντικειµένου της σύµβασης.
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6. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τον ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας - πλαίσιο, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι µηδέν και πέντε δέκατα
τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας - πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο που του έχει ανατεθεί. Η εγγύηση του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφεται στο
σύνολό της µετά από τη λήξη της ισχύος της συµφωνίας - πλαίσιο ή παρατάσεών της.
Προκειµένου να ανατεθεί σύµβαση δυνάµει ισχύουσας συµφωνίας - πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή που αναθέτει τη σύµβαση
οφείλει να απαιτήσει από τον ανάδοχο να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.
7. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση
προκαταβολής» στην περίπτωση που θα χορηγήσουν σε αυτόν
προκαταβολή, για ποσό ίσο µε αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούµενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ηµεροµηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται µε επιτόκιο, το ύψος του
οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 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 το αντικείµενο
της σύµβασης.
9. Για δηµόσιες συµβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου
χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή
της, εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης. Το ύψος της ανωτέρω εγγύησης, ανέρχεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύµβασης, που είναι ανάλογο µε τον προσφερόµενο πρόσθετο χρόνο
«ε» (σε µήνες πέραν των ελαχίστων οριζόµενων στη διακήρυξη)
σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: Εγγ =
ε*1,50%*αξία σύµβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης
γίνεται µετά από την πάροδο του προσφερθέντος πρόσθετου
χρόνου εγγύησης.
10. 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 τέτοια
περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της
«εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%)
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω
εγγύησης λαµβάνει χώρα µετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
11. Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά
ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη µέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.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 από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
12. 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),
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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 σε τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 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 σύµβασης.
Η περ. αα’ του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για
τις εγγυήσεις που παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
13. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
14. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω,
ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152, περί λογαριασµών και πιστοποιήσεων, 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 υποβεβληµένες στην υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιµετρήσεις.
β) Η «εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή διαµορφώθηκε
κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το άρθρο 132, µειώνεται αµέσως µετά από την έγκριση της τελικής επιµέτρησης
από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) της συνολικής αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως
µετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου.
15. 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, περί καταβολής της αµοιβής
του αναδόχου, 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 ολοκλήρωση τµήµατος της σύµβασης.
16. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται µετά από 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 από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε
τη σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του
τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη στα-
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διακή 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 από την
αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
17. Για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης έργων και µελετών
οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και
καλής λειτουργίας καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται µετά από προηγούµενη
εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.»
Άρθρο 22
Λόγοι αποκλεισµού - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», και το άρθρο 73 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
Λόγοι αποκλεισµού – Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 57 παρ. 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 άλλον τρόπο,
ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη, καταδικαστική απόφαση
για ένα από τα ακόλουθα εγκλήµατα:
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), και τα
εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική
οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ.
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 στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία επιρροής
- µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.),
374 (διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ.
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των συµφερόντων, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις
για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) του
ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα
άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συµβουλίου (EE
L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015)
και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’139),
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) και τα εγκλήµατα του άρθρου
323Α του Ποινικού κώδικα (εµπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη 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:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και
τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά
περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο.
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 στην 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
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2Α. Αν ο οικονοµικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης
ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή
εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79,
ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, µε το οποίο ερωτάται
εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
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αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρµόζονται όταν ο
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο
µέτρο που τηρεί τους όρους του δεσµευτικού διακανονισµού.
3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της
σύµβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που
προβλέπεται:
α) στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή
β) 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 τελευταίο εδάφιο 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, περί αρχών που εφαρµόζονται στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, περί σύγκρουσης συµφερόντων, 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούµενης εµπλοκής υποψηφίων
ή προσφερόντων, 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 εκ προθέσεως
σοβαρών απατηλών 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
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άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης,
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 µε απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα
µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά
του.
5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περ. 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 περ. β’ της παρ. 4 , 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 περ. β’
της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 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 παρ. 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 στην παρ. 1 και στην παρ. 4, εκτός
από την περ. β’ αυτής, 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
ζηµίες που προκλήθηκαν 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 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 τη διαπίστωση της
επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την παρ. 7, εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παρ. 9, η
οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την
περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής
στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του πρώτου εδαφίου, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
παρ. 7 και χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παρ. 9.
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9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί χρέη Προέδρου,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε τους
αναπληρωτές τους.
Η θητεία των µελών της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ρυθµίζεται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου εδαφίου του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωµοδότηση, οι προϋποθέσεις εξέτασης και
επανεξέτασης επανορθωτικών µέτρων που ελήφθησαν και για τα
οποία έχει ήδη εκδώσει γνώµη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήµατα
οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των οριζόµενων στην παρ. 8.
10. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της
παρ. 4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης που
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις
µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.»
Άρθρο 23
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες
συµβάσεις - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», και το άρθρο 74 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες
συµβάσεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
(άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση συνδροµής λόγων αποκλεισµού των παρ. 1
και 4 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισµού, που θέτουν σε
αµφιβολία την αξιοπιστία και την ακεραιότητα οικονοµικού
φορέα, και εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει τα µέτρα για
να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ.
7 του άρθρου 73, µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε µελλοντικές διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων του παρόντος, καθώς και συµβάσεων
παραχώρησης για εύλογο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Πριν από την έκδοση της
απόφασης περί οριζόντιου αποκλεισµού παρέχεται στον οικονοµικό φορέα η δυνατότητα ακρόασης. Οι όροι και η περίοδος του
ως άνω αποκλεισµού καθορίζονται σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του
αδικήµατος ή παραπτώµατος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από
τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή 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.
Στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων, η οποία
τηρείται και επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ, τηρείται µητρώο
των αποκλεισθέντων οικονοµικών φορέων, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι τελεσίδικες δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις
που επιβάλλουν την κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού, καθώς
και τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισµού των οικονοµικών φορέων, µε την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς ανατρέχουν
στο µητρώο αποκλεισθέντων φορέων, κατά την αξιολόγηση των
προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής, και µπορούν να αποκλείουν τους οικονοµικούς φορείς που περιλαµβάνονται στο µητρώο από τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που διενεργούν.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών θεσπίζεται σύστηµα οριζόντιου αποκλεισµού από συµβάσεις του παρόντος και ρυθµίζονται και
εξειδικεύονται ιδίως:
α) τα αρµόδια όργανα επιβολής του οριζόντιου αποκλεισµού,
β) τα υποκείµενα σε οριζόντιο αποκλεισµό φυσικά και νοµικά
πρόσωπα,
γ) οι συγκεκριµένοι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε οριζόντιο αποκλεισµό,
δ) οι προϋποθέσεις και οι όροι επιβολής του αποκλεισµού,
ε) η ελάχιστη και η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού,
στ) οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η έννοµη προστασία των
υποκείµενων σε οριζόντιο αποκλεισµό οικονοµικών φορέων,
ζ) τα ειδικότερα ζητήµατα τήρησης και διαγραφής από τον κατάλογο αποκλεισθέντων,
η) η διαδικασία επίκλησης επανορθωτικών µέτρων, µετά από
την επιβολή του οριζόντιου αποκλεισµού, το αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης των µέτρων, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη µείωση της διάρκειας του αποκλεισµού ή και για την
πλήρη άρση αυτού,
θ) οι υπόχρεοι φορείς για την αποστολή των στοιχείων στην
ΕΑΑΔΗΣΥ µε σκοπό την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του µητρώου,
ι) οι όροι πρόσβασης των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στο µητρώο, και
ια) κάθε άλλο θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικό µε τη διαδικασία για
την επιβολή, τη διάρκεια και την άρση του αποκλεισµού.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να συστήνονται µητρώα πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία τηρούνται µε την επιφύλαξη του ν.
4624/2019, στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων
της ΕΑΑΔΗΣΥ και να καθορίζονται ιδίως:
α) οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο µητρώο, όπως
πληµµέλειες κατά την εκτέλεση προηγούµενης σύµβασης, πειθαρχικές ποινές, πρόστιµα και κυρώσεις για διάπραξη σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος, πρόστιµα και κυρώσεις για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού, του δικαίου περιβάλλοντος, της εργατικής νοµοθεσίας, του φορολογικού και
κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου,
β) οι υποχρεώσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων ως προς την αποστολή στοιχείων για την ενηµέρωση των µητρώων, κατά τον λόγο
της αρµοδιότητάς τους, και
γ) κάθε άλλο θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των µητρώων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζεται η
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του µητρώου αποκλεισθέντων
και των µητρώων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και η
έναρξη των υποχρεώσεων ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες
υπηρεσίες και φορείς.
Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου
αποκλεισθέντων, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τον προσωρινό ανάδοχο, µαζί µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 24
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 76 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 76
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου
1. Πέραν των οριζόµενων στην παρ. 2 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δηµόσιων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή τα περιφερειακά µητρώα, εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευµένες επιχειρήσεις.
β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία του
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι 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 περ. β), 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 εργασιών οικονοµικών φορέων, δικαίωµα συµµετοχής
στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς
εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχη κατηγορία του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.. Τα
δύο τελευταία εδάφια της περ. β) εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οικονοµικοί φορείς, που
αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής, µπορούν να
συµµετέχουν.
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. 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 ανάλογες απαιτήσεις για τη συµµετοχή τους
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης, κατ’ εφαρµογή των
παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής.
3. Για τη συµπερίληψη στα έγγραφα της σύµβασης απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόµενων στο π.δ. 71/2019 (Α’ 112), για την εγγραφή και κατάταξη
σε τάξη των οικείων µητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισµού και
κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουµένως να ζητούν γνωµοδότηση του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει εάν οι
απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συµπεριληφθούν στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογούνται από τη
φύση της σύµβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείµενό της. Η διαδικασία του προηγουµένου εδάφιου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία
διενεργείται βάσει εγκεκριµένου από την ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγµατος διακήρυξης, χωρίς τη συµπερίληψη οιουδήποτε αλλού προσθετού όρου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές και
εξειδικεύεται η εφαρµογή των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα
µε το µέγεθος, τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της
αναλογικότητας της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της
αποφυγής των διακρίσεων. Με σύµφωνη γνώµη του τεχνικού
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συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί η αναθέτουσα αρχή αιτιολογηµένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω
απόφαση.
4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες σε τάξεις των οικείων µητρώων, οικονοµικοί φορείς που αποδεικνύουν
ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75, όπως
αυτά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργων, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της
κατάταξής τους σε συγκεκριµένες τάξεις των µητρώων του π.δ.
71/2019. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούµενο εδάφιο καταργείται.»
Άρθρο 25
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών - Αντικατάσταση του
άρθρου 77 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Πέραν όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά
για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ισχύουν συµπληρωµατικά τα
ακόλουθα:
α) Στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και στο Μητρώο
Μελετητικών
Επιχειρήσεων
Δηµόσιων
Έργων
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά τάξεις και
κατηγορίες, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο π.δ. 71/2019
(Α’ 112).
β) Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συµβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) εγγράφονται οικονοµικοί φορείς
κατά τάξεις, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο π.δ. 71/2019.
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,
πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες οι κατηγορίες.
ε) Τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας καθορίζονται ανά κατηγορία µελέτης, λαµβανοµένων υπόψη
των προεκτιµώµενων αµοιβών για το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης.
στ) Αν για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή τεχνικής ή
επιστηµονικής υπηρεσίας η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι απαιτούνται αυξηµένες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας και ιδίως εµπειρίας των οικονοµικών φορέων, µπορεί,
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή, του κατά περίπτωση προβλεποµένου, να διαµορφώνονται ανάλογα τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας στα έγγραφα της σύµβασης.
ζ) Αν σε κάποιες κατηγορίες µελετών υφίσταται αποδεδειγµένα µικρός αριθµός εγγεγραµµένων οικονοµικών φορέων στα
οικεία µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, ή, αν αυτό δεν υφίσταται,
του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών να
διαµορφώνει αναλόγως τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας, ώστε να καθίσταται δυνατή η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή οικονοµικών φορέων.
η) Στη διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο µπορούν να
λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε κατηγορίας µελετών της περ. 15 της παρ. 3
του άρθρου 2.
θ) Για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης µελετών
και παροχής τεχνικών υπηρεσιών προεκτιµώµενης αξίας άνω των
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ορίων του άρθρου 5, οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, το ελάχιστο όριο της οποίας, καθώς και οι λοιπές
λεπτοµέρειες εξασφάλισης και απόδειξής της καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόµενες µελέτες
πρέπει να έχουν εκπονηθεί από µελετητές οι οποίοι διαθέτουν
τα νόµιµα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές
κείµενες διατάξεις σχετικά µε τους όρους άσκησης του επαγγέλµατος του µελετητή, καθώς και µε τους όρους των εγγράφων
της σύµβασης.
3. Για τη συµπερίληψη, στα έγγραφα της σύµβασης, απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόµενων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων µητρώων του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), αντίστοιχου προϋπολογισµού
και κατηγορίας µελέτης, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν, προηγουµένως, να ζητούν γνωµοδότηση του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. Το τεχνικό
συµβούλιο, εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητά η αναθέτουσα αρχή να συµπεριληφθούν, από την αναθέτουσα αρχή, στα
έγγραφα της σύµβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύµβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείµενό της.
Η διαδικασία του προηγουµένου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται βάσει εγκεκριµένου από την ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγµατος διακήρυξης, χωρίς
την συµπερίληψη οιουδήποτε αλλού προσθετού όρου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές και
εξειδικεύεται η εφαρµογή των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα
µε το µέγεθος, τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της
αναλογικότητας, της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της
αποφυγής των διακρίσεων. Με σύµφωνη γνώµη του τεχνικού
συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου µπορεί η αναθέτουσα αρχή αιτιολογηµένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω
απόφαση.
4. Σε κάθε περίπτωση οι οικονοµικοί φορείς που αποδεικνύουν
ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75, όπως
αυτά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της
κατάταξής τους σε συγκεκριµένες τάξεις των οικείων µητρώων
του π.δ. 71/2019. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούµενο εδάφιο καταργείται.»
Άρθρο 26
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78
του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 78 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 78
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
75, περί κριτηρίων επιλογής, 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 στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην
περ. στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ ή µε την επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο εάν
οι τελευταίοι 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 αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, περί
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, 80, περί αποδεικτικών µέσων και 81, περί επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), 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, περί λόγων αποκλεισµού και 74, περί
αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις. Η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής
ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού των παρ. 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 στα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί 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, περί οικονοµικών φορέων, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο
επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των
άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονοµικό φορέα, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον
οικονοµικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης. Ο φορέας µε τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
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.»
Άρθρο 27
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης - Τροποποίηση των
παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7, κατάργηση των παρ. 2 και 4 και προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται οι
παρ. 1, 3, 5, 6 και 7, καταργούνται οι παρ. 2 και 4, προστίθενται
παρ. 8 και 9 και το άρθρο 79 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 79
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(άρθρο 59 τς Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναµεί µε 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,
περί λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού
φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, για τις οποίες οι οικονοµικοί
φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76,
περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, και
γ) τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα κριτήρια που
έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 84, περί περιορισµού
του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
που καλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
ίδιες πληροφορίες για 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.
Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα του
ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η τριετής
παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισµού, ή η εφαρµογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που
είτε εκκινούν µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε
έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόµη συµπληρωθεί και
υποβληθεί το ΕΕΕΣ, οι προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο
ανωτέρω ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν
στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού των περ. ζ’ ή/και θ’ της
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.
Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα
µε την παρ. 4, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, 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. [Καταργήθηκε]
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3. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου
του Παραρτήµατος 2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7
της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (L 3), και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
4. [Καταργήθηκε]
5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλουν 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 συµφωνίες πλαίσιο, όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάµει της παρ.
4 του άρθρου 39 ή της περ. 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 τo παρόν άρθρo, και, κατά περίπτωση, το
άρθρο 80, περί αποδεικτικών µέσων. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα
µε τα άρθρα 80, περί αποδεικτικών µέσων και 82, περί προτύπων
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, 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. 3, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση ή συνάψει τη συµφωνία πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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 Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 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 αίτησης, η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα
λοιπά κράτη µέλη και στην ΕΑΑΔΗΣΥ κάθε πληροφορία που
αφορά στις βάσεις δεδοµένων του παρόντος άρθρου.
8. Δεν συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισµό
αρνητική δήλωση οικονοµικού φορέα στο σχετικό ερώτηµα του
ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παρ. 2Α του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισµού.
9. Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις
και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης.»
Άρθρο 28
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης - Κατάργηση της παρ. 3 και τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016
Καταργείται η παρ. 3, τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 79Α
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το άρθρο 79Α διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 79Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού
φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
3. [Καταργήθηκε]
4. Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί
µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής έχουν επέλθει µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ
µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Στη συνέχεια µπορεί να την υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο
ΕΕΕΣ.»
Άρθρο 29
Αποδεικτικά µέσα - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 9 και 10 του
άρθρου 80 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 3, 9, 10, 11 και 13 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως
εξής:
«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 παρ. 2, 4 και 5 και στο Παράρτηµα XII του
Προσαρτήµατος Α’, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 περί λόγων αποκλεισµού, και 74 περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες
συµβάσεις, 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
περί προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όσον αφορά στο άρθρο 78 περί στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, 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 παρ. 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 πληρούν-

ται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως
άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73,
β) για τις παρ. 2 και 4 περ. 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 στην παρ. 1, στις περ. α’ και β’ της παρ. 2 και στην
περ. β’ της παρ. 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 ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α’ και β’ της παρ. 2 και στην περ. β’
της παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου 75,
οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α’, µε το οποίο να πιστοποιούνται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται και στα άρθρα 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες
σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
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
αναφέρονται 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 όσα ορίζονται στο άρθρο 19, περί οικονοµικών φορέων.
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 παρ. 2 του
άρθρου 18, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 73,
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η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρµόσει
όσα ορίζονται στις περ. 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
στα πρότυπα και υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης που εκδίδει
η ΕΑΑΔΗΣΥ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53.
Σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν
ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της
παρ. 1 του άρθρου 73 , την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
79Α.
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 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε µε τον ν. 1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµον
αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις
ήσσονος αξίας, µε την έννοια της περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου
2.
12. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73
και την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου
73, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. α’,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου
75, περί κριτηρίων επιλογής, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των
µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριµένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την
υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) µήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
13. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύµφωνα µε τον
ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του
ν. 4727/2020
(Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.»
Άρθρο 30
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 86
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι
παρ. 3, 6, 10, 11, 12 και 13, προστίθεται παρ. 11Α και το άρθρο
86 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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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, περί κοστολόγησης του κύκλου ζωής,
και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής,
η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή κοινωνικών πτυχών
που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας
σύµβασης. Στα κριτήρια αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται,
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, καθώς 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 παρ. 10 του άρθρου 72, περί
εγγυήσεων,
στ) η προσαύξηση του προβλεπόµενου στα έγγραφα της σύµβασης χρόνου εγγύησης.
3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την παρ. 2, εξειδικεύονται ιδίως σε:
α) απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια του
ν. 4430/2016 (Α’
205), για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) τουλάχιστον µηνών πριν
από 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 παρ. 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 περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 94, περί περιεχοµένου φακέλου «Τεχνική προσφορά», 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 περ. β’ και γ’ της παρ. 2
του άρθρου 94, και 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 περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 94 και συγκεκριµένα η
σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας, η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη δοµή
του οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης
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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 συγκεκριµένες παράµετροι υπολογισµού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης, όπως προκύπτουν από την τεχνική έκθεση της περ. α’ της παρ. 2 του
άρθρου 94.
5. Στα κριτήρια της παρ. 2 στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορούν να περιλαµβάνονται και
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 οικονοµικού φορέα µε την αναθέτουσα αρχή, κατά
το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης, ο αποτελεσµατικός
προσδιορισµός - τεκµηρίωση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας και η παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισής τους,
η ορθολογική ανάλυση του αντικειµένου της σύµβασης σε ενότητες εργασιών και η 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
η 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, καθώς και τα
επίπεδα διοίκησης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης
µελετών, ήτοι 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 κυκλοφοριακών µελετών ή οικονοµικών µελετών,
β) όταν περιέχονται στον φάκελο δηµόσιας σύµβασης επαρκή
τεχνικά στοιχεία από εγκεκριµένες µελέτες προηγούµενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο..
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 σύµβα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης 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,
η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει τα κριτήρια µε φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας.
Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύµβασης µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιµής έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) και τα
λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδοµήντα
τοις εκατό (70 %). Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου
οργάνου ορίζονται επιµέρους κριτήρια πλην της τιµής, που δύνανται να χρησιµοποιούνται για την ανάθεση και η επιµέρους βαρύτητά τους, ενώ µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου, να ορίζεται µικρότερο ποσοστό βαρύτητας του 30% για το κριτήριο της τιµής.
11. Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των
κριτηρίων αξιολόγησης, εκφρασµένων σε ποσοστό επί τοις
εκατό, ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και
κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον
τύπο: T = σ1x Κ1 + σ2x Κ2 + ..+ σνx Κν, όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας, «Κν» η βαθµολογία του κριτηρίου αξιολόγησης και U η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς 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 τη λεκτική διατύπωση της κρίσης
ανά κριτήριο.
11Α. α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
που εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, καθορίζονται τα κριτήρια της παρ.
2 που δύναται κάθε αναθέτουσα αρχή να περιλαµβάνει στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου. Υποχρεωτικά µεταξύ των ανωτέρω κριτηρίων περιλαµβάνεται ως κριτήριο µε
συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον η
πλήρωση των στοιχειωδών κριτηρίων της εργαλειοθήκης της
Ε.Ε. για τις κατασκευές, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον
«Δελτίο Προϊόντος Πράσινη Δηµόσια Σύµβαση (Π Σ) για Κατασκευές».
β) Η αναθέτουσα αρχή δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, να αποκλίνει από τα µη υποχρεωτικά κριτήρια της περ. α)
µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
γ) Η προσφορά προσθέτου χρόνου εγγύησης συνοδεύεται
(πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) από εγγύηση «προσθέτου χρόνου εγγύησης», σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. δ’
της παρ. 1 του άρθρου 72, που κατατίθεται µε την υπογραφή της
σύµβασης.
12. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε
εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠι προκύπτει από το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης «ε» ως εξής:
ΒΟΠι=(120*ε) / (20+ε).
13. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, όταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται
αποκλειστικά βάσει της τιµής ή του κόστους, η βαθµολογία κάθε
κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν
είκοσι (120) βαθµούς. Η βαθµολογία είναι εκατό (100) βαθµοί για
τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως εκατόν είκοσι (120)
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βαθµούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, όπως προκύπτει από
τον τύπο της παρ. 11 κυµαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν είκοσι (120) βαθµούς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα
έγγραφα της σύµβασης µεγαλύτερο περιθώριο διακύµανσης
από το αναφερόµενο στο πρώτο εδάφιο από εκατό (100) έως
εκατό πενήντα (150) βαθµούς, προσαρµόζοντας αναλόγως τους
όρους της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να προσδιοριστεί:
α) Ως εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της προσφερόµενης ή συγκριτικής τιµής της προσφοράς προς τη βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης που δεν αφορούν την τιµή
ή το κόστος. Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή, στην περίπτωση που για τη διαµόρφωσή της λαµβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα είδη κόστους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 87,
εφόσον προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, καθορίζει µε σαφήνεια στα
έγγραφα της σύµβασης τον ακριβή τρόπο υπολογισµού της συγκριτικής τιµής προσφοράς, όπως µε µαθηµατικό τύπο.
β) Για τις δηµόσιες συµβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί
εναλλακτικά να είναι εκείνη που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη τιµή
(Α) της σχέσης:
Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο),
όπου: T = Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς,
Tmax= Συνολική βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,
Οmin = τιµή χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς,
Ο = τιµή οικονοµικής προσφοράς,
σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ποσοστό
επί τοις εκατό, που µπορεί να κυµαίνεται από εξήντα (60) έως
ογδόντα (80),
σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονοµικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, που µπορεί να κυµαίνεται από είκοσι (20)
έως σαράντα (40).
Το άθροισµα των δύο συντελεστών βαρύτητας ισούται µε
εκατό (100).
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 τυχόν
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 και Μεταφορών 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 και Μεταφορών σχετικά µε τη 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
όσα ορίζονται 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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων 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 όσα ορίζονται στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του συλλογικού οργάνου της
παρ. 5 του άρθρου 41.»
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Άρθρο 31
Κοστολόγηση του κύκλου ζωής - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 87
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 87 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι
παρ. 4 και 5 και το άρθρο 87 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Κοστολόγηση κύκλου ζωής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον 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 ή πηγών,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωση,
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 τον 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, και
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.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί
να εξειδικεύονται, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών τα κριτήρια της περ. α’ της παρ. 2, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των έργων,
ή µελετών ή υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, µπορεί να εξειδικεύονται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα κριτήρια της περ. α’ της παρ. 2, οι
τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου
ζωής ανά αγαθό ή κατηγορία αγαθών και ανά γενική υπηρεσία ή
κατηγορία γενικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»
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Άρθρο 32
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1, 5 και 6 και προσθήκη
παρ. 5α στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 1, 5 και 6,
προστίθεται παρ. 5α και το άρθρο 88 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 88
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές (άρθρο 69
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη
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
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
Αν οικονοµικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσµίας και
δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως µη
κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
2. Οι εξηγήσεις της παρ. 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 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, περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
89,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,
περί υπεργολαβίας,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 89, περί δικαιολογητικών σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές.
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 παρ. 2.
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν
συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 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 αυτόν 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. Αν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η ΕΑΑΔΗΣΥ 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 ως προς τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται
στην παρ. 2.
5α. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως ασυνή-

θιστα χαµηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκµαίρονται
προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισµό και εµφανίζουν
απόκλιση µεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων µονάδων από
τον µέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών
προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να
κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και προσφορές µε µικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.
Οι παρεχόµενες εξηγήσεις του οικονοµικού φορέα, ιδίως ως
προς τον προσδιορισµό οικονοµικών µεγεθών, µε τις οποίες ο
προσφέρων διαµόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσµευτικές συµφωνίες και τµήµα της σύµβασης ανάθεσης που δεν
µπορούν να µεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δηµόσιες
συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής
συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια, δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων
αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με
την ανωτέρω προβλεπόµενη απόφαση δύναται να ορίζονται οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
παρεκκλίνει από την εφαρµογή κάποιων εκ των αναφερόµενων
σε αυτήν κριτηρίων.»
Άρθρο 33
Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 90
του ν. 4412/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 αρµόδιου 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 αρµόδιου
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών η ανάθεση
γίνεται στην προσφορά µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής
προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν 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 αρµόδιου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία
αυτών των οικονοµικών φορέων.»
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Άρθρο 34
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 8,
προσθήκη παρ. 4Α και κατάργηση των παρ. 2, 3 και 7 του
άρθρου 92 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 4Α, καταργούνται οι παρ. 2, 3 και
7 και το άρθρο 92 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 ή αίτηση 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. (Καταργήθηκε)
3. (Καταργήθηκε)
4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής, καθώς και τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, 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 τον ν. 1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο
κατά τις κείµενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 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, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς
µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η µετάφρασή τους, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς
να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
4Α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να προβλέπει την υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των
προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής σε µία ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο µέτρο που τα
ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισµένα σε επίσηµους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση µέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονοµικός φορέας
παραπέµπει σε αυτούς, προκειµένου η επαλήθευση της ισχύος
τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.
5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή 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 δηµόσιων 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 όσα ορίζονται στις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 36.
7. [Καταργήθηκε]
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8. Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 45)
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης.»
Άρθρο 35
Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» - Αντικατάσταση του άρθρου 93 του
ν. 4412/2016
Το άρθρο 93 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 93
Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύµβασης του άρθρου 79 και την εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 72, καθώς και πρόσθετα
έγγραφα όπως καθορίζει η οικεία διακήρυξη.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συµβάσεις που ανατίθενται µε τις
διαδικασίες των άρθρων 118 και 328, περί απευθείας ανάθεσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα έγγραφα του προηγούµενου εδαφίου,
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση πλην της
εγγύησης συµµετοχής.»
Άρθρο 36
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 94
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 94 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 94
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, στην
περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, 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 προµελέτη όλων των απαραίτητων έργων. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, τα
περιεχόµενα του φακέλου «τεχνική προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, αν
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 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 αλλη-
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λουχία των δραστηριοτήτων της περ. 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 τον βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των περ. 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 και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 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.
5. Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητεί από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς να δηλώνουν στην τεχνική τους
προσφορά:
α. τη χώρα παραγωγής του προσφερόµενου προϊόντος και
β. την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.»
Άρθρο 37
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών - Τροποποίηση των παρ. 2, 5 και 6
του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 95 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 95
Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
1. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίνεται 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 είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης για το συνολικό αντικείµενο του
έργου που προκηρύσσεται µε κατ’ αποκοπή τίµηµα είτε 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 ποσοστά 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%, όπου (Εµ) το µέσο ποσοστό έκπτωσης.
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:
βα) 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 οποίον όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα.
Το κονδύλι για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περ.
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, εφόσον απαιτείται από το επιλεγέν κριτήριο, 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 τον 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 παρ. 1 του άρθρου 50 περί
δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, η οικονοµική προσφορά δίνεται 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’ αποκοπή προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα, προκειµένου να διαπιστωθούν και να αποτιµηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχοµένως θα
προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή
η ανάλυση της κατ’ αποκοπή 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 το πρώτο εδάφιο της περ.
α’ και την περ. γ’, µπορούν να εφαρµοσθούν 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
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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 περ. δ’
της παρ. 8 του άρθρου 53, περί περιεχοµένου εγγράφων της
σύµβασης. 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 περ. δ’ της παρ. 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 ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας
αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα
ακόλουθα:
α) η τιµή του προς προµήθεια αγαθού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
β) στις περιπτώσεις των παρ. 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 εκτός αν άλλως ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών
ή γενικών υπηρεσιών 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 ή της υπηρεσίας, βάσει
τιµών αναφοράς, ιδίως όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία ή βάσει τιµών που έχουν εγκριθεί από ρυθµιστική αρχή στην περίπτωση ρυθµιζόµενων αγορών. Στις
περιπτώσεις αυτές η τιµή µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µε βάση την εκάστοτε
ισχύουσα τιµή αναφοράς, εφαρµοζόµενου του ποσοστού έκπτωσης. Η αναπροσαρµογή της τιµής, προκειµένου να εφαρµοστεί,
πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.»
Άρθρο 38
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 2, κατάργηση των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 96 του ν.
4412/2016
Οι παρ. 1 και 2 τροποποιούνται, οι παρ. 3, 4, 5 και 6 καταργούνται και το άρθρο 96 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 96
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής - Καταργούµενες διατάξεις
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά ή αίτηση
συµµετοχής, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα µέσα που προβλέπονται από
τα έγγραφα της σύµβασης.
3. (Καταργήθηκε)
4. (Καταργήθηκε)
5. (Καταργήθηκε)
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6. (Καταργήθηκε)
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 39
Χρόνος ισχύος προσφορών - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3
και 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 97
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 3 και 4 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 5 και το
άρθρο 97 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως
µη κανονική.
2. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 72, περί εγγυήσεων, για τους οικονοµικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργων, 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 δέκα (10) µήνες,
µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. Όταν στον διαγωνισµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος
των προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) κατ’ ελάχιστον 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 ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας
αγαθών 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 καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
5. H ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από
τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού
ορίου 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 να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία
να παρατείνουν την προσφορά τους.»
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Άρθρο 40
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών - Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν.
4412/2016
Το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 100
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Το αρµόδιο όργανο αρχίζει τη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύµβασης ή από τη σχετική πρόσκληση.
2. Αν ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης έχει επιλεγεί η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής, τα επιµέρους στάδια, στην ανοικτή διαδικασία ή στο
δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, έχουν ως εξής:
α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύµβασης, και της οικονοµικής προσφοράς γίνεται
την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης ή τη σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των
προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα µόνο στα
µέλη του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα
αρχή. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, µε την επιφύλαξη της
παρ. 1 του άρθρου 72, περί παράλειψης προσήκουσας προσκόµισης εγγύησης συµµετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των
αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και
η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύµφωνα µε την περ.
α’ και οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό
κατά σειρά µειοδοσίας.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και
β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά µε απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης
των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση της περ. γ’.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
3. Το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας έχει ως εξής:
Η αποσφράγιση του φακέλου µε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής λαµβάνει χώρα την ηµέρα και ώρα που ορί-
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ζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μετά την αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, το αρµόδιο όργανο
προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων σε πρακτικό, στον
έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής τους, βάσει των κριτηρίων
προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. Στη
συνέχεια η αναθέτουσα αρχή εγκρίνει µε απόφασή της το πρακτικό και προσκαλεί τους υποψηφίους που προεπελέγησαν να
υποβάλλουν προσφορά. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
4. Στην περίπτωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη
καινοτοµίας η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόµενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στα έγγραφα της σύµβασης, ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης.
5. Αν ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης έχει επιλεγεί η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία
δεν προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής, τα επιµέρους στάδια στην
ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, έχουν ως εξής:
α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της
τεχνικής προσφοράς γίνεται την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης ή τη σχετική πρόσκληση.
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα αποκλειστικά στα µέλη του αρµόδιου
γνωµοδοτικού οργάνου και στην αναθέτουσα αρχή. Το αρµόδιο
όργανο προβαίνει καταρχάς στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση
µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων
τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη, µε την επιφύλαξη
της παρ. 1 του άρθρου 72 περί παράλειψης προσήκουσας προσκόµισης εγγύησης συµµετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων,
καθώς και των αποτελεσµάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών επικυρώνονται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω
απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
Μετά από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
β) Μετά το πέρας της διαδικασίας της περ. α’, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και βαθµολογήθηκαν σύµφωνα
µε τα ανωτέρω. Οι προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά
σειρά κατάταξης, µε βάση τη συνολική βαθµολογία τους.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ. β’, η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το πρακτικό κατάταξης προσφορών µε απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι πρώτη σε κατάταξη, και
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα ανωτέρω, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση
έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών της περ. γ’.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 105, οι προσφέροντες λαµβάνουν
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γνώση των οικονοµικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της
κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV.
Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης
διοικητικής προσφυγής.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, στην περίπτωση που ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης έχει επιλεγεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία δεν
προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί
µία προσφορά, τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της παρ. 5 επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 της αναθέτουσας αρχής που
εκδίδεται µετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
7. Όσα ορίζονται στις παρ. 2 έως 6 προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο,
σύµφωνα µε τα άρθρα 22, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις
επικοινωνίες, και 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας
του ΕΣΗΔΗΣ, µε την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 36.
Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται µέσω δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αιτήσεις συµµετοχής των οικονοµικών φορέων για την εγγραφή τους στο σύστηµα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης.»
Άρθρο 41
Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης
στην ανοικτή διαδικασία Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 101
του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 101 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 της 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 τρόπον αµερόληπτο
και διαφανή ώστε να µην ανατίθεται σύµβαση σε προσφέροντα
που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 73,
περί λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού
φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Η χρήση της διαδικασίας της παρ. 1 δεν επιτρέπεται στις
διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων στις οποίες κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, καθώς και
στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 50, περί δηµόσιων
συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης.»
Άρθρο 42
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 102
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 102
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της
ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να
υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης
των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.»
Άρθρο 43
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, και 5
του άρθρου 103 του ν. 4412/2016
Οι περ. 1, 2, 3, και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 103 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Πέραν των οριζόµενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 79, περί
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, και στο άρθρο 93,
περί περιεχοµένου φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής»,
ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (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, περί
λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού
φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα
αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή
να παράσχει διευκρινήσεις µε την έννοια του άρθρου 102, εντός
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτηµα
προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα µε τα οποία
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούµενου
εδαφίου και εντός της προθεσµίας της πρόσκλησης της παρ. 1.
Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν
από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79, τηρουµένων των αρχών της ίσης
µεταχείρισης και της διαφάνειας.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο
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79 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 72, περί εγγυήσεων, 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 υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 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 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 παρ. 1 και τα άρθρα 75, περί κριτηρίων
επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου συνδροµής όρων
συµµετοχής και οψιγενών µεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, σύµφωνα µε το
άρθρο 72, περί εγγυήσεων, 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 αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε
τα άρθρα 75, 76 και 77, η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση
δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2, και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας κατά τις παρ. 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 δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.»
Άρθρο 44
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς
µεταβολές - Αντικατάσταση του άρθρου 104
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 104 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 104
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής Οψιγενείς µεταβολές
1. Το δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης,
κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ή της προσφοράς, µε την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και
γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
2. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι
προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα
µε το άρθρο 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης,
µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι
οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά.
3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της
αναθέτουσας αρχής κατά την παρ. 2, δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. 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, περί εγγυήσεων.»
Άρθρο 45
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 έως 372.
Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας
αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογηµένα και κατόπιν γνώµης του αρµοδίου γνωµοδοτικού
οργάνου, µπορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για ολόκληρη ή
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για το ογδόντα τοις
εκατό (80%) µέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,
µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονοµικούς
φορείς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως,
όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου
72, µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης
διενεργείται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 2,
β) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ για τις συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
του άρθρου 119, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης ανα-
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στολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που
προηγείται της σύναψης της σύµβασης,
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του
ν. 4700/2020 (Α’127), εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης.
4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης,
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για
την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της
πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.
6. Οι συµβάσεις που ανατίθενται, σύµφωνα µε την παρ. 4 και
την περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 39 και βασίζονται σε συµφωνία
- πλαίσιο στη διαδικασία ανάθεσης της οποίας οι προσφορές
υποβλήθηκαν µε τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου
35, και η εκτέλεσή της γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων
του άρθρου 35, οι συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο Δυναµικού Συστήµατος Αγορών σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 35, καθώς και οι συµβάσεις του άρθρου 118Α, θεωρούνται
συναφθείσες µε την κοινοποίηση εντολής αγοράς, που ισοδυναµεί µε απόφαση ανάθεσης, από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτήν η εντολή αγοράς επέχει θέση
εγγράφου συµφωνητικού µε την έννοια του άρθρου 130 του ν.
4270/2014 (Α’ 143).
7. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 103 για τον 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 περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
8. Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της
παρ. 4 εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την
οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη
της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση
ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.»
Άρθρο 46
Ματαίωση διαδικασίας - Τροποποίηση των παρ. 1, 2
και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 106 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 106
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της,
η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµοδίου 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 δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
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 µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3,
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 των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
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 αρµοδίου 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 παρ. 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει
τη διαδικασία ανάθεσης 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, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε αντικατάσταση ή µη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
6. Ειδικά για την περ. δ’ της παρ. 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, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, 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.»
Άρθρο 47
Διαδικασία ανάθεσης - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 109Α του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 109Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 109Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 109Α
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαδικασία ανάθεσης
1. Οι συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ ανατίθενται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης και την
περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 120, περί έναρξης διαδικασίας
σύναψης σύµβασης. Οι συµβάσεις άνω του ποσού των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανατίθενται µε µία από τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο άρθρο 26, περί επιλογής των διαδικασιών.
2. Ιδίως, για συµβάσεις του δευτέρου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν τα κάτωθι:
α) αα) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω του ορίου της
περ. δ’ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να
καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
ββ) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου της περ.
δ’ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών
στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 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. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία
µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) 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. Στην κλειστή
διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή
προσφοράς ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους
προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής.
β) Οι λόγοι αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, περί
λόγων αποκλεισµού, εφαρµόζονται υποχρεωτικά, µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73.
γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης και µπορούν να περιλαµβάνουν αυτά που παρατίθενται
στο άρθρο 75, περί κριτηρίων επιλογής, µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
δ) Για την απόδειξη των περ. β’ και γ’ εφαρµόζονται αναλογικά
τα άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης,
79A, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης
και 80, περί αποδεικτικών µέσων του παρόντος.
ε) Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το
ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του παρόντος.
στ) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο

72 του παρόντος.
3. Οι συµβάσεις ποσού άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Άρθρο 48
Επιλογή των διαδικασιών - Αντικατάσταση του άρθρου 116
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 116 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 116
Επιλογή των διαδικασιών
Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να προσφεύγουν, εκτός από τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 26, στις διαδικασίες των άρθρων 117,
περί συνοπτικού διαγωνισµού, 117Α, περί δηµόσιων συµβάσεων
ήσσονος αξίας και 118, περί απευθείας ανάθεσης, καθώς και στο
σύστηµα προεπιλογής, του άρθρου 303 αναλόγως εφαρµοζόµενου.»
Άρθρο 49
Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας Προσθήκη άρθρου 117Α στον ν. 4412/2016
Μετά το άρθρο 117 στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται
άρθρο 117Α ως εξής:
«Άρθρο 117Α
Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας
Για τις δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας, µε την έννοια της
περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό να µην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και οι πληρωµές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόµιµου φορολογικού
παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης
ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα
αρχή. Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης
ως ήσσονος αξίας εφαρµόζεται το άρθρο 6.»
Άρθρο 50
Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν.
4412/2016
Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 118
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης έργου και τις συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούµενου εδαφίου είναι
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες για την
ανάθεση της σύµβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής,
χωρίς να απαιτείται γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα
αρχή τη δηµοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονοµικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου
καθιστά τη σύµβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης η σύµβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και
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η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συµφωνητικού απαιτείται για συµβάσεις µε
εκτιµώµενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου
105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης. 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, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία 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. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η επιλογή
του αναδόχου διενεργείται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η σύµβαση συνάπτεται µε τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης αποτελεί το ανώτατο
όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόµενο από αυτόν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύµβαση του
παρόντος άρθρου µε την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών.
5. Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 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 του ορίου του προηγούµενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από
το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων και µελετών και τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, που αφορούν
στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ µε αντικείµενο την εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισµό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά
την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143). Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής,
που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η
διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, µετά την παρέλευση της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη αυτής. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων από τις αναθέτουσες
αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρµόδια οργανική µονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 51
Απευθείας ανάθεση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς
(e-marketplace) - Προσθήκη άρθρου 118Α
στον ν. 4412/2016
Στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται άρθρο 118Α ως εξής:
«Άρθρο 118Α
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Απευθείας ανάθεση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς
(e-marketplace)
1. Οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών των περ. β’ και γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 41 µπορούν να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται Συστήµατα Ηλεκτρονικών Αγορών (ΣΗΑ) για την κάλυψη
αναγκών των αναθετουσών αρχών. Για τη λειτουργία των ΣΗΑ,
οι ως άνω Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών τηρούν µητρώο προεπιλογής οικονοµικών φορέων για τη διενέργεια απευθείας αναθέσεων, στο οποίο δικαίωµα εγγραφής έχουν όλοι οι οικονοµικοί
φορείς µε την έννοια του άρθρου 19. Από τη χρήση των Συστηµάτων Ηλεκτρονικών Αγορών (ΣΗΑ) της παρούσας εξαιρείται η
ανάθεση συµβάσεων προµήθειας φαρµακευτικών προϊόντων.
2. Η ανάθεση των συµβάσεων µέσω Συστήµατος Ηλεκτρονικής
Αγοράς (e-marketplace) διενεργείται αποκλειστικά µέσω του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Για την κατάρτιση του µητρώου προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων σύµφωνα µε την παρ. 1, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της αρµόδιας Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο εκάστοτε µητρώο. Η πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει απαραιτήτως, περιγραφή των ειδών ή των υπηρεσιών
που θα αποτελέσουν αντικείµενο ανάθεσης, τις σχετικές ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, το εύρος των αποδεκτών οικονοµικών
προσφορών, τα αντικειµενικά κριτήρια για την εγγραφή στο µητρώο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και τυχόν προθεσµία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο µητρώο.
4. Τα αντικειµενικά κριτήρια για την εγγραφή στο µητρώο προεπιλεγέντων οικονοµικών φορέων, περιλαµβάνουν τους λόγους
αποκλεισµού του άρθρου 73 και τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 και εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο µητρώο.
5. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης εγγραφής
οικονοµικού φορέα στο µητρώο της παρ. 1 εκδίδεται από την αρµόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. Κατά της απορριπτικής απόφασης
του προηγούµενου εδαφίου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της οικείας Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, η οποία
ασκείται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
6. Κατόπιν της απόφασης έγκρισης της παρ. 5, ο οικονοµικός
φορέας µεταφορτώνει την προσφορά του, µε χρήση του µορφότυπου ηλεκτρονικού καταλόγου που προσδιορίζεται στην πρόσκληση της παρ. 3, στο ΣΗΑ. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών
επιβεβαιώνει την τεχνική ορθότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου
πριν από την ανάρτησή του και εγκρίνει την ανάρτηση αυτή, εφόσον τηρούνται οι όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση της παρ. 3.
7. Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να επικαιροποιεί τα στοιχεία
της προσφοράς του σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή στο µέτρο
που αυτά συµµορφώνονται µε τους όρους της πρόσκλησης της
παρ. 3. O οικονοµικός φορέας µεταφορτώνει στοιχεία της επικαιροποιηµένης προσφοράς του, στο ΣΗΑ. Κατόπιν, η Εθνική
Κεντρική Αρχή Αγορών επιβεβαιώνει την ορθή µεταφόρτωση των
επικαιροποιηµένων στοιχείων της προσφοράς και εγκρίνει την
ανάρτηση του επικαιροποιηµένου καταλόγου, εφόσον τηρούνται
οι όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση της παρ. 3. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για την ακρίβεια της προσφοράς µέσω ηλεκτρονικού καταλόγου είναι ο οικονοµικός φορέας που την
υπέβαλε.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του ΣΗΑ, στη
διαδικασία κατάρτισης, τήρησης και επικαιροποίησης του µητρώου προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων, το περιεχόµενο
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 5, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
9. Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Αγορών, εφόσον η αξία των συµβάσεων που
ανατίθενται απευθείας µέσω αυτών δεν υπερβαίνει ετησίως το
ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά είδος αγαθού ή
υπηρεσίας.
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10. Η απευθείας ανάθεση µέσω των ΣΗΑ διενεργείται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής χωρίς να απαιτείται
συγκρότηση συλλογικού οργάνου.
11. Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται σε οικονοµικό φορέα εγγεγραµµένο στο µητρώο προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων
της παρ. 1, εφόσον τηρούνται οι όροι της πρόσκλησης της παρ.
3, δυνάµει της οποίας υποβλήθηκε η προσφορά του οικονοµικού
φορέα.
12. Για την ανάθεση της σύµβασης η αναθέτουσα αρχή εκδίδει
εντολή αγοράς, µέσω του ΣΗΑ, η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
και περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία 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 κρίνει απαραίτητη η αναθέτουσα αρχή.
13. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 12, η
εντολή αγοράς καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.»
Άρθρο 52
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10
στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 2, 3, 6, 7 και 8
τροποποιούνται, η παρ. 5 καταργείται, προστίθενται παρ. 9 και
10 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς
και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες
αρχές ή οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατά την έννοια του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του θεσµικού πλαισίου του
ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2
και 3, κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την
εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της
Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη
σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιµώµενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση
απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονοµικούς φορείς, οι
οποίοι επιλέγονται µεταξύ των εγγεγραµµένων σε κατάλογο προµηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και
τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από µη
προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς. Το σχετικό συµφωνητικό,
όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την
εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της
Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη
σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιµώµενης αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε κατάλογο
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και
τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τoυ φυ-

σικoύ αντικειµένου της σύµβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται
στον συγκεκριµένο κωδικό CPV του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από µη προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται,
υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 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 και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου
κατά τις παρ. 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. [Καταργήθηκε]
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς
και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
ΕΠΑ, µε τη διαδικασία των άρθρων 118, περί απευθείας ανάθεσης, και 118Α, περί απευθείας ανάθεσης µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace), η σύναψη αυτών χωρεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου
απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες
αφορούν σε ενέργειες ωρίµανσης των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, η εκτιµώµενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 118, γίνεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118.
9. Οι πληρωµές για τις δηµόσιες συµβάσεις ενεργειών της
παρ. 1, όταν εφαρµόζεται το άρθρο 117Α, περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας, εκτελούνται από τον προϊστάµενο της
αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
υπηρεσίας.
10. Τα καθήκοντα αποφαινόµενου οργάνου στο πλαίσιο της
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκτιµώµενης αξίας άνω των εκατό
χιλιάδων (100,000) ευρώ ασκούνται από το αρµόδιο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας όργανο του Υπουργείου
ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου.»
Άρθρο 53
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 120
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του άρθρου 26 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύµφωνα µε το
άρθρο 66.
1α. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται
η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους
οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προ-
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σφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
3. Για τις συµβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συµβάσεις προµήθειας
αγαθών και παροχής υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία άνω του
ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να
απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν
προσφορά.
β) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου µε εκτιµώµενη αξία µέχρι
και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται
υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν
να υποβάλουν προσφορά.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου άνω των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονοµικούς φορείς και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν
αξιολογούνται προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
γ) Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Η διαδικασία της περ. α’ λαµβάνει χώρα και για τις συµβάσεις
που ανατίθενται δυνάµει της παρ. 6 του άρθρου 118.
4. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύµβασης.»
Άρθρο 54
Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες συµβάσεις
έργων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 124
του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 124
Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου κάτω
των ορίων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εκτός από όσα ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 95, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών, να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης,
ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 126, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων (µειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και
οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών).
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 55
Έννοµη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη
ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δηµοσίων συµβάσεων του άρθρου 119 -Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 127
Έννοµη προστασία για δηµόσιες συµβάσεις των άρθρων 118
και 119
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση
των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος
έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή
εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως
56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως
χωρίς να επιτρέπεται η προηγούµενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της
αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Για τα ζητήµατα έννοµης προστασίας για δηµόσιες συµβάσεις του άρθρου 119, περί συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας:
α) µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
εφαρµόζεται το Βιβλίο IV,
β) µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
εφαρµόζεται η παρ. 1.»
Άρθρο 56
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι,
εµπειρογνώµονες) για δηµόσιες συµβάσεις
-Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128
του ν. 4412/2016
Οι τίτλος και οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 128
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι,
εµπειρογνώµονες) για δηµόσιες συµβάσεις Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης έργων ή συµβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ),
εκτιµώµενης αξίας σύµβασης ή τµήµατος αυτής µεγαλύτερης
των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ, ιδίως για τον σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων ή
συµβάσεων επιτρέπεται η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης µε ανάρτηση
της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα, υπηρεσιών συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, τεχνικού, νοµικού, οικονοµικού συµβούλου και
συµβούλου οργάνωσης, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται για την
υλοποίηση, µελέτη και εκτέλεση των συµβάσεων αυτών, έναντι
αµοιβής µέχρι των ορίων των περ. β’, γ’ και δ’, κατά περίπτωση,
του άρθρου 5 και µε ανώτατο όριο το µηδέν και πέντε δέκατα
(0,5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το προηγούµενο
εδάφιο εφαρµόζεται και για την παροχή υπηρεσιών συµβούλων
οποιασδήποτε ειδικότητας για θέµατα που σχετίζονται µε την
επίβλεψη και παρακολούθηση από τεχνικής, νοµικής και χρηµατοοικονοµικής πλευράς κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης των Συµβάσεων Παραχώρησης ή των συµβάσεων
έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ, µε αξία σύµβασης µεγαλύτερης των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων
Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών.
2. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης έργων ή συµβάσεις έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ ή µέρη αυτών και, ιδίως για τον σχεδιασµό, µελέτη,
έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
επιτρέπεται, η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµά-
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τευσης 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 περ. β’, γ’ και δ’, κατά περίπτωση, του άρθρου 5 και µε ανώτατο όριο το µηδέν και πέντε δέκατα (0,5%)
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Ειδικά για έργα ΣΔΙΤ που
υλοποιούνται από άλλους φορείς, που δεν εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, αρµόδια για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρµόζεται η παρ. 2 και µε συνολική αµοιβή
µέχρι του ορίου της περ. β’ του άρθρου 5 και µε ανώτατο όριο
το µηδέν και πέντε δέκατα (0,5%) της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης, ολικά ή µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου
ή οµάδα έργων, που εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς του
δηµοσίου 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
ορίζονται 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 αρµοδίου 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 περ. 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 περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 53.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 57
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη - Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 136 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 136
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση
και επίβλεψη - Εξουσιοδοτική διάταξη
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 γε-

νικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και
έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, 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 και δεν µειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόµο και
τη σύµβαση.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς 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 στο παρόν. 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.
3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον
προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα
επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στα οικεία µητρώα
του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) και διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις
που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του
έργου.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει µε την
προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της
εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο.
Αµέσως µετά την κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της
σύµβασης µε τον ανάδοχο, η Προϊσταµένη Αρχή τον καλεί να
υπογράψει την προβλεπόµενη σύµβαση µε τον ΙΦΕ και να τον εγκαταστήσει στο έργο. Η Προϊσταµένη Αρχή κατά το ως άνω στάδιο, δύναται αιτιολογηµένα να αρνηθεί τον ορισµό του
προτεινόµενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσµία όχι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερη των τριάντα
(30) ηµερών στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιηµένο
ΙΦΕ.
Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται
στο σύνολό του µαζί µε τα πάσης φύσεως παραρτήµατά του από
τον ανάδοχο στην διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύµβασης έχει το προβλεπόµενο
περιεχόµενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον
ανάδοχο ότι µπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης µε τον ΙΦΕ. Εάν η σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία
τάσσει προθεσµία στον ανάδοχο να συµµορφωθεί. Με την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ ο τελευταίος εγκαθίσταται ως επιβλέπων στο έργο.
Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει,ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόµιµες ή τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
τον καλεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να
καταγγείλει τη σύµβασή του µε τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άµεσα.
Η αµοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και καταβάλλεται αποκλειστικώς από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος
υπόχρεος για την πληρωµή των αµοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στην σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθµίζονται από το εφαρµοζόµενο
τιµολόγιο. Ο κύριος του έργου δεν έχει καµία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.
Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόµη και για
ελαφρά αµέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και
επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ,
υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώ-
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σεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται µε τις ως άνω ρυθµίσεις και ιδίως, η απαιτούµενη
πιστοποίηση του ΙΦΕ µε την εγγραφή του στα οικεία µητρώα του
π.δ. 71/2019, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει
να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισµού
και εγκατάστασης του ΙΦΕ στο έργο, η διαδικασία σύναψης της
σύµβασης µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόµενο
αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ απέναντι στον
κύριο του έργου, ο υπολογισµός της αµοιβής του ΙΦΕ και ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της, οι εγγυήσεις
αµεροληψίας του ΙΦΕ και τα µέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση
τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης του
ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση
του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και η διαδικασία
που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απρόσκοπτη κατά τα ως
άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα.
4. Στην περίπτωση της παρ. 3 η διευθύνουσα υπηρεσία δεν
προβαίνει στον ορισµό επιβλεπόντων κατά τους ορισµούς της
παρ. 2. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώµατα
που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του παρόντος στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας.
5. α. Η διευθύνουσα υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης της
επίβλεψης σε ιδιωτικό φορέα, δικαιούται, να πραγµατοποιεί,
κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε προηγούµενη γνωστοποίηση, επιτόπιους ελέγχους του έργου, µε σκοπό
να διαπιστώνει την εξέλιξη αυτού, τη νόµιµη άσκηση της επίβλεψης και τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τη σύµβαση εκτέλεσης του έργου.
β. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται στα πορίσµατα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της που υποβάλλεται στην Προϊσταµένη
Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίησή τους
σε αυτήν, άλλως τεκµαίρεται η αποδοχή των πορισµάτων και των
εγγράφων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης αιτιολογηµένης εναντίωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή του έργου αποφασίζει, εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από της περιέλευσης σε
αυτήν της εισηγήσεως. Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής δεσµεύει τη διευθύνουσα υπηρεσία, τον φορέα επίβλεψης και τον
ανάδοχο.
γ. Τα πορίσµατα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από τον
ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, καθώς και τα έγγραφα ή τα στοιχεία
που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν διαφορές µεταξύ του
επιβλέποντος και του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος αµφισβητεί
ενέργειες της επίβλεψης, υποβάλλει αναφορά προς την διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία µπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις
του αναδόχου, να εναντιωθεί κατά τη διαδικασία της περ. β’.
δ. Κατά της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής, που δέχεται
την εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας σε έγγραφα ή πορίσµατα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, καθώς και κατά της τεκµαιρόµενης αποδοχής από τη διευθύνουσα υπηρεσία των
εγγράφων ή πορισµάτων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 174, περί διοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών, εφόσον η ως άνω
εναντίωση ή η τεκµαιρόµενη αποδοχή των ενεργειών της επίβλεψης έχουν άµεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του, χωρίς να
απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
6. 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.
7. Η επίβλεψη ασκείται, εκτός από τον τόπο των έργων, και σε
όλους τους χώρους όπου κατασκευάζονται τµήµατα του έργου.
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8. 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 αποφαινοµένου οργάνου στον τόπο των έργων.
9. Μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν.
2282/2001 (Α’ 17), περί πραγµατοποίησης Εργασιών πριν τον
προσδιορισµό αποζηµίωσης, δύνανται να µετέχουν ως τεχνικοί
σύµβουλοι - µελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 144, περί σύµπραξης στην κατασκευή του
µελετητή και στην παρ. 6 του άρθρου 188, περί συµµετοχής των
βασικών µελετητών, και υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τον
ιδιωτικό φορέα επίβλεψης.
10. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής
του έργου συντάσσει, µε τη συνδροµή είτε των επιβλεπόντων
υπαλλήλων της είτε του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του
έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του, τις οποίες αποστέλλει στην Προϊστάµενη Αρχή.
Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνονται 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. Η µη τήρηση
της ανωτέρω υποχρέωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα του προϊσταµένου αυτής.
11. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες διατάξεις του παρόντος, το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ή η αρµόδια υπηρεσία
µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο
τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που
συντάσσουν έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες, καλείται
να παραστεί και ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο και εκπροσώπησης,
τουλάχιστον προ είκοσι τεσσάρων ωρών.»
Άρθρο 58
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη
έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων
ελεγκτών µηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016
Στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται άρθρο 136Α ως εξής:
«Άρθρο 136Α
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη
έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων
ελεγκτών µηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Η επίβλεψη έργων µε προεκτιµώµενη αµοιβή έως το όριο
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5, δύναται, πέραν των ορισµών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 136, να διενεργείται από διαπιστευµένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές µηχανικούς, ανά
κατηγορία έργου.
2. Ο ορισµός του ελεγκτή µηχανικού γίνεται µετά από κλήρωση µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο ,που πληρούν τα
κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής Μηχανικός, που
κληρώθηκε για την επίβλεψη έργου δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε επόµενη κλήρωση, µέχρι την παραλαβή του αντικειµένου
του έργου κατ’ άρθρο 172.
3. Σε περίπτωση ορισµού ελεγκτή µηχανικού εφαρµόζονται
αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 136.
4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του µη-
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τρώου ελεγκτών µηχανικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.»
Άρθρο 59
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου - Αντικατάσταση του άρθρου 138 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 138 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 138
Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο
κατά τους όρους της σύµβασης και τις έγγραφες εντολές των
αρµοδίων κατά περίπτωση οργάνων του φορέα κατασκευής του
έργου, εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόµο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία νοµιµότητας, ευθυνόµενος έναντι του κυρίου του
έργου για την επιµέλεια που επιδεικνύει και στις δικές του υποθέσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και
τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων 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.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την µελέτη δηµοπράτησης έργου προϋπολογισµού µεγαλύτερου του ορίου
της περ. α’ του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενηµερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η
διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των είκοσι (20) ηµερών και µεγαλύτερη των εξήντα (60) ηµερών
από την υπογραφή της σύµβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως
προς την εφαρµοσιµότητα της µελέτης. Ο ανάδοχος δικαιούται
σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί πρόσθετη προθεσµία
κατ’ ανώτατο σαράντα πέντε (45) ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή
παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του αναδόχου
επί της µελέτης του έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της µελέτης του έργου, η προϊσταµένη αρχή εξετάζει την
πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου
τεχνικού συµβουλίου ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου στην αναθέτουσα αρχή, του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών. Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόµενες
τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύµφωνα µε το άρθρο 155,
περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, δεν µεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συµβατικού ανταλλάγµατος, εγκρίνεται η συνέχιση
εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύµβαση διαλύεται και ο ανάδοχος αποζηµιώνεται µόνο για τις αποδεδειγµένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη συµµετοχή του στον
διαγωνισµό και µέχρι τη διάλυση της σύµβασης. Με απόφαση
της προϊσταµένης αρχής κατόπιν γνωµοδότησης του τεχνικού
συµβουλίου, κρίνεται το εύλογο της δαπάνης για την αποζηµίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Το
διάστηµα που παρεµβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και µέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης στην παρούσα διαδικασίας, δεν προσµετράται στη
συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου. Οι προβλέψεις της
παρούσας περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης
της σύµβασης.
3. Αν, µετά τη διάλυση της σύµβασης και εφόσον η Προϊσταµένη Αρχή δεν έχει αποδεχτεί την αναγκαιότητα ουσιώδους τροποποίησης της µελέτης κατά τους ορισµούς της παρ. 2, δύναται
να αποφασίσει την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε την υφιστάµενη µελέτη, προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του
διαγωνισµού, στον οποίο αναδείχθηκε ο ανάδοχος της παρ. 2 και
του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο της ολοκλήρωσης της
διαλυθείσης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισµό. Η

σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 ως προς την αποδοχή της µελέτης του
έργου.
4. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί, σε περίπτωση επείγουσας
ανάγκης για την εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της σύµβασης, να χορηγήσει σχετική εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών και πριν την υπογραφή σχετικής συµπληρωµατικής
σύµβασης κατά την παρ. 1, ή έγκρισης του ΑΠΕ κατά τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 156, περί ειδικών θεµάτων τροποποιήσεων
συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξοµειώσεων εργασιών και
νέων εργασιών, και ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην εκτέλεση
των εν λόγω εργασιών. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν αυθαίρετα και χωρίς έγγραφη εντολή της διευθύνουσας
υπηρεσίας, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς
έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων,
καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που
έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των
διατάξεων για κακοτεχνία.
5. Οι εντολές της παρ. 4 υπογράφονται από τον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και µόνο για εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια του
έργου λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 155, η εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται να χορηγείται προφορικά στον τόπο των έργων,
καταχωρίζεται δε αµελλητί, µε συνοπτική αιτιολογία, στο ηµερολόγιο του έργου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Πριν από την ηλεκτρονική
αποστολή του ηµερολογίου του έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας.
6. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών
κατά τροποποίηση της µελέτης του έργου, παρά µόνο αν προηγηθεί τροποποίηση της µελέτης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 144, περί τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Αν ανακύψει αστοχία της µελέτης
ή τµήµατος αυτής κατά την εκτέλεση του έργου, η οποία αποδεδειγµένα δεν µπορούσε να διαπιστωθεί εµπροθέσµως σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στην παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να
ενηµερώσει αµελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία και να απέχει
από κάθε πράξη και ενέργεια που τροποποιεί ή επαυξάνει το
συµβατικό αντικείµενο και συνδέεται µε την αστοχία της µελέτης.
Για το διάστηµα µέχρι την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελεί εργασίες και δεν δικαιούται να
λάβει οιαδήποτε αποζηµίωση για όσες εκτέλεσε χωρίς εντολή.
7. 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 και φθοράς τους, 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.
8. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες
νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν
κατά τον 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 τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο
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προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για τον φόρο εισοδήµατος ή
τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση 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, όπως στατική ικριωµάτων και µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 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 το Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις υπό στοιχεία
ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’ 686)
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β’ 16) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, ανάλογα
µε τις προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση
της κατασκευής του έργου.
10. 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 ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο
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.
11. 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 παρούσας 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 η οποία αποδεικνύεται ή προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της διευθύνουσας
υπηρεσίας λογαριασµό.
12. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν
προέρχονται από το εµπόριο, όπως προβλέπεται στη µελέτη δηµοπράτησης του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύµβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής της σχετικής
γνωστοποίησης του αναδόχου και εφόσον αποκλίνουν από τις
οριζόµενες στη µελέτη. Η διευθύνουσα υπηρεσία 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.
13. 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
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αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας
υπηρεσίας και του αναδόχου.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως
τη διευθύνουσα υπηρεσία, αν κατά την κατασκευή των έργων
βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για
την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία,
έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
15. 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.
16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια, όπου 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 της αναθέτουσας αρχής.
17. 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,
ανάλογου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου
136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατά του και οι απαντήσεις
επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 174.
18. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να εγείρει αξιώσεις και τυχόν τέτοια έγερση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν οι αξιώσεις αφορούν αποκλειστικά αστοχίες της µελέτης τις οποίες δεν
επικαλέστηκε, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 5.»
Άρθρο 60
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 141 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 141
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.
2. Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν, ιδίως:
α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση
στην ενηµέρωση 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 ή την άνευ
εντολής εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την
αρχική ή εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις.
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 λογαριασµών, η εκπρόθεσµη
έκδοση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του έργου, η παράλειψη αµελλητί κοινοποίησης του εγκεκριµένου λογαριασµού
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στον ανάδοχο και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών,
οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή
τους κατά τις κείµενες διατάξεις, η µη τήρηση των διατάξεων του
παρόντος, ως προς την εµπρόθεσµη έκδοση των προβλεπόµενων πράξεων της διευθύνουσας υπηρεσίας.
γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης
Αρχής: η παράλειψη έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων,
η παράλειψη εµπρόθεσµης παραλαβής του έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
3. Για τις παραβάσεις του παρόντος 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 61
Ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης - Αντικατάσταση
του άρθρου 142 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 142 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 142
Ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης
1. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης
(βαθµονόµιο), στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρίες
που εκτελούν ή αιτούνται την εκτέλεση δηµόσιων έργων, το
οποίο περιλαµβάνει κριτήρια και βαθµούς ανά κριτήριο.
2. Η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης (βαθµονόµιο).
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, δύναται να ανατίθενται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης (βαθµονόµιο) στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα, καθορίζοντας σχετικό ανταποδοτικό όφελος.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3, ο φορέας στον οποίο
ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του,
µεριµνά για την εξασφάλιση πρόσβασης της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών στα δεδοµένα του βαθµονοµίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται τα κριτήρια, οι βαθµοί ανά κριτήριο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του βαθµονόµιου, η διαδικασία
καταχώρησης σε αυτό των τεχνικών εταιριών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Η έναρξη λειτουργίας του βαθµονοµίου καθορίζεται µε διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Μετά από την έναρξη
λειτουργίας του βαθµονόµιου, η εγγραφή σε αυτό αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο σε συµβάσεις που ανατίθενται, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 86 περί πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς στις περιπτώσεις της πλέον συµφέρουσας οικονοµικής προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής.»
Άρθρο 62
Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση Αντικατάσταση του άρθρου 143 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 143 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 143
Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση

1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε τον
ανάδοχο συντελείται είτε:
α) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου
οργάνου είτε πληρεξουσίου νοµικού εκπροσώπου του είτε
β) µε ηλεκτρονική αποστολή, σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α’
184). Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης
έκπτωσης του άρθρου 160, καθώς και της ειδικής διαταγής του
άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά µε δικαστικό επιµελητή κατά
την περ. α’.
Για την κοινοποίηση, σύµφωνα µε την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο
ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους.
2. Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
ανά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα.»
Άρθρο 63
Σύµπραξη του µελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 144
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 144 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 2, 3 και 4 τροποποιούνται και το άρθρο 144 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 144
Σύµπραξη του µελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη - Εξουσιοδοτική διάταξη
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. Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης,
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Κατ’ εξαίρεση 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 που δηµιουργήθηκαν κατά την
εκτέλεση του έργου και µέχρι την έκδοση περαίωσης εργασιών.
Προς τούτο υποβάλλεται αιτιολογηµένη 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 µελετητής
που υποδεικνύει ο ανάδοχος του έργου και 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, η οποία 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,
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εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 188. Ο µελετητής της αρχικής
µελέτης µπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης περί
τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλµατα ή
παραλείψεις της µελέτης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η
άσκηση ένστασης 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 141, αν η
ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.
3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την
παρ. 7 του άρθρου 189, για την παραγραφή των αξιώσεων του
εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου
188. Στην περίπτωση αυτή, καθόλη 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, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, 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
σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα
έργα των οποίων ο προϋπολογισµός, χωρίς τον Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο προσκοµίζεται
σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.»

έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην
προθεσµία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία
διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή
του έργου, εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των
αναφεροµένων στην διακήρυξη. 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 αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 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. Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης
µέσα σε έναν (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας της παρ.
2 του άρθρου 138 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 ανάπτυξη για την εκτέλεση του
έργου.»

Άρθρο 64
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής - Τροποποίηση του τίτλου και
των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του ν. 4412/2016

Άρθρο 65
Ηµερολόγιο του έργου - Αντικατάσταση του άρθρου 146 του
ν. 4412/2016

Στον τίτλο του άρθρου 145 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Πειθαρχικό αδίκηµα», οι παρ. 1, 2 και 4 τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

Το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 145
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκηµα
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, το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της σύµβασης. Αν το κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης ήταν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα
της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, το χρονοδιάγραµµα που υποβλήθηκε από τον οικονοµικό φορέα που
αναδείχθηκε ανάδοχος, µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου», σύµφωνα µε όσα ορίζονται 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 και την
επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης. Το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η

«Άρθρο 146
Ηµερολόγιο του έργου
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο
ηλεκτρονικό ηµερολόγιο σε ελεύθερο λογισµικό ευρείας χρήσης.
Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί µε εντολή του
αναδόχου το ηµερολόγιο, γνωστοποιείται µετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. 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 και τα µηχανήµατα σε
ηµεραργία λόγω υπερηµερίας ταυ εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις 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, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες,
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θ) οι εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις
συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος
προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Δηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό
στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο του έργου υπογράφεται µε ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά
στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει
το ηµερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση
στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2)
εργασίµων ηµερών.
3. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις
εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως
ανακριβείς, ενώ µπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο
για την εγγραφή στο ηµερολόγιο και άλλων 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 πρέπει να τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
συµβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις µικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου
κατά άλλον 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 και κοινοποίηση του ηµερολογίου, επιβάλλεται
ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, 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.
5. Οι εγγραφές του ηµερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιµώνται όµως σε συνδυασµό µε τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο
φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής
του.»
Άρθρο 66
Προθεσµίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 147
Προθεσµίες
1. Κάθε σύµβαση, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση
του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία), µπορεί να περιλαµβάνει και τµηµατικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη
αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου,
όπως η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορούν 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 και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου
από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις µικρών έργων ή έργων
που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων

ή χαρακτηριστικών επί µέρους δραστηριοτήτων, η σύµβαση δεν
προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες.
2. Όλες οι προθεσµίες, συνολική και τµηµατικές, αρχίζουν από
την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα
συµβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.
3. Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο µπορεί να ισχύει
αναλογικά και για τις τµηµατικές προθεσµίες.
4. Ο ανάδοχος δεσµεύεται από τη σύµβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσµίας
χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών µηνών (οριακή προθεσµία). Για τον
υπολογισµό της οριακής προθεσµίας δεν προσµετρώνται τυχόν
παρατάσεις της συµβατικής προθεσµίας. Η οριακή προθεσµία
αρχίζει την εποµένη της λήξης της συµβατικής προθεσµίας και
κατά τη διάρκειά της η Προϊσταµένη Αρχή δύναται να χορηγεί
παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας,
χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσµίας, η σύµβαση διαλύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 161, εκτός
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
5. Με απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής εγκρίνεται παράταση
των τµηµατικών προθεσµιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου
που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν,
αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσµία του έργου. Το αίτηµα υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά
προθεσµίας και η Προϊσταµένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα
(30) ηµερών, αλλιώς τεκµαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η
ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας.
6. Η παράταση των προθεσµιών της σύµβασης χορηγείται είτε
«µε αναθεώρηση», για το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης της
εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου
του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστηµα της
καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του
αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιµερίζεται πάντοτε η
ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόµενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.
Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του
έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσµιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική
αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών, ευθύς µόλις τούτα εµφανιστούν.
Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, άλλως
τεκµαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται σε καµία περίπτωση να υπερβεί το
ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου για συµβάσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του
ενός έτους, άλλως, για συµβάσεις µικρότερης διάρκειας, τις
τριάντα (30) ηµέρες.
8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και µετά την πάροδο της οριακής προθεσµίας, εφόσον
υποβληθεί αίτηµα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τµηµατικά, για χρόνο ίσο µε την αρχική συµβατική
προθεσµία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω
παράταση χορηγείται συνολικά ή τµηµατικά για χρόνο ίσο έως
και το διπλάσιο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, εφόσον
προς τούτο υπάρξει σύµφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
Άρθρο 67
Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τρο-
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ποποιούνται και το άρθρο 148 διαµορφώνεται ως εξής:
«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.
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 τον
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσµία και
όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα
του αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της
εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Εφόσον, στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζονται 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 αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Αν κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, ήταν ο χρόνος περαίωσης
του έργου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. 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 περιορισθούν οι χρόνοι της παρ. 2 για την επιβολή των ποινικών ρητρών
µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας
ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του ανώτατου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, εφόσον κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης,
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, ήταν ο χρόνος
περαίωσης του έργου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. δ’
της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή
των ποινικών ρητρών µειώνονται στο µισό και το ποσοστό της
ηµερήσιας ποινικής ρήτρας τριπλασιάζεται. Στην περίπτωση
αυτήν, 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..»
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Άρθρο 68
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) - Αντικατάσταση του άρθρου 149 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 149
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ)
1. Για την ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία,
εκτέλεση έργου εκτιµώµενης αξίας σύµβασης µεγαλύτερης του
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ή τµήµατός του, τίθεται
σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριµ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του
τµήµατος είναι µικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόµενου στη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτήν για την πληρωµή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µετά
από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας
αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, 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 συµβατικής δαπάνης του
έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται µε την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου.
2. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα, εγκρίνεται αναλόγως ως τροποποίηση της
σύµβασης βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 και περιλαµβάνεται σε ειδικό λογαριασµό, που υποβάλλει ο ανάδοχος
µετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύµφωνα
µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης.
3. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν κάθε
θέµα, που σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται, µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, µε σαφή και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία, προκειµένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη
αµοιβή κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1, υπό τον όρο ο ανάδοχος
να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.
4. Αν το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής, δεν εφαρµόζονται οι ορισµοί της παρ. 1.»
Άρθρο 69
Προκαταβολές - Αντικατάσταση του άρθρου 150
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 150 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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..
Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο, ο οποίος υπολογίζεται µε ποσοστό επιτοκίου που 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. Το επιτόκιο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
2. Η προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο µετά την εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του έργου και υποβάλλεται ει-
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δικός λογαριασµός στη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο λογαριασµός
εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία στο σύνολό του ή τµηµατικά, εφόσον προσκοµισθεί η εγγύηση προκαταβολής. Καθυστέρηση της πληρωµής του λογαριασµού δεν γεννά αξίωση του
αναδόχου για τοκοφορία του ποσού, ούτε δικαίωµα διακοπής εργασιών.
3. Το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται ως εξής:
α) Τµήµα αυτής, ποσού µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας
της σύµβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αφορά στη χρηµατοδότηση εκ µέρους του αναδόχου της δαπάνης των πρώτων
εγκαταστάσεων και άλλων εξόδων εκκίνησης του έργου. Το
τµήµα αυτό µπορεί µε τη διακήρυξη να ορίζεται µέχρι επτά τοις
εκατό (7%) στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ασυνήθιστα
σηµαντικές πρώτες δαπάνες του αναδόχου, όπως δαπάνες για
εγκαταστάσεις ή δαπάνες για την προσκόµιση σηµαντικού µηχανικού εξοπλισµού.
β) Τµήµα αυτής, ποσού 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 συνολικό
ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό
που ορίζεται στην παρ. 1.
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..
Ο ανάδοχος µπορεί, µε αίτηµά του, να ζητήσει την ταχύτερη
απόσβεση της προκαταβολής.
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.
Μετά από την έγκριση του λογαριασµού που περιέχει απόσβεση
τµήµατος της προκαταβολής, η διευθύνουσα υπηρεσία παρέχει
στον ανάδοχο έγγραφη συναίνεση προς τον εκδότη της εγγύησης προκαταβολής για ισόποση προς την απόσβεση µείωση της
εγγύησης.
6. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το έργο. Παραβίαση
της υποχρέωσης αυτής καθιστά την προκαταβολή ληξιπρόθεσµη, απαιτητή και αµέσως επιστρεπτέα στο σύνολό της. Στην
περ. α’ της παρ. 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 παρ. 3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσµευµένο έντοκο τραπεζικό λογαριασµό του αναδόχου και χρησιµοποιείται µόνο για την πληρωµή δαπανών πρώτων
εγκαταστάσεων και άλλων εξόδων εκκίνησης του έργου και της
προµήθειας των υλικών ή µηχανηµάτων, αντίστοιχα, για τα οποία
έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από τη χορήγησή της σχετικά προτιµολόγια. Οι πληρωµές από τον 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, όπως φορτωτικές και εκκαθαρίσεις
δασµών, ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή µέρους της
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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 αυτήν.
8. Προκαταβολή που κατατέθηκε σε δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό και δεν χρησιµοποιήθηκε από τον ανάδοχο δεν επιβαρύνεται µε τόκους. Το προϊόν του τραπεζικού λογαριασµού µαζί
µε τους τραπεζικούς τόκους περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή.
9. Δεν οφείλονται τόκοι επί του αναπόσβεστου µέρους της
προκαταβολής, κατά το χρονικό διάστηµα διακοπής των εργασιών είτε µε δήλωση του αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.
10. Εάν η σύµβαση διαλυθεί, το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) µήνες
από τη διάλυση της σύµβασης. Μετά από την προθεσµία αυτήν
στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόµιµος
τόκος υπερηµερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 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 από την παρέλευσή του,
όµως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας.»
Άρθρο 70
Επιµετρήσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 151
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 151 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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, πλην των περ. γ’ έως ε’
της παρ. 2 του άρθρου 95. Τα επιµετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου 136, µε
υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιµέτρηση
αποτυπώνονται διακριτά οι συµβατικές ποσότητες από τις εξωσυµβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν
εντολών της υπηρεσίας.
2. Στο τέλος κάθε τµηµατικής προθεσµίας, όπως ορίζεται στο
χρονοδιάγραµµα της σύµβασης, άλλως στο τέλος κάθε µήνα,
εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραµµα 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 το προηγούµενο προβλεπόµενο διάστηµα. 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 δηλώσεων της παρ. 3.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά
στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία µε δήλωση
περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των επιµετρήσεων αποτελεί
προϋπόθεση της τµηµατικής πληρωµής του αναδόχου.
3. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή δειγµατοληπτική ενδεικτική
επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιµέτρησης, σε κάθε
περίπτωση, όµως, υποχρεούται να προβεί σε δειγµατοληπτικό
ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιµετρήσεως, σε αριθµό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιµετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν
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υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιµετρήσεις.
4. Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιµέτρησης, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών
επιµετρήσεων και καλείται ο ανάδοχος µε πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης µε την πρόσκληση προθεσµίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
τριών (3) ηµερών και µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών, τα
πραγµατικά επιµετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις.
Ως ανακριβείς θεωρούνται οι επιµετρήσεις, που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλµατα ή παραλείψεις ή αναφορά λανθασµένου άρθρου του τιµολογίου και δεν µπορούν να αποδοθούν
σε πρόθεση του αναδόχου να εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ως εκ προθέσεως αναληθείς επιµετρήσεις νοούνται οι επιµετρήσεις που εκ προθέσεως περιέχουν αναληθή επιµετρητικά
στοιχεία. Οι ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιµετρήσεις
διορθώνονται οποτεδήποτε µε πρωτοβουλία της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Δικαίωµα διόρθωσης των ανακριβών επιµετρήσεων
διατηρεί και ο ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174.
5. Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιµετρήσεις και εφόσον αυτές είχαν ως συνέπεια την πληρωµή λογαριασµού, συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου, µε απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας, αρνητικός λογαριασµός για την
επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξηµένου κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ προθέσεως αναληθών
επιµετρήσεων.
6. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ανωτέρω προθεσµία της
παρ. 4 ή ο ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει στην υποβολή
αναληθών επιµετρήσεων, τούτος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του
η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η
υποβολή τουλάχιστον τριών αναληθών επιµετρήσεων. Κατά της
απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174. Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εµποδίζουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων που προβλέπονται είτε σε διατάξεις του παρόντος είτε από
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
7. 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 υποβάλλει δήλωση
γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά
την επιµέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή επιµέτρηση και
περιλαµβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του
άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών
υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες
αυτές σε ηµεροµηνία, που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3)
ηµέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αµελλητί στον προϊστάµενο της
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα
από επαρκή, για την τεκµηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθµό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαµβάνονται στο Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωµένος
να ανταποκριθεί στο αίτηµα ελέγχου των αφανών εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος ενηµερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η παράλειψη ελέγχου των αφανών εργασιών µέσα στην ως άνω προθεσµία συνιστά υπερηµερία
του κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται
ζηµία για τον λόγο αυτόν. Η έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση αυτών, δεν έχει
εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά
µόνο από κοινού µε την εγκριτική πράξη της επιµέτρησης αυτής,
που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την υποβολή της.
8. Ειδικώς ο χαρακτηρισµός και η παραλαβή του φυσικού εδά-
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φους στο οποίο εκτελείται το έργο, γίνονται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός των τεχνικών του προηγούµενου εδαφίου
ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει
και άλλον τεχνικό. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει επιτροπή αποτελούµενη από τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς για επανέλεγχο του χαρακτηρισµού και της
παραλαβής του φυσικού εδάφους. Αν 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.
9. Δύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση
του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό
συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των
τµηµατικών επιµετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου
139. Στην τελική επιµέτρηση εµφανίζονται διακριτά οι συµβατικές
εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν µε βάση τη σύµβαση ή µε εγκεκριµένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και οι εξωσυµβατικές, έστω και αν εκκρεµεί η διαδικασία τακτοποίησης
τους. Η τελική επιµέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο
οποίος υποβάλλει εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η διευθύνουσα υπηρεσία
υποχρεούται, εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της έκθεσης
του προηγούµενου εδαφίου, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης αυτής. Σε περίπτωση εµφάνισης διαφορών µεταξύ επιµέρους επιµετρήσεων και τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος
υποχρεούται, εντός της ταχθείσας από τη διευθύνουσα υπηρεσία προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών
(3) ηµερών, να προβεί σε πλήρη και αιτιολογηµένη απόδειξη της
εµφανιζόµενης διαφοράς.
10. Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το
αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν
της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος
του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική
ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2‰) 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 τη διευθύνουσα 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, και αν δεν την αµφισβητήσει µε ένσταση, τούτη καθίσταται
οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές της.
11. 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 173, περί αποσβέσεων δικαιωµάτων του αναδόχου, ή
αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. Μετά
την υποβολή ή σύνταξη κατά την παρ. 6 της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος δεν µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά
µόνο για οψιγενείς αιτίες.»
Άρθρο 71
Λογαριασµοί - Αντικατάσταση του άρθρου 152
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 152
Λογαριασµοί
1. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος
γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις επιµετρήσεις των εργασιών που
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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. Το
προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, όταν στη σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
2. Οι τµηµατικές πληρωµές και η οριστική πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, γίνονται µε
βάση τους λογαριασµούς.
3. Μετά από 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 σε αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις
γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στον λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί.
Για την πληρωµή εργασιών που αποτελούν συµπληρωµατικές ή
νέες (υπερσυµβατικές) εργασίες, ο ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασµό µετά από τη συµβατική τακτοποίησή τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 155, περί επειγουσών και απρόβλεπτων
εργασιών, και 156, περί ειδικών θεµάτων - τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξοµειώσεων εργασιών - νέων
εργασιών.
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς
εργασίες µπορεί να περιληφθούν στον λογαριασµό µε αιτιολογηµένη εγκριτική απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας
υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που ενδεχόµενη διακοπή
του έργου δεν 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. Στον 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 στον συνοπτικό
πίνακα εργασιών που συνοδεύει τον 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 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 παρ. 6 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. Στον λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και
το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της
περ. θ’ της παρ. 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, όπως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών του άρθρου 159, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτήν 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
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και συνοδεύονται ιδίως, από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα
των επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή
του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, από 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 επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη
εγκεκριµένων λογαριασµών. Κατά την υποβολή, τον έλεγχο και
την έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η προσκόµιση των
δικαιολογητικών πληρωµής και των παραστατικών πληρωµής
των κρατήσεων εκ µέρους του αναδόχου.
8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία
που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε έναν
(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 αυτήν, 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 τον λογαριασµό, διαπιστώνοντας ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις υποβληθείσες επιµετρήσεις και
τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και
τις σχετικές διατάξεις και γενικά, ότι έχουν διενεργηθεί στον λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από τον 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 το έγγραφο για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων
των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο του
αναδόχου που αφορά στο ποσό του εργολαβικού ανταλλάγµατος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητά του προσκοµίζονται στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τις πληρωµές, µετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό
αντάλλαγµα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται
απευθείας στους δικαιούχους.
9. Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας, ή που βασίστηκε σε επιµέτρηση που διορθώθηκε, ελέγχεται και διορθώνεται από την
υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό ή κατά τη
σύνταξη αρνητικού λογαριασµού. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον λογαριασµό µε ή 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 έναν (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 κατά του αρνητικού λογαριασµού, η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
10. Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1) µήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερηµερίας,
σύµφωνα µε την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’
107). Ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ηµέρες µετά από την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης.
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11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθόλη
τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για έναν (1) µήνα µετά από
την περαίωσή του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται: α) η οποτεδήποτε εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού
ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σύµβαση του
έργου, 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
και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 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 λογαριασµό του εκτελούµενου
έργου.
12. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου, µε βάση τους λογαριασµούς,
αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι
οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία
των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης.
13. Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση
του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος. Με την έγκριση
του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.»
Άρθρο 72
Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές
ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3, 10, 19, 21
και 22 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», οι παρ. 3, 10, 19, 21
και 22 τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 153
Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές
ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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 (20ής) 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 (20ής) ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου
αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι
αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.
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 αναθεω-
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ρητική 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 τον 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 αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτήν 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 παρ. 3, 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 άλλον 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 ενός
εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α..
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 παρ. 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 και Μεταφορών, 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 παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση:
σ = σ1 + 0,01 ν,
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
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αναθεωρητική περίοδο, που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη
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 και Μεταφορών.
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, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 95, περί
τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών, 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 υλικά που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 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 παρ. 10 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
Τιµών Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ), που προβλέπεται στο άρθρο
9 της υπ’ αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χω-
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ροταξίας και Δηµόσιων Έργων (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 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (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 ως προς αυτήν αποφασίζει ο
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από γνώµη της ίδιας
επιτροπής της παρ. 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 παρ. 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 τον µηχανογραφικά κοινοποιούµενο συντελεστή της
αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης.
21. Στους λογαριασµούς εµφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως προκύπτουν
από τον 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 παρ. 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 στον πρώτο λογαριασµό µετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε, υπολογίζεται η
αναθεώρηση προσωρινά µε τους συντελεστές της τελευταίας
αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι
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συντελεστές αναθεώρησης. Για να περιληφθεί σε λογαριασµό 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 παρ. 6
ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρµόζεται σε
όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του
χρόνου δηµοπράτησης τους, εκτός από τις συµβάσεις µε χρόνο
δηµοπράτησης πριν το γ’ τρίµηνο του 2012, για τις οποίες 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 τη µονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν
διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του τριµήνου δηµοπράτησης.
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 Δηµόσιων 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 και Μεταφορών.
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 Δηµόσιων
Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).»
Άρθρο 73
Απολογιστικές εργασίες - Τροποποίηση των παρ. 9
και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 154 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 154
Απολογιστικές εργασίες
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων έργου, σύµφωνα µε το άρθρο
126, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, εφαρµόζονται οι παρ. 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 αυτήν προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά
την έκπτωση της σχετικής δηµοπρασίας.
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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
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 τον 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 ηλεκτρονικά αποσπάσµατα του ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και τίθενται υπόψη της
επιτροπής 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 δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. και έως του κατώτατου
ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται
σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του
άρθρου 155. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται στον ανάδοχο
και περιλαµβάνεται στον λογαριασµό 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 παρ. 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται
η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι παρ. 2 έως 6
και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 εφαρµόζονται ανάλογα και
στις περιπτώσεις της παρούσας.»
Άρθρο 74
Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες,
οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. - Αντικατάσταση του άρθρου 155 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 155 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 155
Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες,
οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.
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Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 156, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες 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 δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας
της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παρ.
10 του άρθρου 154, περί εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών.
Για την έγκριση αυτήν η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του κατεπείγοντος 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 στους σχετικούς λογαριασµούς και πριν από
την έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και να 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%). Αν η ενδεικτική
τιµή προκύπτει από παρατηρητήριο τιµών, υποχρεωτικά ως τιµή
τίθεται η µέση τιµή του παρατηρητηρίου τιµών µειωµένη κατά
δέκα τοις εκατό (10%).»
Άρθρο 75
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά
τους - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7
του άρθρου 156 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 156 (Α’ 147) του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» οι παρ. 1, 2, 3 και 7
τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 156
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη
και σχέδια που τη συνοδεύουν.
β) Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει,
ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, οι
οποίες δεν περιλαµβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα
σύµβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, 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.
γ) Εκτός της ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών, η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της,
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής
του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε
λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από
µια επιµελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν µεταβάλλει
τη συνολική φύση της σύµβασης.
δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συµβατικού ανταλλάγµατος που
µπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν µπορεί
να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής
σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω
ποσό συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των
τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης.
ε) Η εκτέλεση του έργου µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι
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υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να
υπογραφεί η συµφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για
τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται υπόψη οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες
της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παρ. 4, 5 και
6.
2. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης 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 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. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση
ή την πληρωµή τους.
3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης µπορούν να γίνουν ως εξής:
α) Μπορεί να συµφωνηθεί τροποποίηση της σύµβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου
5 και µέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας
της αρχικής σύµβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συµβάσεων
κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β’ και γ’ της παρ. 1
του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται µε την διαδικασία της περ.
ε’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή
δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται
βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση µπορούν να καλύπτονται ιδίως,
δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά από 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 της περ. β’ της παρ. 1. Τα ποσά των
απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό
(9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς τον συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής
της ενωσιακής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’ 941)
και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’ 409). Τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. 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, περί υπογραφής σύµβασης.
γ) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και η δαπάνη που
εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για
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την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη
σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης,
ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής
σύµβασης.
γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του
έργου.
γδ) Δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που
δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
γε) 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 παρούσα, 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 και Μεταφορών, 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 περιπτώσεων 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
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. Αν 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
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κανονισµό τιµών. Η περ. γ’ εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της
νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περ.
α’ ή β’. Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που
κανονίζονται, σύµφωνα µε την περ. γ’ από τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις περ. 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
Δηµόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στον
χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή
του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περ. β’ υπόκεινται
στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή
ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περ. α’, αν η έκπτωση
δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και
στο µέρος της τιµής της περ. γ’ που κανονίζεται, σύµφωνα µε τις
περ. 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, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, 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 περ. β’ της παρ. 5 ή το µέρος της τιµής της περ. γ’, που
κανονίζεται, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 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 αφορούν 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
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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 περ. α’ της παρ. 6 δεν περιέχεται στην
παρόµοια ή ανάλογη τιµή.
7. Οι Α.Π.Ε. 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, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο - εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην
περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε
επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Α.Π.Ε. 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. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταµένη
Αρχή οφείλει να αναµείνει την απόφαση επ’ αυτής πριν από την
έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες
χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της διαφοράς.»
Άρθρο 76
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη παρ. 11 στο
άρθρο 157 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 157 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 11 και το
άρθρο 157 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 157
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις
1. Μέχρι την 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 διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής
και µέχρι την παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη
διόρθωση 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 οποι-

αδήποτε 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 παρ. 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, η προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. Ο επιβλέπων προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµένου
της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, ο οποίος καλείται προς τούτο και
υποχρεούται να συντάξει σχετική έκθεση διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο. Η µη παράσταση του αναδόχου κατά την αυτοψία δεν
κωλύει τη σύνταξη της έκθεσης. Στην έκθεση εκτίθενται τα αίτια
που συνιστούν την ανωτέρα βία, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες
από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Εφόσον η βλάβη αποδίδεται σε
ανωτέρα βία, εξετάζεται επίσης η ύπαρξη ευθύνης του αναδόχου
προς αποφυγή ή µετριασµό της βλάβης, προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνονται ο
τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους.
Ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
έκθεσης, γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία αν συµφωνεί
µε το περιεχόµενο αυτής, άλλως τεκµαίρεται η αποδοχή της. Η
διευθύνουσα υπηρεσία, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, εκδίδει απόφαση µε την οποία αποδέχεται, τροποποιεί ή απορρίπτει, µερικά ή συνολικά, αιτιολογηµένα την έκθεση του
επιβλέποντος. Αν το έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που το
χρησιµοποιεί ειδοποιεί αµελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία για
παρουσιαζόµενες βλάβες.
6. Κατά της απόφασης της παρ. 5 επιτρέπεται ένσταση κατ’
άρθρο 174. Η ένσταση είναι απαράδεκτη, εφόσον η απόφαση
υιοθετεί την έκθεση και αυτή έγινε δεκτή από τον ανάδοχο χωρίς
καµιά επιφύλαξη.
7. 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.
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει άµεσα, µετά
την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις εργασίες προς
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 την κατασκευή αναγκαίων
επειγόντων έργων, 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 παρούσας 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, αν διαπιστώσει αδυναµία του αναδόχου για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργα-
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σιών 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 διευθύνουσας υπηρεσίας καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά
ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που
προξενήθηκε στα έργα.
9. 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.
10. Η διαδικασία των παρ. 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 καθώς και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
11. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες 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
τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται
πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.»
Άρθρο 77
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 159 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη
διευθύνουσα υπηρεσία, µε την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια
του περιεχοµένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της
σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυµα υποβολής κάθε επόµενου λογαριασµού.
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 τη
διευθύνουσα 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 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 περιλαµβάνονται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η
ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν
είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες
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δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της
αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την
εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.
4. Ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει ένσταση στην περίπτωση
της ειδικής διαταγής της παρ. 3, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη
ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών
µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί αυτής, εκτός αν οι χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες εργασίες πρέπει να αποκατασταθούν
άµεσα, προκειµένου να µην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου.
Στην περίπτωση αυτήν, οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος εκτελούνται άµεσα από τον ανάδοχο.
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 αφού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, η οποία δεν µπορεί να εκδοθεί πριν την
έκδοση των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών δοκιµών.
6. Αν τελικά ύστερα από την ένσταση ή τη δικαστική προσφυγή
δικαιωθεί ο ανάδοχος, 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. Αν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα
στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή
µετά την έκδοση απόφασης επί της ένστασης, 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 παρ. 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 στον λογαριασµό. 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 περιληφθεί σε λογαριασµό οι εργασίες, η περικοπή θα γίνει στον
αµέσως επόµενο λογαριασµό και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί
στους επόµενους, µέχρι πλήρους εξόφλησης, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των
έργων, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 172, περί παραλαβής
και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται
από τη διευθύνουσα υπηρεσία.»
Άρθρο 78
Έκπτωση αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 160
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 του άρθρου 160 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 160 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 τον 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 σύµβασης, την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του

9480

αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται 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 και κατ’ επανάληψη, κατά δύο
(2) τουλάχιστον µήνες, τµηµατική προθεσµία του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην
περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον
σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 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 αυτήν
χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή όσων προβλέπονται στο
άρθρο 148, περί ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσµιών.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά
που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για
να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν πρέπει να
έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή του άρθρου
159, περί ακαταλληλότητας υλικών – ελαττωµάτων – παράλειψης
συντήρησης, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου
και να έχει απορριφθεί η ασκηθείσα κατ’ άρθρο 174 ένστασή του.
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 αυτήν απαιτείται η
κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) Διαπιστωθεί, ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή
ή ότι προσκόµισε πλαστά δικαιολογητικά του άρθρου 103, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, κατά την υπογραφή
της σύµβασης.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 143, περί κοινοποίησης στον
ανάδοχο - εκπροσώπησης, ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας
υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105,
περί κατακύρωσης - σύναψης σύµβασης, 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 τη διακήρυξη του διαγωνισµού
στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των παρ. 6 έως 12.
4. 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.
5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό
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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. 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 τις ενέργειες ως προς τις οποίες δεν
συµµορφώθηκε.
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα
ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια προς
τούτο 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.
7. 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 παρούσας γίνεται µε απευθείας εντολή ανάθεσης σε
άλλον εργολήπτη ή µε πρόχειρο διαγωνισµό ή µε αυτεπιστασία,
η οποία εκδίδεται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
8. 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.
9. 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, περί εγγυήσεων, 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.
10. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας, η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης ή η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε, αποτελεί συγχρόνως και
βεβαίωση περαίωσης του έργου, καλείται δε, ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει την τελική επιµέτρηση των εργασιών που έχει
εκτελέσει εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 151, περί
επιµετρήσεων. Αν αµελήσει την υποχρέωσή του αυτήν, ο επιβλέπων µηχανικός προβαίνει στη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης
στην οποία περιλαµβάνονται διακριτά τυχόν ηµιτελείς εργασίες,
καθώς και εισκοµισθέντα υλικά, καλώντας τον έκπτωτο ανάδοχο
να παραστεί. Η τελική επιµέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από
τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός από της υποβολή της και
κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση. Κατ’ εξαίρεση ηµιτελείς εργασίες και εισκοµισθέντα
στο εργοτάξιο υλικά που περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, δύναται κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας να θεωρηθούν ότι είναι χρήσιµα για τον κύριο του έργου, εν όψει της,
προοπτικής συνέχισής του. Η παραλαβή του έργου στις περιπτώσεις του παρόντος γίνεται κατά τους ορισµούς του άρθρου 172,
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περί παραλαβής, χωρίς να απαιτείται να παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του άρθρου 171, περί χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των έργων.
11. Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνονται το σύνολο των ποινικών ρητρών της παρ. 9 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, προκύψουν διαφορές στα
ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασµού, συντάσσεται νέος τελικός λογαριασµός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασµός ισχύει
ως τελικός.
12. Αν, µετά από 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.
13. Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρµόζεται µόνο στην
περίπτωση που η Προϊσταµένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω
προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή
έχουν επέλθει λόγω εφαρµογής νέων κανονισµών αλλαγές στον
τρόπο κατασκευής 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 79
Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύµβασης Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 161 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 αυτήν ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη
διαταγή εργασίες.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α) Αν µετά από 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, περί λογαριασµών, µετά δί-
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µηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών υπερβεί την οριακή προθεσµία. Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 απαιτείται η
διακοπή να καταλαµβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και
εκείνες της µελέτης.
ε) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138,
περί γενικών υποχρεώσεων αναδόχου, ή αν παρέλθουν οι προθεσµίες του άρθρου 148, περί ποινικών ρητρών.
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν:
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 από την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ.
3, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της άνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι
απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου.
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 αυτήν, τα στοιχεία των προηγούµενων
παραγράφων συνεκτιµώνται για τον σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα του αναδόχου.
6. Αν 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 τις περ. α’ και β’
της παρ. 2, ασκείται µόνο µετά πάροδο τριών (3) µηνών από την
υπογραφή της σύµβασης, αν σε αυτήν 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, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, 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.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 80
Υποκατάσταση - Αντικατάσταση του άρθρου 164
του ν. 4412/2016

«Άρθρο 165
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριµένος
υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία

Το άρθρο 164 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:

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.
Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί µε απόφασή της, που εκδίδεται
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην εγκρίνει την υπεργολαβία αυτήν.
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 ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,
ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ, ανάγεται στο µισό του
χρόνου επίβλεψης.
3. Εφόσον, προκύπτει υποχρέωση από τα τεύχη του διαγωνισµού ή αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριµένους υπεργολάβους
κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την
υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης, να προσκοµίσει την υπεργολαβική σύµβαση. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει προθεσµία στον ανάδοχο 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.
4. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών
επιχειρήσεων, για την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει
µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές (κατασκευαστική
κοινοπραξία), αν: α) όλα τα µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 76, β) το συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στην
Προϊσταµένη Αρχή του έργου, και γ) ο προϋπολογισµός του
έργου υπερβαίνει το όριο της περ. α’ του άρθρου 5. Παράλειψη
της υποχρέωσης γνωστοποίησης επιφέρει ακυρότητα της συµφωνίας. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση
της κοινοπραξίας, µε απόφαση που λαµβάνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση.
Η άπρακτη πάροδος της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται ως
απόρριψη της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
5. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα
τοις εκατό (50%). Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο
ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός αν η
συµµετοχή της στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται σε ποσοστό
µικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), οπότε αυτό ισχύει
ως ελάχιστο ποσοστό και στην κατασκευαστική κοινοπραξία.
Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που µετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα νέα µέλη της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας, πέραν του αναδόχου, δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες.
6. Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι
της αναθέτουσας αρχής, για το σύνολο του έργου».

«Άρθρο 164
Υποκατάσταση
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή
µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή
µόνο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 132. Για την υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική
πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, στις περιπτώσεις ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης
και της συγχώνευσης και β) εγκριτική απόφαση της ως άνω
αρχής, αν ο αρχικός ανάδοχος έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών
διαδικασιών. Για την έκδοση των ως άνω ελέγχεται, αν ο νέος
ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καθορίσθηκαν µε τη διακήρυξη του έργου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση
συγκεκριµένων εργασιών του έργου.
2. Σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του
προς τον κύριο του έργου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, αφού αντικατασταθεί από ισόποση εγγύηση του νέου
αναδόχου. Στην περίπτωση της υποκατάστασης, λόγω αφερεγγυότητας του αρχικού αναδόχου, αυτός ευθύνεται µαζί µε τον
υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο.
3. Σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Εθνικού Επιπέδου κατά το άρθρο 10 του ν. 679/1977 (Α’ 245), δύναται να εγκριθεί η υποκατάσταση αναδόχου µε απαλλαγή από την ευθύνη
του αρχικού αναδόχου, υπό τον όρο στην αίτηση του αναδόχου
να 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 το άρθρο αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή καθορίζονται 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 παρούσας, 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 αυτήν επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου
από την ευθύνη του.»
Άρθρο 81
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριµένος υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία - Αντικατάσταση του άρθρου 165 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 165 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
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Άρθρο 82
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Αντικατάσταση
του άρθρου 168 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα
σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου
χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση, καθώς επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις
επιµετρήσεις, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση
των εγκεκριµένων σχεδίων. Αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή
έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτέες ή
ελαττωµατικές, µε ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, ο υπόχρεος του προηγουµένου εδαφίου
αναφέρει εντός της άνω προθεσµίας τα παραπάνω µε έκθεσή
του προς τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών
και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Αν στην
έκθεση περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον ανάδοχο
ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώµατα σε βάρος του αναδόχου, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει αρνητικό λογαριασµό σε βάρος του αναδόχου.
2. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της πιο πάνω έκθεσης, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα
κατά την οποία περατώθηκαν οι εργασίες 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 από 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, περί πειθαρχικών παραβάσεων. Την
έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν
από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην
περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας. Η βεβαίωση περάτωσης των
εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 172, περί παραλαβής.
3. 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 αυτήν η βεβαίωση περάτωσης
εκδίδεται µετά από την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
4. 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 παρ. 3 εφαρµόζονται, ανάλογα
µε την περίπτωση, τα άρθρα 159, περί ακαταλληλότητας υλικών
- ελαττωµάτων - παράλειψης συντήρησης και 160, περί έκπτωσης αναδόχου.
5. Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών,
η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρµοδιότητα κήρυξης της απαλλοτρίωσης των
ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραµµα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν
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χρησιµοποιήθηκαν για το έργο, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους στους προηγούµενους ιδιοκτήτες
τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12
του ν. 2882/2001 (Α’ 17), περί ανάκλησης συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
6. Κατά όλων των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας
χωρεί ένσταση του άρθρου 174, περί διοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών.»
Άρθρο 83
Διοικητική παραλαβή για χρήση - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 169 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 169
Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Οποτεδήποτε και πριν από την 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 παρ. 2 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 παραλαβής του έργου».
Άρθρο 84
Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών
(ΕΣΤΙΜ -ΤΕΜ) - Αντικατάσταση του άρθρου 170
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 170 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 170
Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών
(ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Ιδρύεται Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ), το
οποίο αποτελεί σύνολο εναρµονισµένων αρχών, κανόνων, µεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου τον
προγραµµατισµό, σχεδιασµό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
2. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προσδιορισµού Κόστους
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το
οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρµα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαµβάνει τις ακόλουθες, συµβατές µε τεχνολογία BIM, διαδικτυακές εφαρµογές:
Παρατηρητήριο Τιµών, Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών και Προσδιορισµού Κόστους και Σύστηµα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη του Ενιαίου Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός φορέας µε την
επωνυµία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων & Μελετών». Ο ειδικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και λειτουργεί
σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας εκπροσωπούνται ισότιµα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που εµπλέκονται στην
παραγωγή των τεχνικών έργων ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών. Η εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενηµέρωση και υποστήριξη των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ χρηµατοδοτούνται από
το ΠΔΕ και το εκάστοτε ισχύον ΕΣΠΑ και µπορούν να ανατίθενται
και σε φορέα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. Για τη µεταφορά
τεχνογνωσίας, βάσεων δεδοµένων, τεχνικών προδιαγραφών, µεθόδων και διαδικασιών, η εταιρία µπορεί να συµβάλλεται µε φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήµατα σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους αντίστοιχους φορείς διεθνώς.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται η σύσταση, η οργάνωση και διοίκηση
της εταιρίας, οι συµπράξεις της µε άλλους φορείς της Χώρας ή
του εξωτερικού, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των
ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ, η δοµή, το περιεχόµενο, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά τους µε άλλα
ηλεκτρονικά και µη συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη µετάβαση από το υφιστάµενο σύστηµα στο Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η κατάργηση
των αναλυτικών τιµολογίων της από 19.5.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/
οικ.35577/ΦΝ466 και της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ /32129/ΦΝ
466.
7. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρµογή στις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και στις συµβάσεις έργων που υπάγονται
στον παρόντα νόµο και τον ν. 4413/2016 (Α’ 148) και προαιρετική
στις συµβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά
έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.»
Άρθρο 85
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων Αντικατάσταση του άρθρου 171 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 171 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 παρ. 1 του άρθρου 157, περί βλαβών στα έργα αποζηµιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172, περί παραλαβής,
και µετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των
οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης αν κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 86,

περί κριτηρίων ανάθεσης.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη
να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε
ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος από πέντε (5) έτη.
Για έργα προϋπολογισµού δηµοπράτησης µέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 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 την εποµένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.
2. Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να
τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε
βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής. Με
τη σύµβαση µπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου στη
συντήρηση τµηµάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευµένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως ιδίως, του πρασίνου εντός των ορίων
του έργου ή των ανελκυστήρων.
3. 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.
4. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον 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
προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε τη διευθύνουσα υπηρεσία.»
Άρθρο 86
Παραλαβή - Αντικατάσταση του άρθρου 172
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 172 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 172
Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στην παραλαβή παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και
ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται 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.
2. Η παραλαβή διενεργείται µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών µετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον
ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια
και η Προϊσταµένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του
άρθρου 141, περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων.
3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταµένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) µήνες πριν από την πάροδο της προθεσµίας
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής,
ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή
είναι πενταµελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς
υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους, µε ειδικότητες σχετικές
µε το αντικείµενο της σύµβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της Προϊσταµένης
Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από
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άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αµιγώς γεωτεχνικών
έργων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήµατος της Προϊσταµένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ηµερών, από
την υποβολή του αιτήµατος. Μη υπόδειξη εκ µέρους του ΤΕΕ ή
του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το
κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος
µπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών
της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ
ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αµοιβή, η
οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αµοιβές των µελών της επιτροπής
παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως µε το οικονοµικό αντικείµενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.
4. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαµβάνει, 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 µνεία των λόγων της αδυναµίας υπογραφής.
5. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και
ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, καταγράφει
στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για
υλικά που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν
εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά
τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή δεν έχει δικαίωµα ελέγχου των οικονοµικών παραµέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει
του έργου. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες 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.
Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η διευθύνουσα υπηρεσία µεριµνά για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 159, περί
ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων - παράλειψης συντήρησης.
6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, µε πρόσκληση που αποστέλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 143 παρ. 1,
περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) τουλάχιστον ηµέρες
προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα
και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να
παραστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου
µπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται µε έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταµένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούµενη δεκαήµερη προθεσµία. Κατά της απόφασης έγκρισης
ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης
συµβατικών διαφορών.
7. Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωµάτων στο έργο και από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής
στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσµία της παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία µεριµνά για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 159 περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων - πα-
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ράλειψης συντήρησης.
Μετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων, η διευθύνουσα
υπηρεσία ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, προκειµένου να
συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλλου.
Ουδεµία άλλη εκκρεµότητα του έργου ή οικονοµικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσµίας παραλαβής.
8. Το παρόν έχει ανάλογη εφαρµογή και στις 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.
9. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος
ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κρυφών
ελαττωµάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, µε τα
συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά την παραλαβή.
10. Οι διατάξεις της παρ. 9 του παρόντος και της παρ. 3 του
άρθρου 178, περί προδιαγραφών και κανονισµών έργων, εφαρµόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.
11. Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της
παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική
σύµβαση, παρεκτός αν τούτες έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
12. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν
εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που
εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες
αυτές.
13. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δηµόσιου
έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια
«ως κατασκευάσθει» του έργου.
14. Ο ανάδοχος συντάσσει 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. Επίσης, ο
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο
περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του
έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκοµίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.»
Άρθρο 87
Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών Αντικατάσταση του άρθρου 174 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 174
Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών
1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής ή του κυρίου
του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωµα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, και ασκείται είτε µε επίδοση µε δικαστικό επιµελητή είτε µε ηλεκτρονική αποστολή, σύµφωνα µε τα άρθρα 15,
19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταµένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη
πράξη ή στο αποφαινόµενο όργανο, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης
ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.
1.β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της Προϊστα-
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µένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον µε τις πράξεις
αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση
αυτήν, η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από
την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταµένη Αρχή οφείλουν,
κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να µνηµονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσµία για την άσκησή της, το αποφαινόµενο όργανο, καθώς και
τις συνέπειες από τη µη άσκησή της, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής
επίλυσης διαφορών.
3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νοµιµότητα της πράξης
ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την
απόφασή του µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την άσκηση της
ένστασης, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου.
4. Η ένσταση πρέπει 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 ένσταση και ορισµένα αιτήµατα. Η
ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόµενης πράξης, εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταµένη Αρχή, κατά περίπτωση, υποχρεούνται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και τον φάκελο της υπόθεσης,
ο οποίος περιλαµβάνει τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Η
παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141 περί
πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων. Τα συµβατικά τεύχη
µπορεί να τα προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει την ένσταση.
6. Ένσταση µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δηµόσιο και η Προϊσταµένη Αρχή δεν ανήκει
στον κύριο του έργου.
7. Η παράλειψη υποβολής απόψεων της παρ. 5 δεν δηµιουργεί τεκµήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται µε την ένσταση, τους οποίους µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αποκρούσει
για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.
8. Προκειµένου να συζητηθεί η ένσταση στο τεχνικό συµβούλιο, η γραµµατεία του συµβουλίου καλεί, σύµφωνα µε το άρθρο
143 περί κοινοποιήσεων αναδόχου, τον ανάδοχο να παραστεί σε
ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση 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. Αντίγραφο της ένστασης διαβιβάζεται και
στα µέλη του συµβουλίου έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτησή της. Κατά τη συζήτηση καλείται και ο κύριος του έργου
που υποβάλλει ένσταση.
9. 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 ένστασης και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν
κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε
ένσταση.
10. Η εξέταση της ένστασης αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας προς
το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο της ένστασης και το παραδεκτό των επιδόσεων αυτής. Στη συνέχεια
εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητα της ένστασης, ανάλογα µε
τους περιεχόµενους σε αυτή λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα. Αν η ένσταση 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. Κατά τη συζήτηση στο
συµβούλιο παρίσταται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο εκπρόσωπος της Προϊσταµένης
Αρχής, ο οποίος διατυπώνει προφορικά τις απόψεις του προς το
συµβούλιο, υποβάλλοντας και σχετικό έγγραφο απόψεων. Στη
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συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την ένσταση.
Ο πρόεδρος του συµβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την
ενδεχόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συµβούλιο, το οποίο,
µετά το τέλος της συζήτησης, γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, για την υπόθεση.
11. Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει ή αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία της παρ. 2, αυτός που υπέβαλε την ένσταση µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα
µε το άρθρο 175. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 2, δεν µεταθέτει την έναρξη της προθεσµίας για άσκηση προσφυγής.
12. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα
οποία εκτελούνται από τους Δήµους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσµους τους και τα νοµικά τους πρόσωπα, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, µε προϋπολογισµό
κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρµογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρµόδιος συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν γνώµης του τεχνικού συµβουλίου της
οικείας Περιφέρειας και µετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α..
13. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, παράλληλα µε
το Συµβούλιο Δηµόσιων Έργων του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ.
80855/5439/92 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων
Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’ 573), συγκροτείται Τεχνικό συµβούλιο Δηµόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευοµένων Νοµικών Προσώπων,
που γνωµοδοτεί στις περιπτώσεις έργων και µελετών των εποπτευοµένων από το Υπουργείο νοµικών προσώπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, όταν στα πρόσωπα αυτά δεν υφίσταται τεχνικό
συµβούλιο.
14. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα και µελέτες των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
στα οποία δεν υφίσταται Τεχνικό Συµβούλιο, γνωµοδοτεί το προβλεπόµενο από το άρθρο 89 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) Τεχνικό
Συµβούλιο Δηµόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευόµενων Νοµικών Προσώπων.
15. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που τάσσονται στα όργανα του
εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται κατά τον µήνα Αύγουστο.
16. Για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλοµένων ενστάσεων και των λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας του Τεχνικού
Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, δύναται στο Τεχνικό Συµβούλιο του Υπουργείου να συσταθούν Τµήµατα, που
είναι αυτοτελή και ισόβαθµα µεταξύ τους. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται η αρµοδιότητα των Τµηµάτων. Η σύνθεση των Τµηµάτων είναι αυτή, που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί συγκρότησης και σύνθεσης του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η παραποµπή
των θεµάτων προς γνωµοδότηση στα Τµήµατα του τεχνικού συµβουλίου, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους, γίνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών.
17. Σε περιπτώσεις άσκησης ένστασης κατά απόφασης της
διευθύνουσας υπηρεσίας, που κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο
κατ’ άρθρο 160 περί έκπτωσης του αναδόχου, η έκπτωση δεν
οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Ο προσδιορισµός της συζήτησης της ένστασης στο αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο διενεργείται κατά
προτίµηση και εντός τριών (3) µηνών από την άσκησή της. Για τη
συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλλει εισήγηση εντός τριάντα (30) ηµερών από
την άσκηση της ένστασης. Παράλειψη υποβολής της εισήγησης
δεν κωλύει τη συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο, εφόσον ο ενιστάµενος υποβάλει εντός πρόσθετης προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών, τα αναγκαία έγγραφα για τη συζήτηση της ένστασης,
ιδίως δε, τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και την απόφαση έκπτωσης. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση
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της γνωµοδότησης του τεχνικού συµβουλίου, το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο εκδίδει απόφαση επί της ένστασης. Παράλειψη εκδόσεως απόφασης εντός της άνω προθεσµίας
τεκµαίρεται ως σιωπηρή αποδοχή της οικείας γνωµοδοτήσεως
του τεχνικού συµβουλίου.»
Άρθρο 88
Διαιτητική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9
στο άρθρο 176 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 6, 7, 8 και 9 και το άρθρο 176
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 176
Διαιτητική επίλυση διαφορών
1. Στα έγγραφα της σύµβασης, για έργα προϋπολογισµού
ανώτερου των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ και για µελέτες και τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες
προϋπολογισµού ανώτερου του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ, µπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά µε την
εφαρµογή, την ερµηνεία ή το κύρος της σύµβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισµού, απαιτείται για τη συµπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου.
2. Η κατά την παρ. 1, διαιτητική επίλυση της διαφοράς, διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του
Δηµοσίου. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές, µε τη σύµβαση καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν τον ορισµό των διαιτητών, οι εφαρµοστέοι κανόνες 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 παρ. 3.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του «Κανονισµού Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» της
παρ. 4, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Δικαιοσύνης, καθορίζονται 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 σε αυτές.
6. Με συµφωνία των συµβαλλοµένων, έπειτα από γνώµη του
αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, η επίλυση διαφορών από σύµβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συµπεριληφθεί σε αυτήν
ρήτρα διαιτησίας κατά την παρ. 1, µπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας.
7. Στα συµβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης, δύναται να προβλέπεται στάδιο συµβιβαστικής
επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται της προσφυγής στη
διαιτησία της παρ. 1. Για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς
συγκροτείται Συµβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ), το οποίο θα
αποτελείται από 1 έως 3 µέλη, µη συνδεόµενα µε οιαδήποτε έννοµη σχέση µε τα µέρη, τα οποία θα ορισθούν από τα µέρη εντός
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τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον ορισµό των µελών, κάθε µέρος
ορίζει από ένα και το τρίτο µέλος ορίζεται µε απόφαση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Η αµοιβή κάθε µέλους του ΣΕΔ
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περί
αµοιβής διαµεσολαβητή.
8. Η οποιαδήποτε διαφορά εισάγεται µε πρωτοβουλία οιουδήποτε µέρους στο ΣΕΔ, το οποίο εκδίδει µη δεσµευτική απόφαση, εντός τριάντα (30) ηµερών από την εισαγωγή της
διαφοράς. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από της εκδόσεως της
απόφασης του ΣΕΔ τα µέρη δηλώνουν εγγράφως, αν αποδέχονται την εκδοθείσα απόφαση. Αποδοχή της απόφασης από τα
µέρη επιλύει τη σχετική διαφορά.
9. Με συµφωνία των συµβαλλοµένων, η επίλυση διαφορών
από σύµβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συµπεριληφθεί σε
αυτήν ρήτρα συµβιβαστικής επίλυσης κατά την παρ. 7, µπορεί
να υπάγεται στις διατάξεις αυτής.»
Άρθρο 89
Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση - Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 183 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 183
Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η διοίκηση της σύµβασης 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 διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν
ορισθεί οµάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης µελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον
προβλέπεται στη διακήρυξη, από πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα
επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στα οικεία µητρώα
του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) και διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις
που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της
µελέτης.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει µε την
προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της
µελέτης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Αµέσως µετά την
κατακύρωση της µελέτης και την υπογραφή της σύµβασης µε
τον ανάδοχο, η Προϊσταµένη Αρχή τον καλεί να υπογράψει την
προβλεπόµενη σύµβαση µε τον ΙΦΕ. Η Προϊσταµένη Αρχή, κατά
το ως άνω στάδιο δύναται αιτιολογηµένα να αρνηθεί τον ορισµό
του προτεινόµενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσµία όχι
µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερη των τριάντα
(30) ηµερών στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιηµένο
ΙΦΕ.
Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται
στο σύνολό του µαζί µε τα πάσης φύσεως παραρτήµατά του από
τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση,
εάν το σχέδιο σύµβασης έχει το προβλεπόµενο περιεχόµενο, και,
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εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι, µπορεί
να προσχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης µε τον ΙΦΕ. Εάν
η σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται διορθώσεις ή
τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία τάσσει προθεσµία στον
ανάδοχο να συµµορφωθεί. Με την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ, ο τελευταίος εγκαθίσταται ως επιβλέπων
στη µελέτη.
Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει, ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόµιµες ή τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
τον καλεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να
καταγγείλει τη σύµβασή του µε τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άµεσα.
Η αµοιβή του ΙΦΕ βαρύνει αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο
οποίος είναι ο µόνος υπόχρεος για την πληρωµή των αµοιβών
και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθµίζονται από
το εφαρµοζόµενο τιµολόγιο, ενώ ο εργοδότης ή ο κύριος του
έργου δεν έχει καµία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.
Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του εργοδότη ακόµη και για ελαφρά
αµέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν,
κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται µε τις ως άνω ρυθµίσεις και ιδίως, η απαιτούµενη
πιστοποίηση του ΙΦΕ µε την εγγραφή του στα οικεία µητρώα του
π.δ. 71/2019, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει
να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισµού
και εγκατάστασης του ΙΦΕ, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης
µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ απέναντι στον εργοδότη,
ο υπολογισµός της αµοιβής του ΙΦΕ και ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της από τον ανάδοχο, οι εγγυήσεις αµεροληψίας
του ΙΦΕ και τα µέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης
των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της µελέτης και η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα, που συνδέεται µε την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής των προβλέψεων της παρ. 3 η διευθύνουσα υπηρεσία δεν προβαίνει στον ορισµό επιβλεπόντων
κατά τους ορισµούς της παρ. 2. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης
έχει όλα τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. α. Η διευθύνουσα υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης της
επίβλεψης σε ιδιωτικό φορέα, δικαιούται, να πραγµατοποιεί,
κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε προηγούµενη γνωστοποίηση, επιτόπιους ελέγχους µε σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξη αυτής, τη νόµιµη άσκηση της επίβλεψης και τη
συµµόρφωση του αναδόχου µε τη σύµβαση της µελέτης.
β. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται στα πορίσµατα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, που υποβάλλεται στην Προϊσταµένη
Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίησή τους
σε αυτήν, άλλως τεκµαίρεται η αποδοχή των πορισµάτων και των
εγγράφων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης αιτιολογηµένης εναντίωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή του έργου αποφασίζει, εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από της περιέλευσης σε
αυτήν της εισηγήσεως. Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής δεσµεύει τη διευθύνουσα υπηρεσία, τον φορέα επίβλεψης και τον
ανάδοχο.
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γ. Τα πορίσµατα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από τον
ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, καθώς και τα έγγραφα ή τα στοιχεία
που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν διαφορές µεταξύ του
επιβλέποντος και του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος αµφισβητεί
ενέργειες της επίβλεψης, υποβάλλει αναφορά προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία µπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις
του αναδόχου, να εναντιωθεί κατά τη διαδικασία της περ. β’.
δ. Κατά της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής, που δέχεται
την εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας σε έγγραφα ή πορίσµατα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, καθώς και κατά της τεκµαιρόµενης αποδοχής από τη διευθύνουσα υπηρεσία των
εγγράφων ή πορισµάτων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 174, εφόσον
η ως άνω εναντίωση ή η τεκµαιρόµενη αποδοχή των ενεργειών
της επίβλεψης έχουν άµεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
6. 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.
7. 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.
8. Ειδικά για τους επιβλέποντες υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας, 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 περί έκπτωσης αναδόχου.»
Άρθρο 90
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016
Στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται άρθρο 183 Α ως εξής:
«Άρθρο 183Α
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Η επίβλεψη µελετών µε προεκτιµώµενη αµοιβή έως το όριο
των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, περί κατώτατων
ορίων δύναται, πέραν των ορισµών των παρ. 1 και 2 του άρθρου
183, να διενεργείται από διαπιστευµένους ιδιώτες επιβλέποντες
«ελεγκτές µηχανικούς» ανά κατηγορία µελετών.
Στα καθήκοντα του ελεγκτή µπορεί να περιλαµβάνεται και ο
έλεγχος της µελέτης πριν την έγκρισή της, κατά την έννοια της
παρ. 8 του άρθρου 189.
2. Ο ορισµός του ελεγκτή µηχανικού γίνεται µετά από κλήρωση µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο, που πληρούν τα
κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής µηχανικός που κλη-
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ρώθηκε για την επίβλεψη µελέτης δεν επιτρέπεται να συµµετέχει
σε επόµενη κλήρωση, µέχρι την παραλαβή του αντικειµένου της
µελέτης κατ’ άρθρο 189.
3. Σε περίπτωση ορισµού ελεγκτή µηχανικού εφαρµόζονται
αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 183.
4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.»
Άρθρο 91
Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα - Αντικατάσταση
του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 184 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 184
Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα
1. Στα έγγραφα της σύµβασης για την ανάθεση µελέτης και
στη σύµβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσµία για την περαίωση του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης (συνολική) και
επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσµίες για την ολοκλήρωση
συγκεκριµένων τµηµάτων ή και σταδίων µελετών της σύµβασης
(τµηµατικές). Στη συνολική προθεσµία περιλαµβάνονται τα χρονικά διαστήµατα, που αφορούν στην εκπόνηση του αµιγώς µελετητικού αντικειµένου της σύµβασης, από τη χορήγηση της
σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου µελέτης µέχρι την
υποβολή του. Επίσης, περιλαµβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές µελέτες. Η προθεσµία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήµατα, που αφορούν ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας µελέτης, ήτοι
από την υποβολή σταδίου µελέτης µέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόµενου σταδίου. Εφόσον, σηµειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από
υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταµένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.
Αν σηµειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύµβασης
για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της
συνολικής προθεσµίας, η σύµβαση διαλύεται και επέρχονται οι
συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύµβασης. Κατ’ εξαίρεση µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από γνώµη του αρµοδίου τεχνικού
συµβουλίου, µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία µιας σύµβασης καθ’ υπέρβαση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου,
όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή
στον ανάδοχο.
2. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης, γραµµικό κατ’ ελάχιστον,
ανάλογα µε τη σχετική πρόβλεψη των συµβατικών τευχών. Το
χρονοδιάγραµµα αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων
όλων των επιµέρους απαιτούµενων µελετών και τις χρονικές
τους αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαµόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιµης διαδροµής. Με το χρονοδιάγραµµα, ο
ανάδοχος προεκτιµά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της µελέτης, υπολογίζοντας εύλογα διαστήµατα που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι
υπεύθυνος, κατά την παρ. 1.
3. Οι τµηµατικές και η συνολική προθεσµία µπορούν να παρατείνονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από
αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή
και µε πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σηµειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύµβασης.
4. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση
µελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται
διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και
δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας, ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης. Αν η
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διευθύνουσα υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή συµπληρώσεων, που δεν εµπίπτουν
στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ορίζεται, µε το ίδιο
έγγραφο, και εύλογη προθεσµία για την επανυποβολή της µελέτης ή σταδίου αυτής και τηρείται, αν απαιτείται, η διαδικασία του
άρθρου 186, περί τροποποίησης της σύµβασης στη διάρκειά της.
Στην περίπτωση αυτήν, η συµβατική προθεσµία παρατείνεται για
χρόνο ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται για την παράδοση της
τροποποιηµένης µελέτης.
5. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των
προθεσµιών των παρ. 1, 2, 3 και 4, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αµελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς µόλις τούτα εµφανιστούν.
Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, άλλως
τεκµαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή της παρούσας
δεν δύναται σε καµία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10)
της συνολικής συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου για
συµβάσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, άλλως
για συµβάσεις µικρότερης διάρκειας έως τριάντα (30) ηµέρες.
6. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 186.
7. Στις συµβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προθεσµίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήµατα ρυθµίζονται µε τα έγγραφα της σύµβασης.
8. Για την ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία,
εκπόνηση πλήρους ή επιµέρους µελέτης, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριµ),
εφόσον ο χρόνος παράδοσης της µελέτης είναι µικρότερος κατά
δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόµενου στη σύµβαση. Στην
περίπτωση αυτήν, για την πληρωµή της πρόσθετης καταβολής
απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει, 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 συµβατικής αµοιβής, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη
καταβολή καταβάλλεται µε την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του
συµβατικού αντικειµένου συµπεριλαµβανοµένων των παρατάσεων. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν κάθε
θέµα, που σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτήν καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται, µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, µε σαφή και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία, προκειµένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη
αµοιβή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτήν, υπό
τον όρο ο ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.»
Άρθρο 92
Ποινικές ρήτρες - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του
άρθρου 185 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 185 του ν. 4412/2016 (Α’
147) τροποποιούνται και το άρθρο 185 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 της συνολικής προθεσµίας 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 σύµ-

9490

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βασης. Για τις επόµενες ηµέρες και µέχρι ακόµα δέκα τοις εκατό
(10%) της συνολικής προθεσµίας, 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%) της συνολικής προθεσµίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η µέση ηµερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον αριθµό των ηµερών της
συνολικής προθεσµίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
184, περί προθεσµιών.
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
της προθεσµίας της συµπληρωµατικής σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποινικών ρητρών της συµπληρωµατικής σύµβασης
εφαρµόζεται η παρ. 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
ορίζονται 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 της συνολικής προθεσµίας
της σύµβασης.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω του λογαριασµού, που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους. Αν
κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, η είσπραξη
αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης.»
Άρθρο 93
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου - Τροποποίηση των
παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016 (Α’
147) τροποποιούνται και το άρθρο 187 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 187
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου
1. Η κατ’ αποκοπή αµοιβή µελέτης που έχει ανατεθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 51, περί «Συµβάσεων Μελετών για τον Προσδιορισµό Τεχνικής Λύσης» καταβάλλεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
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 µε την εντολή έναρξης κάθε
επόµενου σταδίου µπορεί να χορηγείται στον ανάδοχο κατόπιν
αιτήσεώς του, προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής του σταδίου, έναντι
ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Η προκαταβολή είναι
έντοκη, µε επιτόκιο ίσο µε το µικρότερο επιτόκιο των εντόκων
γραµµατίων του δηµοσίου δωδεκάµηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάµηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
µονάδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το επιτόκιο.
β) Μετά από την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον τηρείται το χρονοδιάγραµµα

εκπόνησής του κατά την εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας,
καταβάλλεται, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, επιπλέον
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής, που αντιστοιχεί
στο υπόψη στάδιο και παύει να τρέχει ο τόκος της περ. α’, ο
οποίος συµψηφίζεται µε την αµοιβή του αναδόχου.
γ) Μετά από 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.
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 από την έγκριση και παραλαβή κάθε ενδιάµεσου σταδίου ανά κατηγορία µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής του σταδίου.
στ) Μετά από 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 από την παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε τοις εκατό (5%)
και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή εφόσον συντρέχει η προηγούµενη περίπτωση της περ. στ’.
3. Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της περ. 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 τον χρόνο αυτό. 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 υποβολή της επιµέτρησης µε δήλωση αλήθειας των στοιχείων που περιέχει, νοµίµως υπογεγραµµένη από τον ανάδοχο,
υποβάλλεται µαζί µε τον λογαριασµό στον οποίο αφορά. 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, ήτοι 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 υπο-
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βολή 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 υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία µέσα σε έναν (1) µήνα από την υποβολή τους 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 και επανυποβολή. Ο έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος
λογαριασµού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Το τιµολόγιο του αναδόχου, που αφορά το ποσό του κάθε λογαριασµού,
που θα περιέλθει στον ίδιο και η φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητά του προσκοµίζονται στην υπηρεσί, που διενεργεί
τις πληρωµές του κυρίου του έργου µετά την ειδοποίησή του για
την επικείµενη πληρωµή. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις γίνονται από
την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.
7. Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο (2) µηνών από την υποβολή
τους οφείλεται τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται, σύµφωνα
µε την παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµού 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 αυτήν δικαιούται ισόχρονη
παράταση. Υπαιτιότητα τoυ αναδόχου για τη µη πληρωµή λογαριασµού υπάρχει µόνο, αν 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. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υστέρων
εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του συµβατικού ανταλλάγµατος,
όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ή
σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα χρησιµοποιήσει για την εκπόνηση της µελέτης.
9. Ο πίνακας κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών της
ένωσης που έχει υποβληθεί µε την προσφορά, κατά το άρθρο
19, περί οικονοµικών φορέων, µπορεί να τροποποιηθεί κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, µετά από έγκριση της διευθύνουσας
υπηρεσίας.»
Άρθρο 94
Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 189
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 189
Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιµέρους κατηγορίες µελετών, για τις οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόµενες κατά στάδιο µελέτες,
καθώς και η συνολική µελέτη εγκρίνονται από το αρµόδιο, κατά
περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Οι µελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγµατοποιεί συνοπτικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, σύµφωνα
µε τη σύµβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση µέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα.
2. Η υποβληθείσα µελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή της παρ.
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10 του παρόντος ή του άρθρου 183Α κατά περίπτωση, αµέσως
µετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη, της βεβαίωσης της
παρ. 1, ο οποίος, το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες, συντάσσει
και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τεχνική έκθεση µε την
οποία βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της µελέτης εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενες προδιαγραφές, κανονισµοί και τεχνικές
οδηγίες και ότι, η µελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική
επάρκεια, σύµφωνα µε τις εν γένει συµβατικές υποχρεώσεις του
αναδόχου. Αν η τεχνική έκθεση διαπιστώσει, ότι η µελέτη δεν έχει
ελλείψεις ούτε και χρήζει διορθώσεων και η διευθύνουσα υπηρεσία δεν αµφισβητεί την έκθεση, ο ελεγκτής προωθεί τη µελέτη
στο αρµόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης έγκρισης,
αλλιώς την επιστρέφει στον ανάδοχο µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσµία, εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί και υποβάλει εκ νέου τη µελέτη.
Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσµία υποβολής της
τεχνικής έκθεσης και δεν συµπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ηµέρες από την επανυποβολή της. Αν ο ανάδοχος
δεν τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των πληµµελειών της µελέτης εντός της τεθείσας προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση –
συµπλήρωση της µελέτης του να διενεργηθεί από την υπηρεσία,
ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, σε
άλλον µελετητή ή και στον ελεγκτή της µελέτης, αν διαθέτει τα
τυπικά κατά τον νόµο προσόντα.
3. Αν σύµφωνα µε τον νόµο, απαιτείται πριν την έγκριση της
µελέτης η γνωµοδότηση άλλων υπηρεσιών και φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, µετά από την
υποβολή της τεχνικής έκθεσης του ελεγκτή και τις τυχόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή συµπληρώσεις εκ µέρους του αναδόχου.
Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη
γνώµη τους 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.
4. Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η
απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο υποχρεωτικά µέσα σε έναν (1) µήνα, από την υποβολή της
µελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόµενη από την
τυχόν απαιτούµενη γνώµη άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 3, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο
συµπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριµένο στάδιο ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων µελετών. Με αιτιολογηµένη απόφασή του, που εκδίδεται
εντός της προθεσµίας της παρούσας, το όργανο έγκρισης µπορεί να παρατείνει την προθεσµία έγκρισης, για δύο (2) ακόµα
µήνες.
5. Η έγκριση της µελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 συνιστά
και παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία της παρ. 4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση
και παραλαβή της µελέτης και επιστρέφεται, µέσα σε δύο (2)
µήνες µετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη
σύµβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς
τµήµατος έργου που εκπονήθηκε.
7. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πληµµελειών της µελέτης, υπόκεινται σε εξαετή παραγραφή, η οποία
άρχεται την εποµένη της παραλαβής της µελέτης ή της λύσης
της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο.
8. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αµοιβής
του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη
παραλαβή της µελέτης, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, σύµφωνα µε ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
9. Η παραλαβή του αντικειµένου των συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών γίνεται, όπως ορίζεται στις συµβάσεις αυτές.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος
από ιδιώτες ελεγκτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των µελετών,
των οποίων η εκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα τιθέµενα µε την
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απόφαση όρια, πριν την έγκρισή τους από την αναθέτουσα αρχή.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης, οι κατηγορίες µελετών
που ελέγχονται υποχρεωτικά, η διαδικασία ανάθεσης του ελέγχου, ο τρόπος καθορισµού της αµοιβής και τα προσόντα των
ελεγκτών, τα στάδια ελέγχου, ο καθορισµός των ευθυνών τους
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου,
οι αναθέτουσες αρχές και οι φορείς του παρόντος δύνανται να
αναθέτουν µε σύµβαση σε ελεγκτές τον έλεγχο µελετών, των
οποίων η προεκτιµώµενη αξία υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, εξαιρουµένων των µελετών που δεν
αφορούν στον σχεδιασµό τεχνικών έργων.»
Άρθρο 95
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας
του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 190 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 από την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερηµερίας, η
οποία δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) µήνες κατ’ ανώτατο
όριο. Η όχληση υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία και
προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του, που συνιστούν την αιτία της υπερηµερίας, 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, ο επιβλέπων υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία
εισήγηση, µε την οποία διαπιστώνει αν υφίσταται υπερηµερία,
καθώς και τα αίτιά της και το ύψος των ζηµιών του αναδόχου για
κάθε ηµέρα κατά προσέγγιση. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει εντός δέκα (10) ηµερών, απόφαση µε την
οποία αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτηµα του αναδόχου. Κατά
της απόφασης αυτής επιτρέπεται η ένσταση του άρθρου 198,
περί διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών.
3. Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος
υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζηµίας του, προσδιορίζοντας επακριβώς το ποσό αυτής. Επί της αίτησης αποφασίζει,
µετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή.»
Άρθρο 96
Έκπτωση του αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6,
7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 191 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 191
Έκπτωση του αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών
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:
α) Ο ανάδοχος υπερβεί υπαίτια, για χρονικό διάστηµα πέραν
του ενός τρίτου (1/3), τη συνολική προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 184 περί προθεσµιών, λαµβανοµένων υπόψη των παρατά-

σεων.
β) Ο ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου µελέτης, για χρόνο περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης τµηµατικής προθεσµίας.
γ) Οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζουν κατ’ επανάληψη
ελαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος
για τον λόγο αυτόν, πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια
φορά, η εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 188 περί υποχρεώσεων αναδόχου, για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η
ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.
δ) Διαπιστωθεί, ότι ο ανάδοχος προσκόµισε πλαστή εγγυητική
επιστολή ή ότι, προσκόµισε πλαστά δικαιολογητικά του άρθρου
103 περί πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύµβασης.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο
µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας,
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 αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της ταχθείσας 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. Η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική, αν κατά της
απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί ένσταση ή αν η ασκηθείσα ένσταση απορριφθεί. Αν ασκηθεί ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο
ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης.
Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης από το αποφαινόµενο όργανο κατ’ άρθρο 198, περί διοικητικής και δικαστικής επίλυσης
διαφορών 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.
7. Η εξέταση της ένστασης, κατά το άρθρο 198 γίνεται κατά
προτεραιότητα από το τεχνικό συµβούλιο και η σχετική γνωµοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσµία τριών (3) µηνών
από την άσκηση της ένστασης. Η µη έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, κατά το άρθρο 198 µέσα σε
προθεσµία ενός (1) µηνός από την έκδοση της γνωµοδότησης
του συµβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωµοδότησης.
8. Μετά από 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 αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
9. Η απόφαση, µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση, κοινοποιείται στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την τήρηση µητρώων µελετητών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

10. Αν, µετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της µελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόµενη θέση στον
διαγωνισµό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και
του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της µελέτης,
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον 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 αυτός
δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η Προϊσταµένη
Αρχή προσκαλεί τον επόµενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης,
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταµένη Αρχή προσφεύγει
κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του νόµου.
Η διαδικασία της παρούσας εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση, που η Προϊσταµένη Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον εργοδότη
της µελέτης, αλλά µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της µελέτης, ύστερα από διάλυση της
σύµβασης.»
Άρθρο 97
Διάλυση της σύµβασης - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5 και
6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 192 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται οι
παρ. 1, 3, 4, 5 και 6, καταργείται η παρ. 7 και το άρθρο 192 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 192
Διάλυση της σύµβασης
1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µια σύµβαση µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 133, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου.
2. Πέραν των αναφεροµένων στην παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου 194 περί αποζηµίωσης αναδόχου, σε περίπτωση διάλυσης
της σύµβασης. 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 194.
3. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν υποχρεωθεί σε αναστολή εκπόνησης της µελέτης ή παροχής των υπηρεσιών µε εντολή του εργοδότη, για συνεχόµενο
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της εντολής, ή αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύµβασης ανασταλεί ή διακοπεί η εκπόνηση της µελέτης για συνολικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών.
β) 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, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών.
Για την έναρξη της προθεσµίας, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία, ειδική δήλωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 4.
γ) Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) µηνών
από την υποβολή ειδικής δήλωσης εκ µέρους του αναδόχου
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προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας για την
πληρωµή εγκεκριµένου λογαριασµού.
4. Η ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών των περ. β’ και γ’
της παρ. 3 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 (1) 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
και η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της σύµβασης.
5. Για τη διάλυση της σύµβασης κατά την περ. α’ της παρ. 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 παρ. 4 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτήν.
6. 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. Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως, όπου προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.
Στη σύµβαση µπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα έχει ουσιώδη σηµασία για τα συµφέροντα του κυρίου του έργου.
7. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 98
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης
της σύµβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 194
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 194 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 και προβλέπεται από τη σύµβαση καταβολή αποζηµίωσης, ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να
υπερβεί το τρία τοις εκατό (3%) επί της συµβατικής αµοιβής των
σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της. Για την
αµοιβή των ήδη εκπονηθέντων τµηµάτων του σταδίου της µελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισµού
Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
2. Για την πληρωµή της αποζηµίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει,
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη διευθύνουσα υπηρεσία αίτηση, µε λογαριασµό αποζηµίωσης συνοδευόµενο από το
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της παρ. 1.
3. Οι αποζηµιώσεις του παρόντος δεν θίγουν την οφειλόµενη
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αµοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.»
Άρθρο 99
Υποκατάσταση του αναδόχου - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται, η παρ. 4 καταργείται και το άρθρο 195 διαµορφώνεται
ως εξής:
«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 περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου
132, περί τροποποίησης της σύµβασης στη διάρκειά της.
2. α) Σε συµβάσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια των περ. β’
και γ’ του άρθρου 5 , όταν ο ανάδοχος ή ο µοναδικός µελετητής
ή πάροχος υπηρεσιών εταιρείας µελετών ή παρόχων υπηρεσιών
είναι φυσικό πρόσωπο αντίστοιχα και καθίσταται ανίκανος λόγω
ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας για την εκπλήρωση της
παροχής του, η προϊσταµένη αρχή µπορεί να εφαρµόσει αναλόγως την παρ. 10 του άρθρου 191.
β) Αν πτωχεύσει 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 ανωτέρω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση διαγραφής µελετητή από τα µητρώα και η σύµβαση εξελίσσεται κανονικά χωρίς τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου. 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 ή 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 υποχρεούνται
να τον υποκαταστήσουν εφόσον θεωρείται απαραίτητος για την
περάτωση του υπό εκπόνηση σταδίου της µελέτης, µε άλλον, αντίστοιχων προσόντων.
3. Οι περ. β’ και γ’ της παρ. 2 εφαρµόζονται και στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στη σύµβαση.
4. (Καταργείται).»
Άρθρο 100
Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 196 του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 196 διαµορφώνεται ως εξής:
«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, λαµβανο-

µένων υπόψη των δεσµεύσεων του άρθρου 54 περί τεχνικών
προδιαγραφών. Σε περίπτωση µεταγενέστερων µεταβολών των
άνω προδιαγραφών, προσαρµόζεται αναλόγως η συµβατική
σχέση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που
δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να εξειδικεύεται
το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέτης της περ. 15 της παρ. 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 περί έγκρισης µελέτης
- παραλαβής αντικειµένου σύµβασης 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 δηµόσιων έργων.»
Άρθρο 101
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12 και
προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198
του ν. 4412/2016
Προστίθενται στον τίτλο του άρθρου 198 του ν. 4412/2016 (Α’
147) οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ.
2, 3, 6, 7, 12, προστίθενται παρ. 13, 14 και το άρθρο 198 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 198
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στον νόµο, καθώς και
σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της
διευθύνουσας υπηρεσίας που βλάπτει για πρώτη φορά δικαίωµα
του αναδόχου, ασκείται ένσταση. 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 την υποβολή 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 σχετικώς. Ένσταση ασκείται και κατά των βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της προϊσταµένης αρχής ή του
κυρίου του έργου, αν από αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη
φορά. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά την έκδοση πράξης, η
οποία υπόκειται σε ένσταση ή η προϊσταµένη αρχή κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών της, οφείλουν να µνηµονεύουν
στην πράξη τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική
προθεσµία για την άσκησή της, το αποφαινόµενο όργανο, καθώς
και τις συνέπειες από τη µη άσκησή της, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 175.
2. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο
του αποφαινόµενου οργάνου, καθώς και της διευθύνουσας υπηρεσίας ή προϊσταµένης αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόµενη
πράξη, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την
κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ως κατάθεση νοείται και η αποστολή µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον η
ένσταση υπογράφεται ψηφιακά. Με την ένσταση εξετάζονται
τόσο η νοµιµότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία
της υπόθεσης.
3. Το αρµόδιο, αποφαινόµενο όργανο αποφασίζει µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών από την άσκηση της ένστασης. Αν η
ένσταση απορριφθεί εν µέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει
άπρακτη η τρίµηνη προθεσµία, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει
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προσφυγή στο αρµόδιο κατά την παρ. 11 δικαστήριο. Η έκδοση
ή κοινοποίηση της απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο
του τριµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της προθεσµίας για
άσκηση προσφυγής.
4. Ένσταση µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, αν δεν
είναι το δηµόσιο. Αν αρµόδιος να αποφανθεί σε ενστάσεις του
αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή όργανό του, στις ενστάσεις
που ασκούνται από αυτόν, αποφασίζει ο Υπουργός που εποπτεύει τον κύριο του έργου και αν δεν υφίσταται εποπτεία, ο
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών.
5. Αν κύριος του έργου δεν είναι το δηµόσιο, αντίγραφο της
ένστασης υποβάλλεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στον αντισυµβαλλόµενο του ενισταµένου. Για την εξέταση της ένστασης καλείται ο ενιστάµενος να προσκοµίσει το αποδεικτικό κατάθεσής
της στον αντισυµβαλλόµενό του, ο οποίος µπορεί να υποβάλει
τις αντιρρήσεις του µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.
Η µη υποβολή αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως αποδοχή των ισχυρισµών του αιτούντος.
6. Η ένσταση προσδιορίζει την προσβαλλόµενη πράξη ή παράλειψη, περιλαµβάνει σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της
διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται,
τα αιτήµατα του ενισταµένου και, εφόσον είναι δυνατό, το οικονοµικό αντικείµενο της διαφοράς. Η ένσταση συνοδεύεται από
αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία. Η διευθύνουσα
υπηρεσία και η προϊσταµένη αρχή διαβιβάζουν στο αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άσκηση
της ένστασης τις απόψεις τους επί αυτής και τον φάκελο της
υπόθεσης µε τα συµβατικά τεύχη του έργου. Αν δεν τηρηθεί η
ως άνω υποχρέωση, δικαιούται ο ενιστάµενος να ζητήσει από το
τεχνικό συµβούλιο τη συζήτηση της υπόθεσης και χωρίς εισήγηση της υπηρεσίας, συνοδεύοντας την αίτησή του µε αντίγραφο της ένστασης και τα κρίσιµα στοιχεία του φακέλου. Στην
περίπτωση αυτή ορίζεται ηµεροµηνία συζήτησης της ένστασης
και η αίτηση κοινοποιείται στην αρµόδια διευθύνουσα υπηρεσία
ή προϊσταµένη αρχή πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες για
την επείγουσα υποβολή εισήγησης. Αν δεν περιέλθει στο τεχνικό
συµβούλιο εισήγηση, µπορεί η υπόθεση να συζητηθεί και χωρίς
αυτή, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.
7. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη 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. Αντίγραφο της ένστασης διαβιβάζεται και στα µέλη του συµβουλίου
έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτησή της. Η πρόσκληση
επιδίδεται µε απόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στη συζήτηση καλείται µε τον ίδιο τρόπο
ο κύριος του έργου που υπέβαλε την ένσταση ή αντιρρήσεις κατ’
αυτής. Στη συνεδρίαση ο ενιστάµενος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο.
8. Αν κύριος του έργου δεν είναι το δηµόσιο και ασκηθούν αντίθετες ενστάσεις από τον ανάδοχο και τον αντισυµβαλλόµενό
του / κύριο του έργου, εξετάζονται ταυτόχρονα από τον εποπτεύοντα Υπουργό ή, αν δεν υπάρχει, τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, ακόµα και αν έχει την κατά νόµο αρµοδιότητα
για την εξέταση της ένστασης όργανο του κυρίου του έργου.
9. Η συζήτηση της ένστασης στο τεχνικό συµβούλιο αρχίζει
µε προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε µε παρουσία του ενισταµένου και του υποβάλλοντος
αντιρρήσεις είτε και χωρίς την παρουσία τους, αν δεν προσήλθαν
παρά τη νόµιµη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ’ αρχήν το εµπρόθεσµο της ένστασης, η επίδοση της ένστασης 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, 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
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αποχώρηση των ενδιαφεροµένων, διατυπώνεται στο πρακτικό
και υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών στο αρµόδιο για την απόφαση όργανο.
10. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που τάσσονται στα όργανα του
εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται κατά τον µήνα Αύγουστο.
11. 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 εφετείο της περιφέρειας στην οποία έχει υπογράφει η σύµβαση.
12. Αν η ένσταση είναι εµπρόθεσµη, το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο µπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει την
απόφασή του και µετά από την πάροδο της προθεσµίας της παρ.
3, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του µηνός από τη λήξη αυτής,
εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής
ή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει χωρήσει συζήτηση αυτής στο Δικαστήριο. Η απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινοµένου οργάνου που εκδίδεται σύµφωνα µε την
παράγραφο αυτή, δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο βοήθηµα και
είναι εκτελεστή µόνο αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την
ένσταση 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 Δικαστηρίου.
13. Ειδικά επί των ενστάσεων που αφορούν εκτελούµενες
συµβάσεις µελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε προεκτιµώµενη αµοιβή κατώτερη των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, οι οποίες εκτελούνται από
τους δήµους, τις περιφέρειες, τους συνδέσµους τους και τα νοµικά τους πρόσωπα, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και
τις επιχειρήσεις τους, αποφασίζει ο αρµόδιος συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν γνώµης του τεχνικού συµβουλίου της οικείας περιφέρειας και µετά την έναρξη λειτουργίας
της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας Ο.Τ.Α., ο επόπτης Ο.Τ.Α..
14. Το τεχνικό συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλοµένων
ενστάσεων και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητάς του, απαρτίζεται
από περισσότερα του ενός κλιµάκια, που είναι αυτοτελή και ισόβαθµα µεταξύ τους και στη σύνθεση των οποίων δεν επιτρέπεται
να µετέχουν τα ίδια πρόσωπα. Η συγκρότηση κάθε κλιµακίου γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συγκρότησης του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών συγκροτείται το τεχνικό συµβούλιο του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών και καθορίζεται η αρµοδιότητα των
κλιµακίων. Η παραποµπή των θεµάτων προς γνωµοδότηση στα
κλιµάκια του τεχνικού συµβουλίου γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 102
Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά
για πληρωµή του αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4
του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 200 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 200
Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά
για πληρωµή του αναδόχου
1. Ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα καθορί-
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ζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον
ανάδοχο, αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της
σύµβασης, µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον
συνολικό Φ.Π.Α. 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, σύµφωνα µε το άρθρο 208 περί παραλαβής υλικών.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του
φορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή.
δ) [Καταργήθηκε]
ε) Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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, περί παραλαβής του αντικειµένου
της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) [Καταργήθηκε]
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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 των παρ. 9 και 10 του άρθρου 53, περί περιεχοµένου εγγράφων της σύµβασης, 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 Ε.Ο.Χ.
ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς
και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119 περί
συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.»
Άρθρο 103
Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου - Αντικατάσταση του άρθρου
203 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 203 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 203
Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφώθηκε µε τις
σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες
µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης,
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών,
εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα
συµβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά µέσα
στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2,
δ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, εφόσον
δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν
προέβη στην αντικατάστασή τους µέσα στον συµβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύµβασης παροχής
υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου
από σύµβαση κατά τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 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.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύµβασης ή αν
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 αρµόδιου 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 ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 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,
περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.
γ) Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά,
που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα
που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.
Αν ο οικονοµικός φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, από τρίτο οικονοµικό
φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης
είτε µε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ – ΤΚΕ) x Π
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Όπου:
Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει
θετικές τιµές, αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν.
ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που
δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό
φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που
δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό
φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονοµικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης
ζηµίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση
του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαµβάνει τιµές από 1,01
έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα
έγγραφα της σύµβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, λαµβάνει την τιµή 1,01.
Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο
οικονοµικό φορέα µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών µετά
την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προµήθεια των αγαθών που δεν
προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό
φορέα σε τρίτο οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δηµόσιων Εσόδων. Το
διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από
την αναθέτουσα αρχή, αµελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρµόδια για την τήρηση σχετικού µητρώου. Τα στοιχεία του
µητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρµογή του άρθρου 74, περί
αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.»
Άρθρο 104
Χρόνος παράδοσης υλικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του
άρθρου 206 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 206 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 του άρθρου 132 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµόδιου 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 στον συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσµή παράδοση προµήθειας.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου
οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συµβατικός

9497

χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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 105
Παραλαβή υλικών - Τροποποίηση της παρ. 1
και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 τροποποιείται και προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο
208 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το άρθρο 208 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 208
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παρ.
3 του άρθρου 221 περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
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 του 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 τη
σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν
µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη 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.
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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 αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται
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 χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται
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 περ. β’ της
παρ. 11 του άρθρου 221 µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση τους
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 παρ. 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 αρµόδιου 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 παρ. 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 παρ. 13 του άρθρου 214, περί δειγµάτων, δειγµατοληψίας και εργαστηριακών
εξετάσεων. 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 υποβάλεται
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µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη 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 αρµόδιου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από τη 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 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.
10. Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 για
την παρακολούθηση και παραλαβή συµβάσεων προµηθειών µε
εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση που
εκδίδεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας, για την οποία
προορίζονται τα αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον
σκοπό αυτόν µε την απόφαση ανάθεσης.»
Άρθρο 106
Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 215 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 τον 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 ή ειδική επιτροπή, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν
από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο
της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στη σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος
της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
4. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου
χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις
της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει
την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
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από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.»
Άρθρο 107
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών
υπηρεσιών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2
του άρθρου 219 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 219 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 219
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα, στο πρώτο εδάφιο,
για την παραλαβή συµβάσεων υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία ίση
ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση, που εκδίδεται από τον
προϊστάµενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό µε
την απόφαση ανάθεσης.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σύµβαση, µπορεί
δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση
ή απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρµογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου
απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε
την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 220, περί απόρριψης
παραδοτέου και αντικατάστασης.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου από τον
οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παρ. 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παρ. 3, 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 αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου,
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη
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της επιτροπής της παρ. 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από τη σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 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.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 108
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11
και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016
Τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11, προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το
άρθρο 221 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 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 ανταγωνιστικής διαδικασίας, µε διαπραγµάτευση της διαδικασίας, µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, 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 κατακύρωση 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, όπου απαιτείται,
για τα θέµατα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συµβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύµβασης και την έκπτωση του αναδόχου και
η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταµένης αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά
εκδίδουν γνώµη, συµπεριλαµβανοµένης της βαθµολόγησης,
µετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η
γνώµη του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων
αυτών να προκύπτει από τον 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 και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας
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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. Σε περιπτώσεις
σύναψης ή εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως µέλος των ανωτέρω γνωµοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των οµάδων εργασίας έναν εξωτερικό
εξειδικευµένο επιστήµονα, που διαθέτει τις απαιτούµενες ειδικές
γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά
προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) δεν εφαρµόζεται κατά τον ορισµό των µελών των επιτροπών που ασκούν
καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων.
4. Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
σχετικά 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» (Α’
45), εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου. Τα
συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη), σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά
στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, η
αποσφράγιση και µονογραφή των φακέλων γίνεται από το µέλος
ή τα µέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής,
στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
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, προσφορά µόνο βάσει τιµής ή
βάσει πλήρως αντικειµενικοποιηµένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν
στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ.
ζ’, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισµό.
Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας
αρχής, τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού
µελών από το Δηµόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ. η’
της παρούσας είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). 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. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών προϋπολογισµού
χαµηλότερου του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, στις
οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική άποψη µόνο βάσει τιµής, η επιτροπή διαγωνισµού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της
αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέ-
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σης τιµής - ποιότητας, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE,
µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα
αρχή ή στο Δηµόσιο, ως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014,
εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ. ζ’ της παρούσας, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν
στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται µε
τον αναπληρωτή του, από την περιφερειακή ένωση δήµων της
έδρας της περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατόπιν
κλήρωσης, από τα αρµόδια όργανα του TEE.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από
τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για
έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη, αφού λάβει
υπόψη της αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης
συµφερόντων στον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Στην περίπτωση
αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών,
σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.
γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περ. β’ συγκροτείται από την
αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Η µη υπόδειξη των µελών των περ. ββ’, γγ’ και δδ’ δεν κωλύει τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση η απαρτία
υπολογίζεται βάσει του αριθµού των µελών που ορίστηκαν και
υποδείχθηκαν.
δ) 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
(TEE ή άλλου Επιµελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και
των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την περ. ε’. Οι φορείς
στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι
παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
ε) Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα επιµελητήρια, οι
περιφερειακές ενώσεις δήµων και οι εργοληπτικές οργανώσεις,
διενεργούν, µε ευθύνη των διοικήσεών 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.
στ) Στις επιτροπές δύναται να συµµετέχει, κατόπιν αιτήµατος
του φορέα χρήσης και άνευ δικαιώµατος ψήφου, εκπρόσωπός,
που υποδεικνύεται από αυτόν και ορίζεται από την αναθέτουσα
αρχή.
ζ) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών,
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων 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 και Μεταφορών
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του
Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραµµένων, οι όροι απαλλαγής
από την υποχρέωση εγγραφής, 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 παρ. 1 έως 6, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του παρόντος Βιβλίου
η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, µε απόφασή της, επιτροπή διαγωνισµού, που αποτελείται από τρία (3) µέλη. Δύο (2) από τα
µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ της αναθέτουσας αρχής, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8, που έχουν εµπειρία και προσόντα
σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας
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εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
β) Όταν η ανάθεση της σύµβασης γίνεται µε κριτήριο µόνο τη
χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 86, ορίζονται ως µέλη της επιτροπής υπάλληλοι της αναθέτουσας
αρχής, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, και µόνο κατ’ εξαίρεση, αν δεν
επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, αυτή δύναται
είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών εγγεγραµµένων στο
µητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8 που απασχολούνται στο Δηµόσιο,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των εγγεγραµµένων
στο Μη.Μ.Ε.Δ..
γ) Κατ’ εξαίρεση, η επιτροπή διαγωνισµού µπορεί να συγκροτείται από πέντε (5) µέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας
αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί
εξειδικευµένη εµπειρία. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, τέσσερα (4) από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους
αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περ. ζ’ της
παρ. 8 και µε εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο
της υπό ανάθεση σύµβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως
πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα (1) 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 ΤΕΕ προκύπτει από
απόφαση του διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή
υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί
στο Δηµόσιο, ως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 14 του
ν.
4270/2014, εγγεγραµµένος στο µητρώο της περ. η’ της παρ. 8.
ε) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευµένο αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών να καθορίζονται
πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να πληρούν τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις
περ. α ‘ και β ‘.
10. Εφόσον διενεργείται κλήρωση, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως
9, προηγείται η δηµοσιοποίηση των στοιχείων της σύµβασης,
στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και της αναθέτουσας
αρχής. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά µε βάση το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118, µεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του µητρώου της περ. ζ’ της παρ.
8 σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας µε βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα
των προηγούµενων παραγράφων κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζεται το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (A’ 226).
11. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην παρ. 1, ισχύουν και
τα ακόλουθα:
α) Συγκροτείται τριµελές ή πενταµελές γνωµοδοτικό όργανο
(επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης
προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της
σύµβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον µεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή
δεν υπάρχει υπάλληλος µε την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδροµή άλλων φορέων του δηµοσίου ή
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 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
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ως άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.
Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό 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 εκτέλεσης.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 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 τα παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του τµηµατικού ή συνολικού αντικειµένου σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύµβασης.
Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον µεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει
υπάλληλος µε την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή
ζητεί τη συνδροµή άλλων φορέων του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Ως µέλη της εν λόγω επιτροπής δύναται
να ορίζονται και υπάλληλοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 216.
Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό 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 εκτέλεσης.
ε) Τα γνωµοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό ή σε
άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα και λειτουργούν σύµφωνα µε
τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
στ) Η επιτροπή της περ. β’ γνωµοδοτεί και για ζητήµατα τροποποίησης των συµβάσεων προµηθειών, σύµφωνα µε το άρθρο
132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για
ζητήµατα τροποποίησης συµφωνιών - πλαίσιο και συµβάσεων
κεντρικών προµήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωµοδοτεί
η επιτροπή της περ. α’.
ζ) [Καταργήθηκε]
η) [Καταργήθηκε]
Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για τη συµπλήρωση
ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της επιτροπής.
12. Για τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος,
που είναι εγγεγραµµένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή
που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις
διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων κεντρικών και επικουρικών
δραστηριοτήτων αγορών, που αυτές διενεργούν, προβλέπεται
αποζηµίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της
παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί αµοιβών
συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο
και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης του
προηγούµενου εδαφίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
(ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 109
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες Τροποποίηση των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11
του άρθρου 258 του ν. 4412/2016
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Στον τίτλο του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι
παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και το άρθρο 258 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 258
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 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 ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 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 , οι αναθέτοντες φορείς δεν
υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 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 ΕΣΗΔΗΣ θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισµό
γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στους αναθέτοντες φορείς,
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 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 ΕΣΗΔΗΣ, κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο
που απαιτείται η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε
α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
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 παρ. 5.
Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς, που απαιτούν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας, άλλα µέσα επικοινωνίας, πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να
αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο
341, περί χωριστών εκθέσεων σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθε-

σης συµβάσεων, τους λόγους για αυτήν 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.
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 επιβεβαίωσης 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 ΕΣΗΔΗΣ συµµορφώνεται µε:
α) τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος
Β’ του παρόντος και
β) τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 259,
περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. Πέραν των ανωτέρω το
ΕΣΗΔΗΣ τηρεί όσα ορίζονται: α) στον
ν. 4727/2020 (Α’
184), β) στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την υπό στοιχεία
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) στο π.δ.
25/2014 (Α’ 44).
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώ-
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µενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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 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 ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής,
δ) 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,
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος
άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων, σχετικά
µε τη διαλειτουργική σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µε την Εθνική
Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ 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 και Μεταφορών, όπως το ΜΕΚ και το ΜΕΕΠ, του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), όσον αφορά
στοιχεία και έγγραφα των δηµόσιων 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 παρακολούθηση των
δηµόσιων 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.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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 ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4727/2020 (Α’ 184) 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

9503

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 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 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. α) Κατ’ εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας / πληροφοριακά συστήµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παρ. 1 έως 6 και 8 και του
άρθρου 259, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ, αναλογικά
εφαρµοζόµενων, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την υποχρέωση
εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών, µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ορίζεται το όργανο πιστοποίησης ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας / πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων και οι
αρµοδιότητές του, καθώς και οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης, εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις των παρ. 1 έως 6, και ιδίως
θέµατα λειτουργικότητας, συµβατότητας, ασφάλειας των επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και διαλειτουργικότητας των ως άνω
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας/πληροφοριακών συστηµάτων
µε τρίτα συστήµατα, καθώς και η υποχρέωση ενηµέρωσης και
χορήγησης στοιχείων προς εποπτεύοντες και ελεγκτικούς φορείς, το είδος και το εύρος κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή
διαδικασία.
γ) Το όργανο πιστοποίησης, που ορίζεται µε την απόφαση της
περ. β’, είναι αρµόδιο να αποφανθεί για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας / πληροφοριακών συστηµάτων
δηµόσιων συµβάσεων ή την ανάκληση αυτής, καθώς και για την
παρακολούθηση της λειτουργίας και την υποβολή εκθέσεων
αξιολόγησης όσον αφορά τη συµµόρφωση των ηλεκτρονικών
µέσων επικοινωνίας / πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων
συµβάσεων µε τους κανόνες πιστοποίησης. Η ίδια η διαδικασία
πιστοποίησης µπορεί να πραγµατοποιείται από ανεξάρτητους
ελεγκτικούς φορείς ή αρχές, ελέγχοντας και γνωµοδοτώντας για
τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας / πληροφοριακά συστήµατα
δηµόσιων συµβάσεων όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους µε τις
απαιτήσεις των παρ. 1 έως 6, όπως αυτές εξειδικεύονται µε την
απόφαση της περ. β’.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
η οποία εκδίδεται κατόπιν γνωµοδότησης του οργάνου πιστοποίησης ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων, παρέχεται ή ανακαλείται η εξαίρεση της περ. α’.
12. Στις συµβάσεις της παρ. 7 εφαρµόζεται αναλογικά η παρ.
6 του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ.»
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Άρθρο 110
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016
(άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 259 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 259
Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το επίπεδο ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ 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) να απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές,
όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014. Οι αναθέτοντες
φορείς 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 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 υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφασης του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 401), 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 ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών
αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στον
χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε κρυπτογραφηµένο τρόπο και επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στον
αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως ανωτέρω περιγράφεται.
4. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 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 ΕΣΗΔΗΣ.
Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής
Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, και στη συνέχεια, µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον
τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
5. Το παρόν εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 258.»
Άρθρο 111
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Τροποποίηση του τίτλου και
προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 271 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 271 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», προστίθεται παρ. 12
και το άρθρο 271 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 271
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Εξουσιοδοτική διάταξη
(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 τον σκοπό αυτό, 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 αυτόµατη µέθοδο αξιολόγησης, οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν
αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
2. Σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε δια-
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πραγµάτευση 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, περί συµφωνιών-πλαίσιο, καθώς και κατά τον
διαγωνισµό για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 270
περί δυναµικών συστηµάτων αγορών.
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 παρ. 1
του άρθρου 304, περί κριτηρίων επιλογής, ή την παρ. 1 του άρθρου 305, περί λόγων αποκλεισµού, 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 παρ. 1 του άρθρου
304 ή την παρ. 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.
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλή-
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ρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία διεξάγεται
σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 311.
Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τον µαθηµατικό τύπο, βάσει
του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό η
αυτόµατη κατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση µε τις νέες
υποβαλλόµενες τιµές ή 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 τον σκοπό αυτό, 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 περ. γ’, ενδεχοµένως, σε συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περ. 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, περί κριτηρίων ανάθεσης συµβάσεων, βάσει των
αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης
τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
11. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών σε αναθέτοντες φορείς που αποτελούν αναθέτουσες αρχές, για συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και γενικών
υπηρεσιών.»
Άρθρο 112
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση της παρ. 5
του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 99
παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται, η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 277 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 277

9506

Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης
(άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 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 παρ. 1 ο αναθέτων
φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό «φάκελο δηµόσιας σύµβασης». Ειδικότερα, στην περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης γίνεται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο «φάκελος δηµόσιας
σύµβασης» τηρείται στον ηλεκτρονικό τόπο της διαδικασίας ανάθεσης.
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) 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) στον διάλογο ή διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη),
δδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύµβασης.
ζ) Αντίγραφο της σύµβασης.
4. Ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης τηρείται για περίοδο πέντε
(5) τουλάχιστον ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής
της σύµβασης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε τη δηµόσια σύµβαση ο σχετικός φάκελος δηµόσιας σύµβασης τηρείται µέχρι το πέρας αυτής.
5. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 113
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς Αντικατάσταση του άρθρου 278 του ν. 4412/2016
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το άρθρο 278 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 278
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Πριν από 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 τον σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν
ή να δέχονται τις συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή
αρχών 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 114
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3
του άρθρου 279 του ν. 4412/2016
Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 279 του ν.
4412/2016 (Α’147) και το άρθρο 279 διαµορφώνεται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«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 των ηλεκτρονικών
µέσων επικοινωνίας για την υποβολή προσφορών ή 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 υποχρεώνει 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, καθώς και 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 από 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 όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 259, περί πολιτικής ασφάλειας
του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 258, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις
επικοινωνίες και 259, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ, και
διαρκεί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες από την ανάρτηση
της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής
πρόσκλησης. Μετά από 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 παρ. 1.»
Άρθρο 115
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων - Αντικατάσταση του άρθρου 280 του
ν. 4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το άρθρο 280 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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, περί προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς, 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.
Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας, κατ’ ελάχιστον:
α) γνωστοποιεί στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες
τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της
προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και
προσδιορίζει επαρκείς προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών,
β) αποκλείει τον εµπλεκόµενο υποψήφιο ή προσφέροντα,
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µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλισθεί συµµόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Πριν από την έκδοση της απόφασης αποκλεισµού,
παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες
να αποδείξουν ότι η συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας προµήθειας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού,
γ) ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού για δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, και την ΕΑΑΔΗΣΥ για
την καταγραφή των µέτρων που λήφθηκαν στην ειδική έκθεση
που συντάσσεται δυνάµει του άρθρου 341, περί χωριστών εκθέσεων, σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων.»
Άρθρο 116
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 281
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 281 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 281 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 281
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
1. Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα 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 293 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
του άρθρου 291, περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία, τον αριθµό φορολογικού µητρώου της αναθέτουσας αρχής και τον κωδικό της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιµολόγηση,
όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσηµο ιστότοπο της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
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, 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,
ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης, καθώς και τον
χρόνο άσκησής τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής. Στην
περίπτωση που πηγή χρηµατοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισµός, µε εξαίρεση τις συµφωνίες πλαίσιο και τα δυναµικά
συστήµατα αγορών, τον αριθµό και την χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη
πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονοµικό έτος, τον αριθµό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς
και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του
ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την
παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας
για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηµατοδότησης είναι το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον
ενάριθµο. Στην περίπτωση που συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο, οι
πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης περιέχονται µόνο στις
εκτελεστικές συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτής. Στην
περίπτωση που χρησιµοποιείται δυναµικό σύστηµα αγορών, οι
πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης αφορούν µόνο τις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτού,
η) [καταργήθηκε]
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θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος µετά
από την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος
όρος,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, τον 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, καθώς και την τεχνική ή 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, περί αρχών που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, και τους όρους πληρωµής,
ιθ) [καταργήθηκε].
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:
αα) 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,
ββ) το σύστηµα υποβολής προσφορών,
γγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) την επωνυµία του οργάνου που θα εξετάζει ενστάσεις, και
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται σύµφωνα µε τα
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 περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1, που υλοποιούνται
ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε
τον ν. 3389/2005 (Α’ 232).»
Άρθρο 117
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 296
του ν. 4412/2016
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον τίτλο του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι
λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5
και το άρθρο 296 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 296
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις
διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της
παρούσας, καθώς και οι προσκλήσεις του άρθρου 330, 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 περί
περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων, 292 περί γνωστοποίησης
για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, 293 περί προκήρυξης
σύµβασης και 294 περί γνωστοποιήσεων συναφθεισών συµβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν
δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 295 περί σύνταξης και λεπτοµερειών δηµοσίευσης. 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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 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 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 118
Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 302 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι
λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» και το άρθρο 302 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 302
Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν «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 εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης, µη συνυπολογιζοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύµβασης, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο.
Αν υποβληθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα της

σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί
της
εκτιµώµενης
αξίας,
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 για τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες µετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Ο αναθέτων
φορέας µπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει πριν από τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες
διενεργούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρµας, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 258 περί κανόνων
που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, οι πρωτότυπες εγγυήσεις
συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης, προσκοµίζονται, µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο
πριν από την ορισθείσα στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά οικονοµικού φορέα, που παρέλειψε να προσκοµίσει την απαιτούµενη από τα έγγραφα της σύµβασης εγγύηση
συµµετοχής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από γνώµη του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης, σχετικά µε την
αξιολόγηση των προσφορών του οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση
συµµετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο,
β) διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µέσω δυναµικού συστήµατος αγοράς,
γ) απευθείας ανάθεση,
δ) επιλογή από κατάλογο.
2. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της,
β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες οι
οποίες απαιτούνται από τους αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 304 περί κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
ή την παρ. 1 του άρθρου 305, περί λόγων αποκλεισµού,
γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης,
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού,
ε) υπέβαλε µη κατάλληλη προσφορά µε την έννοια της περ.
46 της παρ. 1 του άρθρου 2,
στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 περί
πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών.
3. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται, µε την επιφύλαξη της
παρ. 2, στους λοιπούς προσφέροντες µετά από:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων
µέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν.
4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή έν-
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δικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωµα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
4. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τον ανάδοχο της σύµβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ή του αντίστοιχου τµήµατος, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται δικαιώµατα προαίρεσης. Το
ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προµήθειες και τις υπηρεσίες
σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις µελέτες σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ αναθέτοντος
φορέα στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων
που ορίζονται στη σύµβαση.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση
καλής εκτέλεσης για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο
337 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο αναθέτων
φορέας οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει µέχρι
και την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται
τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προµήθειες και υπηρεσίες και
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις µελέτες
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης.
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.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που
θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) µήνες
από το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας, της οριακής προθεσµίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 171 και τα έγγραφα της σύµβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί για τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο
ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης των προηγούµενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση,
κλιµακωτά αυξανόµενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης.
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό
τους µετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου
του αντικειµένου της σύµβασης.
6. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 0,5% επί της συνολικής
αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας
πλαίσιο που του έχει ανατεθεί.
Προκειµένου να ανατεθεί σύµβαση δυνάµει συµφωνίας-πλαίσιο, ο αναθέτων φορέας οφείλει να απαιτήσει από τον ανάδοχο
να καταθέσει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» της σύµβασης αυτής,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.
7. Οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση που θα χορηγήσουν σε
αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο µε αυτό της προκαταβολής.
Η χορηγούµενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ηµεροµηνία
καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται µε επιτόκιο, το
ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 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 έµ-
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µεσα µε το αντικείµενο της σύµβασης.
9. Για δηµόσιες συµβάσεις έργων, αν η παροχή πρόσθετου
χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή
της, «εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης». Το ύψος της ανωτέρω εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύµβασης, που είναι ανάλογο µε τον προσφερόµενο πρόσθετο χρόνο
«ε» (σε έτη πέραν των ελαχίστων οριζόµενων στη διακήρυξη),
σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: Εκλ = ε*1,50% και
κατ’ ελάχιστο ποσοστό 1% επί της αξίας της σύµβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης γίνεται µετά από την πάροδο του
προσφερθέντος χρόνου εγγύησης.
10. 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 τέτοια
περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της
«εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%)
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω
εγγύησης λαµβάνει χώρα µετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσής της και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωµα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
11. Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά
ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α’ 13), 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 Τ.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 δικαιούχο.
12. Οι εγγυήσεις του παρόντος 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 δηµόσιων 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) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης, της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 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)
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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 σύµβασης.
Η περίπτωση αα’ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
13. Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
14. Για τις συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
(α) οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152, περί λογαριασµών και πιστοποιήσεων, 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 υποβεβληµένες στην αρµόδια υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από την αρµόδια υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των
εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιµετρήσεις.
(β) η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως συµπληρώθηκε κατόπιν
της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, µειώνεται αµέσως µετά από την έγκριση της τελικής επιµέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
της συνολικής αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση αµέσως µετά από την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και την έγκριση του τελικού
λογαριασµού του έργου.
15. 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, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 187 περί καταβολής της αµοιβής του
αναδόχου, 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 ολοκλήρωση τµήµατος της σύµβασης.
16. Για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,
β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω
επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν το υλικό
ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα
µε τη σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας ή του τµήµατος της
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 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, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου.
17. Για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης έργων και µελετών
οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και
καλής λειτουργίας καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αναθέτοντα φορέα, η οποία εκδίδεται ύστερα από προηγούµενη
γνωµοδότηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.»
Άρθρο 119
Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων
επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι Τροποποίηση της παρ. 1 και κατάργηση της παρ. 3
του άρθρου 305 του ν. 4412/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η παρ. 1 τροποποιείται, η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο
305 διαµορφώνεται ως εξής:
«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, οι λόγοι αποκλεισµού και τα κριτήρια για την επιλογή των οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστηµα προεπιλογής, καθώς και οι
αντικειµενικοί κανόνες, οι λόγοι αποκλεισµού και τα κριτήρια για
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 απευθείας ανάθεση, µπορούν να περιλαµβάνουν τους λόγους
αποκλεισµού που παρατίθενται στο άρθρο 73, µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προαναφερόµενο
άρθρο. Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, οι
εν λόγω κανόνες περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που
απαριθµούνται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 περί λόγων αποκλεισµού, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην παρ. 1,
µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 περί κριτηρίων επιλογής, 76 περί κριτηρίων
επιλογής σε διαδικασίες σύναψης έργου και 77 περί κριτηρίων
επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης
ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε
αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά στα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών.
3. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 120
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 306 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 306 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 306
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα
1. Αν οι κανόνες και οι λόγοι αποκλεισµού περιλαµβάνουν
τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο άρθρο 73 και
διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονοµικού φορέα
ένας από τους λόγους αποκλεισµού των παρ. 1 και 4 του άρθρου
73, και ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει τα µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73, δύναται να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από
τη συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Για τους σκοπούς της παρ. 1 εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από
δηµόσιες συµβάσεις.»
Άρθρο 121
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 310
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 310 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 310
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
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συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς, τηρώντας τις αρχές της
ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει
να υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή
τεκµηρίωση εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.»
Άρθρο 122
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1 και 7 και προσθήκη
παρ. 6α στο άρθρο 313 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 313 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 1, 6 και 7 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 6α και το άρθρο 313
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 313
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές Εξουσιοδοτική διάταξη
(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 είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντος
φορέα, την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά. Αν
ο οικονοµικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση
του αναθέτοντα φορέα εντός της άνω προθεσµίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως µη κανονική
και καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παρ. 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 περί αρχών που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης σύναψης συµβάσεων,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 336
περί υπεργολαβίας,
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 περί αρχών που διέπουν
τις διαδικασίες ανάθεσης σύναψης συµβάσεων.
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 τον 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
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αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση
απόρριψης προσφοράς εξ αυτού του λόγου, ο αναθέτων φορέας
ενηµερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι
σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου
107 της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, 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 Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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 ΕΑΑΔΗΣΥ 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 τα ζητήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.
6α. Στις συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές τεκµαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε
διαγωνισµό και εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη των δέκα (10)
ποσοστιαίων µονάδων από τον µέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Ο
αναθέτων φορέας δύναται να κρίνει ότι ως ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές τεκµαίρονται και προσφορές µε µικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. Οι παρεχόµενες εξηγήσεις
του οικονοµικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισµό οικονοµικών µεγεθών, µε τις οποίες ο προσφέρων διαµόρφωσε την
προσφορά του, αποτελούν δεσµευτικές συµφωνίες και τµήµα
της σύµβασης ανάθεσης που δεν µπορούν να µεταβληθούν καθ’
όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
Στις συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι όροι 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 την ανωτέρω
απόφαση, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δηµόσιες
συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής
συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια, δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων
αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται τα κριτήρια βάσει των
οποίων ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποκλίνει από τα αναφερόµενα σε αυτές.»
Άρθρο 123
Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας Αντικατάσταση του άρθρου 315 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 315 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 315
Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
1. 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 σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
92 έως 100, 103 και 104, αναλόγως εφαρµοζόµενα. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 304, εφόσον στα έγγραφα της
σύµβασης δεν προβλέπεται υποβολή ΕΕΕΣ, και ζητείται να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς, δύναται να µην εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου
103, εφόσον δεν παρέλθει χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3)
µηνών από την αποσφράγιση των προσφορών µέχρι την έκδοση
της απόφασης κατακύρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, µετά την
αξιολόγηση των προσφορών, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς, που αποτελούν αναθέτουσες
αρχές:
α) δύνανται να εφαρµόζουν τα άρθρα 44 περί τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και
µελετών, 49 περί επάρκειας προϋπολογισµού, ωριµότητας και
µελετών, 50 περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, 51 περί συµβάσεων µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης και 52 περί σκοπιµότητας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών,
β) εφαρµόζουν τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση των άρθρων 53, περί περιεχοµένου εγγράφων
της σύµβασης και 88, περί ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, και
γ) εφαρµόζουν τα άρθρα 221 περί οργάνων διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων και 221
Α περί προθεσµιών για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων.»
Άρθρο 124
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης - Αντικατάσταση
του άρθρου 316 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 316 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 έως 372. Στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας,
αιτιολογηµένα και κατόπιν γνώµης του αρµόδιου γνωµοδοτικού
οργάνου, µπορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για ολόκληρη ή
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.
2. Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και
ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικώς δυνάµει της παρ. 1 του
άρθρου 302 περί εγγυήσεων, µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον
η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον
συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην παρ. 2,
β) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 328 και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συµβά-

σεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας του άρθρου 329 παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε
περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
αίτησης του άρθρου 372 κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και,
σε περίπτωση άσκησης της αίτησης του άρθρου 372 κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί αυτής, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 372 και
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν.
4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται,
δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α περί υπογραφής του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης.
4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της
πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.
6. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 103 για τον 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 περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 317. Στην περίπτωση αυτή, ο αναθέτων φορέας µπορεί να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
7. Εάν ο αναθέτων φορέας δεν απευθύνει την πρόσκληση της
παρ. 4 εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την
οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη
της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση
ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.»
Άρθρο 125
Ματαίωση διαδικασίας - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4 και 5
του άρθρου 317 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται και το άρθρο 317 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 317
Ματαίωση διαδικασίας
1. Ο αναθέτων φορέας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του,
η οποία εκδίδεται 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 δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα
µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περι-
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πτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3,
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 των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 περί χρόνου ισχύος προσφορών,
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 παρ. 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει
τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο
της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της
σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί επίσης το δικαίωµα να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε αντικατάσταση 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 περ. δ’ της παρ. 2 για τη µαταίωση απαιτείται
ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
7. Στις συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του
άρθρου 50, περί δηµοσίων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης 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.»
Άρθρο 126
Επιλογή των διαδικασιών - Αντικατάσταση του άρθρου 326
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 326 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 326
Επιλογή των διαδικασιών
Για συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 περί επιλογής των διαδικασιών ανάθεσης
σύµβασης, και στις διαδικασίες των άρθρων 327 περί συνοπτικού
διαγωνισµού, 327 Α περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας
και 328 περί απευθείας ανάθεσης.»
Άρθρο 127
Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας Προσθήκη άρθρου 327 Α στον ν. 4412/2016
Μετά το άρθρο 327 στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται
άρθρο 327 Α ως εξής:
«Άρθρο 327 Α
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Συµβάσεις ήσσονος αξίας
Για τις δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας, µε την έννοια της
περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό να µην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και οι πληρωµές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόµιµου φορολογικού
παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης
ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από τον αναθέτοντα
φορέα. Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης ως ήσσονος αξίας εφαρµόζεται το άρθρο 236 περί µεθόδων
υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων.»
Άρθρο 128
Απευθείας ανάθεση - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του
άρθρου 328 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
τροποποιούνται, η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 328 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 328
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη
από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης έργου και τις συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
άρθρων 318 έως 321, το ποσό του προηγούµενου εδαφίου είναι
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες για την
ανάθεση της σύµβασης υπηρεσίες του αναθέτοντα φορέα, χωρίς
να απαιτείται γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου.
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. Μετά από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον οικονοµικό φορέα την απόφαση και
τη δηµοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
38 και το άρθρο 260 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παράλειψη δηµοσίευσης καθιστά τη σύµβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και
η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συµφωνητικού απαιτείται για συµβάσεις µε
εκτιµώµενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου
315 περί ειδικών κανόνων διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης. 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 ταµείων, καθώς και των
τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται
σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία του αναθέτοντα 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 ο αναθέτων φορέας κρίνει απαραίτητη.
5. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 129
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 4, 6, 7
και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9
και 10 στο άρθρο 329 του ν. 4412/2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον τίτλο του άρθρου 329 του ν. 4412/2016 (A’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι
παρ. 2, 3 4 και 6, καταργείται η παρ. 5, προστίθενται παρ. 7, 8, 9
και 10 και το άρθρο 329 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 329
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ.
ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων,
καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού πλαισίου του
ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2
και 3, κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου, επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιµώµενης
αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται µεταξύ των εγγεγραµµένων σε κατάλογο προµηθευτών
ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για
τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από µη προσκληθέντες
οικονοµικούς φορείς. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται,
υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκτιµώµενης
αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονοµικούς
φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε κατάλογο προµηθευτών
και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για
τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τoυ φυσικoύ αντικειµένου
της σύµβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριµένο κωδικό CPV του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που
υποβάλλονται από µη προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς. Το
σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο
ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή
του κατά περίπτωση συναρµόδιου 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 παρ. 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. [Καταργήθηκε]
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ.
ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς
και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την
εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου. Το σχετικό
συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω
όργανο.
7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Σε περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν
σε ενέργειες ωρίµανσης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, και των οποίων η εκτιµώµενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 328, η διαδικασία
ανάθεσης γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 328 περί
απευθείας ανάθεσης.
9. Οι πληρωµές για τις δηµόσιες συµβάσεις ενεργειών της
παρ. 1, όταν εφαρµόζεται το άρθρο 327 Α, περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας, εκτελούνται από τον προϊστάµενο της
αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
υπηρεσίας.
10. Τα καθήκοντα αποφαινόµενου οργάνου στο πλαίσιο της
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκτιµώµενης αξίας άνω των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ, ασκούνται από το αρµόδιο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας όργανο του Υπουργείου
ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου.»
Άρθρο 130
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 330 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 330 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
1α. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται
η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας 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.
3. Για τις συµβάσεις του άρθρου 328 περί απευθείας ανάθεσης και για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες
αρχές ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2, ειδικά για συµβάσεις προµήθειας
αγαθών και παροχής υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία άνω του
ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, δύναται να
απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη
προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
β) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου µε εκτιµώµενη αξία µέχρι
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται
να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη
προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου µε εκτιµώµενη αξία άνω
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) φορείς
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες
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πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονοµικών φορέων, που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
γ) Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε..
4. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύµβασης.»
Άρθρο 131
Έννοµη προστασία για συµβάσεις των άρθρων 328 και 329 Αντικατάσταση του άρθρου 333Α του ν. 4412/2016
Το άρθρο 333Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 333Α
Έννοµη προστασία για συµβάσεις
των άρθρων 328 και 329
Στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων
του άρθρου 328 περί απευθείας ανάθεσης και στις συµβάσεις
του άρθρου 329 περί συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
αναφορικά µε την έννοµη προστασία, εφαρµόζεται αναλογικά το
άρθρο 127 περί έννοµης προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση
των ορίων του άρθρου 118 και των δηµόσιων συµβάσεων του άρθρου 119.»
Άρθρο 132
Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία Αντικατάσταση του άρθρου 334 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 334 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«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 οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους
Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 220) και ο Αστικός Κώδικας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 133
Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων - Τροποποίηση του τίτλου και
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 344 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 344 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι
παρ. 3 και 4, και το άρθρο 344 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 344
Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν
ότι το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά
µε την προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των δηµόσιων 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.
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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 ΕΑΑΔΗΣΥ και ειδικών
επιστηµόνων, των Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών της παρ. 1
του άρθρου 41 και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµοσίων Συµβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).
Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
α) τον φορέα πιστοποίησης των υπαλλήλων που στελεχώνουν
το Μητρώο,
β) τον φορέα τήρησης του Μητρώου,
γ) τις προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής,
δ) τους όρους, τα επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης και
ε) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που έχει σχέση µε πιστοποίηση
του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου.
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες
του παρόντος η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται
από τον φορέα τήρησής του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρµογής - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 345 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 345 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιείται και το άρθρο 345 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 345
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374)
εφαρµόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης και τροποποίησης συµβάσεων του παρόντος
νόµου, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118
και 328 περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ για τις συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
των άρθρων 119 και 329.
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 περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 2.»
Άρθρο 135
Παράβολο - Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 5
και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 363 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», η παρ. 5 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 363 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 363
Παράβολο - Εξουσιοδοτική διάταξη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του δηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν και
πέντε δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) της προϋπολογισθείσας
αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από 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 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.
4. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου, καθώς και ο τρόπος
απόδειξης της είσπραξής του.
5. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα:
α) σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής
του,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
6. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δηµόσιο, εφόσον:
α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόµενη στο άρθρο
372 αίτηση αναστολής και ακύρωσης ή
β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή
γ) µε την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του
προσφεύγοντος ή
δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα.»
Άρθρο 136
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής - Τροποποίηση των
παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365 του
ν. 4412/2016
Τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το άρθρο 365 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 365
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται κατά το στάδιο
που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων του παρόντος,
συµβάσεων παραχωρήσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε
εκτιµώµενη αξία έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και ανεξάρτητα από τη φύση τους, εξετάζονται από µονοµελές Κλιµάκιο
της ΑΕΠΠ, ενώ όταν η εκτιµώµενη αξία υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εξετάζονται από τριµελές Κλιµάκιό της.
Κατ’ εξαίρεση, οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται από
επταµελές Κλιµάκιο της ΑΕΠΠ, όταν πρόκειται για υπόθεση µεγάλης σπουδαιότητας ή προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.
Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται
ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 περί άσκησης
προσφυγής και άσκησης παρέµβασης, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστι-

κών Προσφυγών:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την εποµένη
εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόµενο
τρίτο, ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 362, περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α’ της παρ. 1,
στους ενδιαφερόµενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης
µε την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα µέρη τις απόψεις της, τις παρεµβάσεις
και τα σχετικά έγγραφα µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από
την κατάθεσή τους.
Όταν η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 περί
άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθηµερόν την προσφυγή και την κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα
από την καταχώριση. Η ΑΕΠΠ καλεί την αναθέτουσα αρχή να
προβεί από την εποµένη της ως άνω κοινοποίησης στις ενέργειες
των περ. α), β) και γ).
Η παράλειψη των ανωτέρω κοινοποιήσεων 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. Συµπληρωµατικά υποµνήµατα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα µέρη
µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό
ή αν ο διαγωνισµός δεν διενεργείται µέσω ΕΣΗΔΗΣ, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από
την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
2. Σε περίπτωση µη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 1, η ΑΕΠΠ µπορεί
να συναγάγει τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής για
την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του προσφεύγοντος.
3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1 ή η καθυστερηµένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη και καθιστά 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, καταβάλλεται µία φορά για κάθε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο της ΑΕΠΠ.
Μνεία της κύρωσης αυτής γίνεται στον ατοµικό φάκελο του
υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση ή ελλιπούς αποστολής ή µη αποστολής του φακέλου και των απόψεων
της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 ορίζονται ο τρόπος και χρόνος
κατάθεσης και είσπραξης της χρηµατικής κύρωσης, ο τρόπος
απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η
ηµέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν µπορεί
να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής
στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας
ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει
παρέµβαση. Εφόσον ο προσφεύγων ή ο παρεµβαίνων ή η αναθέτουσα αρχή αιτηθούν να αναπτύξουν και προφορικά τους
ισχυρισµούς τους επί των λόγων της προδικαστικής προσφυγής,
ο προεδρεύων του κλιµακίου µε πράξη του δύναται να καλεί σε
ακρόαση ενώπιον του κλιµακίου όλους τους ανωτέρω σε ηµέρα
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και ώρα, η οποία δεν µπορεί να είναι αργότερα από την ηµέρα
και ώρα εξέτασης της προσφυγής. Η κλήση για την ακρόαση κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο
πέντε (5) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ακρόαση στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή και στον ασκήσαντα παρέµβαση. Ακρόαση δεν πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία για τη
λήψη ή µη προσωρινών µέτρων.
5. Το αργότερο δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συµµόρφωση της αναθέτουσας
αρχής µε την περ. α’ της παρ. 1. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της περ. α’ της παρ.
1, η κοινοποίηση γίνεται µε µέριµνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να ασκήσουν παρέµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης.
6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουµένων των
ρυθµίσεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (L 119) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 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, τον 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 137
Προσωρινά µέτρα - Αντικατάσταση του άρθρου 366
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 366 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 366
Προσωρινά µέτρα
1. Η ΑΕΠΠ, ύστερα από αίτηµα του προσφεύγοντος και µετά
από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ηµερών, εκδίδει υποχρεωτικά κατόπιν συνεδρίασης συνοπτικά αιτιολογηµένη
απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης είτε απόρριψης του αιτήµατος περί λήψης προσωρινών µέτρων. Η ΑΕΠΠ µπορεί να εκδώσει απόφαση αναστολής της
προσβαλλόµενης πράξης και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση, µε την απόφαση αναστολής η ΑΕΠΠ ορίζει και τα κατάλληλα µέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως,
όχι πέραν της προθεσµίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
367 για την έκδοση της απόφασής της.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 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 παρ. 2, 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
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θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει
ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω µέτρων.»
Άρθρο 138
Δικαστική προστασία - Αρµόδιο δικαστήριο Αντικατάσταση του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 372
Δικαστική προστασία - Αρµόδιο δικαστήριο
1. Όποιος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη
σύµβαση και υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από ενδεχόµενη παραβίαση της νοµοθεσίας περί δηµόσιων συµβάσεων,
µπορεί, µε το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει αίτηση αναστολής
εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.. Το αυτό
ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Δικαίωµα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει
εν µέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες και όλες οι συναφείς προς την εν λόγω απόφαση πράξεις
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί
ή συντελεστεί, αντιστοίχως, έως τη συζήτηση της αίτησης.
Όταν η Α.Ε.Π.Π. απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή, νοµιµοποιούνται παθητικώς η Α.Ε.Π.Π. και η αναθέτουσα αρχή.
Όταν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, νοµιµοποιείται παθητικώς µόνο η Α.Ε.Π.Π..
2. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαµβάνει µόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί µε την προδικαστική προσφυγή ή
αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόµενο
των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την
αίτηση της παρ. 1, µπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισµούς
αναφορικά µε τους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άµεση ανάθεση της σύµβασης.
3. Αρµόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος
είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής.
Κατ’ εξαίρεση, διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών και δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται ως Συµπράξεις
Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σύµφωνα µε τον ν.
3389/2005 (Α’ 232), εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Οµοίως, διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την ανάθεση
δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
4. Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ή από
την παρέλευση της προθεσµίας για την έκδοση απόφασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της
Α.Ε.Π.Π.. Η δικάσιµος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρµόδιου Τµήµατος
ορίζει µε πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ηµέρα και την
ώρα εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση
κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π.,
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και
προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει µε πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρµόδιου
Δικαστηρίου ή Τµήµατος έως την επόµενη ηµέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου
του ενδίκου βοηθήµατος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την
έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ως
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άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέµβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νοµιµοποιούµενων. Εντός της ίδιας προθεσµίας κατατίθενται στο
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς
των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέµβαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στα λοιπά µέρη της δίκης εντός δύο
(2) ηµερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1
ή από την προθεσµία για την υποβολή υποµνηµάτων.
5. Για την άσκηση της αίτησης οι οικονοµικοί φορείς καταβάλλουν 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 αίτησης
και, αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 µε την απόφαση του Δικαστηρίου. Το
παράβολο εκδίδεται 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 αντίστοιχους Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης εκ µέρους αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι γενικές
διατάξεις, ανάλογα µε τη φύση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αίτησης, το Δικαστήριο
διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης της Α.Ε.Π.Π., που είχε απορρίψει
προσφυγή, το Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου που προσκοµίστηκε στο πλαίσιο της προσφυγής. Το Δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις, µπορεί να διατάξει την
απόδοση του παράβολου, ακόµα και αν απορρίπτεται η αίτηση
ακύρωσης. Επί προφανώς απαράδεκτης ή αβάσιµης αίτησης, και
εφόσον υπάρξει σχετικό αίτηµα της διαδίκου αναθέτουσας
αρχής ή αναθέτοντος φορέα, µπορεί να απαγγείλει τον πολλαπλασιασµό του συνολικού παράβολου στο προσήκον µέτρο και
έως του 2% της αξίας της σύµβασης, εφόσον αυτή είναι δυνατόν
να προϋπολογισθεί, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συνεκτιµώντας
τη ζηµία για το γενικό συµφέρον από την καθυστερηµένη ανάθεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το άρθρο 36
του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
6. Η προθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου της παρ. 3 κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης,
εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρµόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσµία για την
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρµόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά.
7. Μέχρι την παρέλευση της εκ του νόµου αναστολής της προόδου της διαδικασίας κατά την παρ. 6, και εφόσον έχουν γίνει
προσηκόντως οι προβλεπόµενες στην παρ. 4 κοινοποιήσεις της
αίτησης, ο Πρόεδρος Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου
ή ο Εφέτης που αυτός ορίζει, καθώς και ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Ολοµέλειας ή του οικείου σχηµατισµού του Συµβουλίου της Επικρατείας αντίστοιχα, αποφαίνονται επί του
αιτήµατος αναστολής µε προσωρινή διαταγή που περιέχει όλως
συνοπτική αιτιολογία. Εφόσον κριθεί σκόπιµο, µπορεί να ζητηθεί
ακρόαση των µερών µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η προσωρινή
διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, µπορεί δε να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, µετά από σχετική αίτηση οιουδήποτε των
µερών, την οποία ο αιτών κοινοποιεί στους υπόλοιπους διαδίκους
ή αυτεπαγγέλτως, µε τήρηση της διαδικασίας του παρόντος. Με
την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηµα του µέρους που στοιχειοθετεί σχετικό έννοµο συµφέρον, µπορεί να αρθεί η εκ του νόµου
αναστολή σύναψης της σύµβασης ή/και η εκ του νόµου αναστολή της προόδου της διαδικασίας ανάθεσης σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στην παρ. 6. Στις περιπτώσεις που, λόγω της
σπουδαιότητας της υπόθεσης, αυτή παραπέµπεται από την Πενταµελή Σύνθεση στην Επταµελή Σύνθεση ή στην Ολοµέλεια του
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Συµβουλίου της Επικρατείας ή όταν το Διοικητικό Εφετείο αποστέλλει αίτηµα για πρότυπη δίκη κατά το άρθρο 1 του ν.
3900/2010 (Α’ 213) ή στην περίπτωση υποβολής προδικαστικών
ερωτηµάτων προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
την παραπεµπτική απόφαση ή µε προσωρινή διαταγή κατά τα
ανωτέρω διατάσσεται κάθε πρόσφορο µέτρο προσωρινής προστασίας µέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.
8. Το αίτηµα αναστολής γίνεται δεκτό, εφόσον πιθανολογείται
σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να
αρθούν τα δυσµενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των συµφερόντων του αιτούντος. Το αίτηµα,
όµως, µπορεί να απορριφθεί, αν από τη στάθµιση της βλάβης
του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων
γενικού δηµοσίου συµφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια
του αιτούντος. Το Δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης,
των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου
σχετικού µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των
απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως τη διατήρηση εγγράφων
και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης.
9. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς
την αναστολή και η σύµβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της
ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρµόζεται
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
10. Στις διαφορές του παρόντος δεν εφαρµόζεται το άρθρο
11 του Κώδικα περί δικών του Δηµοσίου (Κ.Δ. από
26.6./10.7.1944, Α’ 139).
11. Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της σύµβασης, το κύρος της
τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Στην περίπτωση
που η σύµβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να
αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο
373.
12. Με µέριµνα του Προέδρου της, η Α.Ε.Π.Π. οφείλει να συµµορφώνεται δια των αρµοδίων οργάνων της, µε τις δικαστικές
αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος, µε τις
οποίες ακυρώνονται εν όλω ή εν µέρει οι αποφάσεις της. Η συµµόρφωση συντελείται υποχρεωτικά εντός είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο,
την αναθέτουσα αρχή ή τα λοιπά διάδικα µέρη. Υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά το µέρος των
αρµοδιοτήτων τους έχουν και οι αναθέτουσες αρχές εντός της
ίδιας προθεσµίας.
13. Με την επιφύλαξη του παρόντος νόµου, για την εκδίκαση
των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 18/1989.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 139
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να τροποποιείται
το Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Γ’, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες µελετών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται σε αυτό.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για
την προµήθεια αγαθών και την παροχή γενικών υπηρεσιών ή του
Υπουργού Υγείας, για την προµήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών και φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών,
µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλει-
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στηριασµών για συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων
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, τα τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την
απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής,
δ) τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (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,
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στη διαλειτουργική
σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και των υποσυστηµάτων του, µε την
Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
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 και Μεταφορών, όπως το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(ΜΕΕΠ), το Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των
δηµόσιων 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών τα τεχνικά ζητήµατα που
αφορούν:
α) στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 και το
Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (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 και αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών
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δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) στον 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) στους 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 ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
δ) στον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης
των χρηστών µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής
και
ε) στους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σε
τεχνικό επίπεδο την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών ή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, κατά περίπτωση, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο,
τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των χρηµατικών ποσών
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ίδιας παραγράφου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού, µπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 38 του ν.
4412/2016 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
8. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται ο τρόπος
υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 περί Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ίδιας
παραγράφου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.
4412/2016 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, τον δικτυακό
τόπο τήρησής του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση
σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόµενα στοιχεία, τον 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 άρθρου
38 του ν. 4412/2016 δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 4412/2016.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε το
Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το
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Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - ΕΣΠΑ, καθώς και µε
κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για
την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’
ύλην αρµόδιας 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
παρ. 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον
προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τοµείς και
τις αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείµενες διατάξεις.
12. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην
αρµόδιας ΕΚΑΑ, καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν
στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσεων στην
εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που µπορούν
να αποτελέσουν αντικείµενο οµαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, 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 άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω.
13. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της
απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων, σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων:
α) ο διετής προγραµµατισµός των συγκεκριµένων κατηγοριών
έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν
αντικείµενο συµβάσεων, συµφωνιών - πλαίσιο και δυναµικών συστηµάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ, για τις συµβάσεις και τις συµφωνίες - πλαίσιο
που αυτή αναθέτει, για την προµήθεια των έργων, αγαθών και
υπηρεσιών της περ. α’),
γ) οι συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραµµατισµό της ΕΚΑΑ, πέραν των συµβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρµοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάµει της απόφασης της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων,
σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων.
14. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ή
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόµενου 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.
15. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρµόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’, β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου της παρ.
7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων και του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν
στη διαδικασία υποβολής και δηµοσίευσης του προγράµµατος
συµβάσεων και ιδίως:
α) η δοµή, το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής
και τροποποίησης του προγράµµατος,
β) οι εξαιρούµενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούµενες συµβάσεις,
δ) τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες
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αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράµµατος συµβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα
όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δηµοσίευσης του προγράµµατος συµβάσεων,
καθώς και ο καθορισµός των πληροφοριών που δηµοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διαδικασία υποβολής του προγράµµατος συµβάσεων.
16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύναται να καθορίζεται επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου
δηµόσιας σύµβασης για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να καθορίζεται
επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για τις συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.
4412/2016 είναι υποχρεωτική πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας
ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών.
18. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.
4412/2016 είναι υποχρεωτική, πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των
δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες έργων και µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες µελετών.
19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
µπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο µελέτης ανά κατηγορία
έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
δηµόσιας σύµβασης έργου.
20. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
εγκρίνεται Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων
Εργασιών ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων
και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
21. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγµα
τραπεζικού λογαριασµού, συλλογής και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της περ. θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί περιεχοµένου εγγράφων της σύµβασης.
22. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
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.
23. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 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
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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.
24. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις ενιαίες
τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περ.
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί ειδικών
ρυθµίσεων σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και
τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων, σε συνεργασία µε
άλλους δηµόσιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο και οι
οποίες αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, που προΐσταται των ΕΚΑΑ του προηγούµενου
εδαφίου, η χρήση ορισµένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
µπορεί να ορίζεται ως υποχρεωτική. Στην περίπτωση που η
χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλίνουν από αυτές
αιτιολογώντας την απόκλιση αυτή ειδικά στα έγγραφα της σύµβασης.
25. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και Μεταφορών,
καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 περί δηµοσίευσης σε
εθνικό επίπεδο.
26. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
µπορεί για τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών να καθορίζεται
όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιµακωτά αυξανόµενη βάσει του
ποσοστού έκπτωσης.
27. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, περί λόγων αποκλεισµού, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται επιτροπή τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί χρέη προέδρου,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε τους
αναπληρωτές τους.
Η θητεία των µελών της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ρυθµίζονται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου εδαφίου του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωµοδότηση, οι προϋποθέσεις εξέτασης και
επανεξέτασης ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων για τα οποία
έχει ήδη εκδώσει γνώµη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο θέµα.
28. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, και Υποδοµών και Μεταφορών, θεσπίζεται σύστηµα οριζόντιου αποκλεισµού από τη σύναψη συµβάσεων του ν. 4412/2016 και
ρυθµίζονται και εξειδικεύονται ιδίως:
α) τα αρµόδια όργανα επιβολής του οριζόντιου αποκλεισµού,
β) τα υποκείµενα σε οριζόντιο αποκλεισµό φυσικά και νοµικά
πρόσωπα,
γ) οι συγκεκριµένοι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε οριζόντιο αποκλεισµό,
δ) οι προϋποθέσεις και οι όροι επιβολής του αποκλεισµού,
ε) η ελάχιστη και η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού,
στ) οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η έννοµη προστασία των
υποκείµενων σε οριζόντιο αποκλεισµό οικονοµικών φορέων,
ζ) τα ειδικότερα ζητήµατα τήρησης και διαγραφής από τον
κατάλογο αποκλεισθέντων,
η) η διαδικασία επίκλησης επανορθωτικών µέτρων, µετά από
την επιβολή του οριζόντιου αποκλεισµού, το αρµόδιο όργανο
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αξιολόγησης των µέτρων, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη µείωση της διάρκειας του αποκλεισµού ή και για την
πλήρη άρση αυτού,
θ) οι υπόχρεοι φορείς για την αποστολή των στοιχείων στην
ΕΑΑΔΗΣΥ µε σκοπό την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του µητρώου,
ι) οι όροι πρόσβασης των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στο µητρώο, και
ια) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα, λεπτοµέρεια και διαδικασία σχετικά µε την επιβολή, τη διάρκεια και την άρση του αποκλεισµού.
29. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να συστήνονται µητρώα πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία τηρούνται, µε την επιφύλαξη του ν.
4624/2019 (Α’ 137), στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και να καθορίζονται ιδίως:
α) οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο µητρώο όπως, ενδεικτικά, πληµµέλειες κατά την εκτέλεση προηγούµενης σύµβασης, πειθαρχικές ποινές, πρόστιµα και κυρώσεις για διάπραξη
σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, πρόστιµα και κυρώσεις για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού, του δικαίου
περιβάλλοντος, της εργατικής νοµοθεσίας, του φορολογικού και
κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου,
β) οι υποχρεώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων ως προς την αποστολή στοιχείων για την ενηµέρωση των µητρώων κατά τον λόγο
της αρµοδιότητάς τους, και
γ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα, λεπτοµέρεια και διαδικασία σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία των µητρώων.
30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζεται η
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του µητρώου αποκλεισθέντων
και των µητρώων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και η
έναρξη των υποχρεώσεων ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες
υπηρεσίες και φορείς.
31. Για τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία
ανάθεσης µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών προεκτιµώµενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, οι
οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, το ελάχιστο όριο
της οποίας, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες εξασφάλισης και
απόδειξής της καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
32. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές
και εξειδικεύεται η εφαρµογή των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα
µε το µέγεθος, τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της
αναλογικότητας της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της
αποφυγής των διακρίσεων. Με σύµφωνη γνώµη του τεχνικού
συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί η αναθέτουσα αρχή αιτιολογηµένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω
απόφαση.
33. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
που εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, καθορίζονται τα κριτήρια της παρ.
2 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, που δύναται κάθε αναθέτουσα αρχή να περιλαµβάνει στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου. Υποχρεωτικά µεταξύ των ανωτέρω κριτηρίων
περιλαµβάνεται ως κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις
εκατό (10%) τουλάχιστον η πλήρωση των στοιχειωδών κριτηρίων
της εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κατασκευές, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον «Δελτίο Προϊόντος Πράσινη Δηµόσια Σύµβαση (Π Σ) για Κατασκευές.»
34. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να χρησιµοποιούν
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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 και Μεταφορών σχετικά µε τη 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
όσα ορίζονται στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
35. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί
να εξειδικεύονται, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, τα κριτήρια της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 87 του
ν. 4412/2016, περί κοστολόγησης κύκλου ζωής, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των
έργων/µελετών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
36. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών µπορεί να εξειδικεύονται, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα κριτήρια της περ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 87 του ν. 4412/2016, περί κοστολόγησης κύκλου
ζωής, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του
κύκλου ζωής ανά αγαθό ή κατηγορία αγαθών και ανά γενική υπηρεσία ή κατηγορία γενικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
37. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δηµόσιες
συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής
συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια, δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων
αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται τα κριτήρια βάσει των
οποίων η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα αναφερόµενα σε αυτές.
38. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων µε τις τεχνικές
εκθέσεις.
39. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του
Συστήµατος Ηλεκτρονικής Αγοράς, στη διαδικασία κατάρτισης,
τήρησης και επικαιροποίησης του µητρώου προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων, το περιεχόµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τη διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
του άρθρου 118 Α του ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης
µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς.
40. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προµηθευτών και
παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς,
οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
119 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
41. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.
4412/2016 περί ανάθεσης εξειδικευµένων υπηρεσιών για δηµόσιες συµβάσεις και µε συνολική αµοιβή µέχρι του ορίου της περ.
β’ του άρθρου 5 του ιδίου νόµου και µε ανώτατο όριο το µηδέν
και πέντε δέκατα επί (0,5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ολικά ή µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή
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οµάδα έργων, που εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα.
42. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται µε τις ρυθµίσεις της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν.
4412/2016 περί διοίκησης, παρακολούθησης και επίβλεψης
έργου, και ιδίως η απαιτούµενη πιστοποίηση του Ιδιωτικού
Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ) µε την εγγραφή του στα οικεία µητρώα
του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα
που πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισµού και εγκατάστασης του ΙΦΕ στο έργο, η διαδικασία
σύναψης της σύµβασης µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του
ΙΦΕ απέναντι στον κύριο του έργου, ο υπολογισµός της αµοιβής
του ΙΦΕ και ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή
θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της από τον
ανάδοχο, οι εγγυήσεις αµεροληψίας του ΙΦΕ και τα µέτρα για
την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και
εν γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν
την αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο
ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την
απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από
ιδιωτικό φορέα.
43. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
44. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
δύναται να ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης (βαθµονόµιο) στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα καθορίζοντας σχετικό ανταποδοτικό όφελος.
45. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται τα κριτήρια, οι βαθµοί ανά κριτήριο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του βαθµονόµιου, η διαδικασία καταχώρησης σε αυτό των τεχνικών εταιρειών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
46. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
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 σχετικό θέµα.
47. 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.. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο, ο
οποίος υπολογίζεται µε ποσοστό επιτοκίου που 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. Το
επιτόκιο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
48. 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
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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 παρ. 8 του άρθρου
153 του ν. 4412/2016,
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 και Μεταφορών 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.
49. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης
της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση:
σ = σ1 + 0,01 ν, 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 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 και Μεταφορών.
50. Κατ’ εξαίρεση από το δ’τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο
σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 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, εκτός από τις συµβάσεις µε χρόνο
δηµοπράτησης πριν το γ’ τρίµηνο του 2012, για τις οποίες 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 τη µονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν
διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του τριµήνου δηµοπράτησης.
51. 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 Δηµόσιων 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 και Μεταφορών.
52. Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, µπορούν να καλύπτονται ιδίως
δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά από 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 αρ-
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χική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων
δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε., που δεν µπορεί να συµπεριλάβει
συµπληρωµατικές εργασίες της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
156 του ν. 4412/2016. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς τον συνυπολογισµό των κονδυλίων
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού
ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ17α/08/78/ΦΝ
357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’ 941) και δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως
άνω ορίου, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ17α/07/45/ΦΝ
380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’ 409). Τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών. 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 του ν.
4412/2016.
53. Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η
παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, περί ειδικών θεµάτων
τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξοµειώσεων εργασιών και νέων εργασίες, 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 και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει
εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες
εργασιών ανά κατηγορία έργων.
54. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται η σύσταση, η οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων και Μελετών του άρθρου 84, οι συµπράξεις της µε άλλους φορείς της χώρας ή του εξωτερικού, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ, η δοµή,
το περιεχόµενο, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά τους µε άλλα ηλεκτρονικά και µη συστήµατα, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
55. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη µετάβαση από το υφιστάµενο σύστηµα στο Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η κατάργηση
των αναλυτικών τιµολογίων της από 19.5.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών υπό στοιχεία ΔΝΣγ/
οικ.35577/ΦΝ 466 και της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών υπό στοιχεία ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466.
56. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρµογή στις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και στις συµβάσεις έργων που υπάγονται
στον ν. 4412/2016 και στον ν. 4413/2016 (Α’ 148) και προαιρετική
στις συµβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά
έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
57. Στην παραλαβή παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά
και ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται 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.
58. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταµένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) µήνες πριν από την πάροδο της προθεσµίας
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής,
ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή
είναι πενταµελής και αποτελείται από:
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α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές
τους, µε ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο της σύµβασης
που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς,
κατ’ επιλογή της προϊσταµένης αρχής, πλην του Προέδρου που
προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και
β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ), που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήµατος της προϊσταµένης αρχής εντός είκοσι (20) ηµερών από
την υποβολή του αιτήµατος.
Μη υπόδειξη εκ µέρους του ΤΕΕ, δεν κωλύει τη συγκρότηση
και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας, που πρόκειται να
χρησιµοποιήσει το έργο, είναι άλλος από την υπηρεσία που το
κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος
µπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών
της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ
και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της
παραλαβής ιδιαίτερη αµοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι αµοιβές των
µελών της επιτροπής παραλαβής ανά συνεδρίαση και αναλόγως
µε το οικονοµικό αντικείµενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.
59. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών παράλληλα µε
το Συµβούλιο Δηµόσιων Έργων του άρθρου 5 της υπ’ αρ.
80855/5439/92 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων
Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’ 573) συγκροτείται Τεχνικό συµβούλιο Δηµόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευοµένων Νοµικών Προσώπων,
που γνωµοδοτεί στις περιπτώσεις έργων και µελετών των εποπτευοµένων από το Υπουργείο νοµικών προσώπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, όταν στα πρόσωπα αυτά δεν υφίσταται τεχνικό
συµβούλιο.
60. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που
δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να εξειδικεύεται
το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέτης της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, 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.
61. Για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλοµένων ενστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του
ν. 4412/2016 και
των λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας του Τεχνικού Συµβουλίου του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται στο Τεχνικό Συµβούλιο
του Υπουργείου να συσταθούν τµήµατα που είναι αυτοτελή και
ισόβαθµα µεταξύ τους . Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αρµοδιότητα των τµηµάτων. Η σύνθεση των τµηµάτων είναι αυτή
που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
συγκρότησης και σύνθεσης του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η παραποµπή των θεµάτων
προς γνωµοδότηση στα τµήµατα του τεχνικού συµβουλίου, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους, γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Υποδοµών.
62. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του «Κανονισµού Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» της
παρ. 4 του άρθρου 176 του
ν. 4412/2016, περί διαιτητικής επίλυσης διαφορών, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Υποδοµών και Μεταφορών και Δικαιοσύνης, 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.
63. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νάπτονται µε το άρθρο 183 του
ν. 4412/2016 και ιδίως
η απαιτούµενη πιστοποίηση του ΙΦΕ µε την εγγραφή του στα οικεία µητρώα του π.δ. 71/2019, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία
πρότασης, ορισµού και εγκατάστασης του ΙΦΕ, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο
περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ
απέναντι στον εργοδότη, ο υπολογισµός της αµοιβής του ΙΦΕ και
ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της από τον ανάδοχο, οι
εγγυήσεις αµεροληψίας του ΙΦΕ και τα µέτρα για την αποτροπή
σύγκρουσης συµφερόντων του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης
του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της µελέτης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απρόσκοπτη
κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό
φορέα.
64. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
65. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών, προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος από ιδιώτες ελεγκτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των µελετών, των
οποίων η εκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα τιθέµενα µε την απόφαση όρια, πριν την έγκρισή τους από την αναθέτουσα αρχή. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης οι κατηγορίες µελετών που
ελέγχονται υποχρεωτικά, η διαδικασία ανάθεσης του ελέγχου, ο
τρόπος καθορισµού της αµοιβής και τα προσόντα των ελεγκτών,
τα στάδια ελέγχου, ο καθορισµός των ευθυνών τους και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
66. Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών,
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων 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 και Μεταφορών
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του
Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραµµένων, οι όροι απαλλαγής
της υποχρέωσης εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα παραπάνω.
67. Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευµένο αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών να καθορίζονται
πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περ.
α’ και β’ της παρ. 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
68. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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 τα παραπάνω.
69. Για τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221
του ν. 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων, που είναι εγγεγραµµένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις
ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης
συµβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών
που αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015 (Α’ 176) περί αµοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα
ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και
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το ύψος της αποζηµίωσης του προηγούµενου εδαφίου.
70. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του άρθρου 258 του ν. 4412/2016,
περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, 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 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 ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των
χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής,
δ) 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,
ε) τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σε τεχνικό επίπεδο την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
71. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του άρθρου 258 του
ν. 4412/2016, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες,
κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων σχετικά µε τη
διαλειτουργική σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µε την Εθνική Βάση
Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ 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 και Μεταφορών, όπως το ΜΕΚ και το ΜΕΕΠ, του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), όσον αφορά στοιχεία και
έγγραφα των δηµόσιων 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 παρακολούθηση των δηµόσιων
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.
72. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του άρθρου 258 του ν. 4412/2016
περί κανόνων, που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών του άρθρων 222 έως 338 του
ιδίου νόµου σχετικά µε:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τον ν.4727/2020 και το 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 δια-
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πιστευτήρια 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 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 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 ΕΣΗΔΗΣ
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
73. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ορίζονται το όργανο πιστοποίησης ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας/πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων και
οι αρµοδιότητές του, καθώς και οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης, εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 περί κανόνων που εφαρµόζονται στις
επικοινωνίες και ιδίως θέµατα λειτουργικότητας, συµβατότητας,
ασφάλειας των επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και διαλειτουργικότητας των ως άνω ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας/πληροφοριακών συστηµάτων µε τρίτα συστήµατα, καθώς και η
υποχρέωση ενηµέρωσης και χορήγησης στοιχείων προς εποπτεύοντες και ελεγκτικούς φορείς, το είδος και το εύρος κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, και ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή διαδικασία.
74. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
η οποία εκδίδεται κατόπιν γνωµοδότησης του οργάνου πιστοποίησης ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων, παρέχεται ή ανακαλείται η εξαίρεση της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου
258 του ν. 4412/2016 περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες.
75. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών σε αναθέτοντες φορείς, που αποτελούν αναθέτουσες αρχές, για συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και γενικών
υπηρεσιών.
76. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 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 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 296 του ν.
4412/2016 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
77. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, συστήνεται Μητρώο
Πιστοποιηµένων
Υπαλλήλων
Δηµόσιων
Συµβάσεων
(Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).
78. Η Εθνική Στρατηγική για τις Δηµόσιες Συµβάσεις εκπονεί-
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ται µε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ετών και επιδιώκει την αύξηση
της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Η Εθνική Στρατηγική για τις Δηµόσιες Συµβάσεις υιοθετείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας,
ύστερα από πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ που υποβάλλεται στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσµίας έξι (6)
µηνών πριν από την εκπνοή της εκάστοτε υφιστάµενης Εθνικής
Στρατηγικής για τις Δηµόσιες Συµβάσεις. Αν η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η Εθνική Στρατηγική
για τις Δηµόσιες Συµβάσεις µπορεί να εκπονείται και να υιοθετείται χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούµενη πρόταση της
ΕΑΑΔΗΣΥ.
79. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας, συστήνεται Οµάδα
Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής για τις Δηµόσιες Συµβάσεις, ορίζονται τα
µέλη της και οι αναπληρωτές τους, τα ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Οµάδας Διοίκησης Έργου, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
80. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων
από τις αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η
αρµόδια οργανική µονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και
κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρ.6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 140
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο
44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), νοείται το άρθρο 44 όπως ισχύει
µετά την τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο.
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 22, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση που εκδόθηκε δυνάµει της παρ. 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 138 διέπει τις διαφορές που αναφύονται από
πράξεις οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόµενο ή των οποίων
προκύπτει εκ µέρους του πλήρης γνώση µετά την 1.9.2021. Το
ίδιο ισχύει για τις παραλείψεις που συντελούνται µετά την ηµεροµηνία αυτή.
4. Μετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων και έπειτα από
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, η επίλυση διαφορών
από σύµβαση, που έχει υπογραφεί πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος και στην οποία δεν έχει συµπεριληφθεί ρήτρα διαιτησίας, µπορεί να υπάγεται στην παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 83 του παρόντος.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 79, 82,
89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαµβάνουν διαγωνισµούς, που
θα προκηρυχθούν µετά την 1.9.2021. Συµβάσεις που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν µέχρι την άνω ηµηροµηνία, εξακολουθούν
να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους.
6. Μετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων και έπειτα από
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, η επίλυση διαφορών
από σύµβαση που έχει υπογραφεί πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου και στην οποία δεν έχει
συµπεριληφθεί ρήτρα διαιτησίας, µπορεί να υπάγεται στην παρ.
1 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται µε το
άρθρο 83 του παρόντος.
7. Η εκτέλεση έργων και η εκπόνηση µελετών των Ιερών
Μονών του Αγίου Όρους διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4412/2016, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος, και της Κανονιστικής Διάταξης υπ’ αρ. 448/2007 (Α’ 220). Ως αναθέτουσα
αρχή για την εκτέλεση των έργων και των µελετών νοείται η Ιερά
Μονή που τα υλοποιεί.
8. Έργα που αφορούν υποδοµές δικαστηρίων, τα οποία περατώθηκαν σε χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) ετών προ της δηµοσί-

ευσης του παρόντος και έχουν ήδη δοθεί προς χρήση από τους
αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/και στο κοινωνικό σύνολο,
χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόµο πραγµατική ή αυτοδίκαιη
(πλασµατική) οριστική παραλαβή και εφόσον δεν υφίστανται δικαστικές εκκρεµότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου, θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Οι φορείς εκτέλεσης
των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άµεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
ανάδοχοι των έργων υποβάλλουν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία έγγραφο αίτηµα επιστροφής των εγγυήσεων και εφόσον παρέλθει
άπρακτη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική αίτηση,
µπορούν να ζητήσουν από τα οικεία τραπεζικά ιδρύµατα την
παύση ισχύος των ως άνω εγγυητικών επιστολών, εκτός αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία απορρίψει αιτιολογηµένα το σχετικό αίτηµα. Κατά της απόφασης της απορριπτικής απόφασης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του ν.
4412/2016 (Α’ 147).
9. Το άρθρο 81 εφαρµόζεται και σε συµβάσεις που συνάφθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 141
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α’
1. Από την 1η.6.2021 καταργούνται:
1) η παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
2) η παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4412/2016,
3) η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4412/2016,
4) τα άρθρα 122 και 125 του ν. 4412/2016,
5) το άρθρο 218 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
2. Από την 1η.9.2021 καταργούνται τα άρθρα 117, 120 παρ.
1α, 327, 330 παρ. 1α και η περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016.
Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος Μέρους Α’
1. Η ισχύς των διατάξεων του:
α) άρθρου 4, κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το µέρος που τροποποιεί
την παρ. 2 του άρθρου 92, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79,
82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100, 131, 134 και 138,
γ) του άρθρου 108, κατά το µέρος που τροποποιεί την περ. α’
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
δ) του άρθρου 109, κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ. 7
του άρθρου 258 του ν. 4412/2016,
αρχίζει από την 1η.9.2021.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το µέρος που τροποποιεί τις
παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α’
της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από
την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 143
Δοµή Δυνάµεων - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 72 του ν. 3883/2010
Η παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) τροποποι-
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είται και το άρθρο 72 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 72
Δοµή Δυνάµεων
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που λαµβάνεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διαµορφώνεται η δοµή, σε προσωπικό και
µέσα, των Ενόπλων Δυνάµεων (Δοµή Δυνάµεων). Η πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας διαµορφώνεται σε συνέχεια σχετικής
απόφασης του Συµβουλίου Άµυνας (ΣΑΜ), µετά από εισήγηση
του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στο οποίο
εισάγεται για διατύπωση γνώµης συνολική πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για όλους τους Κλάδους, η οποία λαµβάνει υπόψη
της τις µελέτες - εισηγήσεις κάθε Κλάδου, που εγκρίνονται µε
απόφαση του οικείου Ανώτατου Συµβουλίου. Στην πρόταση του
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας των αναγκαίων µέσων.
2. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και αποφάσεις
της παρ. 1 διατυπώνονται µε βάση την Πολιτική Εθνικής Άµυνας,
την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τη Γενική Σχεδίαση Άµυνας
της Χώρας και τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και περιγράφουν το συνολικό σχήµα οργάνωσης, λειτουργίας και δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάµεων, που ανταποκρίνεται στην εκτίµηση
της απειλής και τους τρόπους µε τους οποίους αυτή ενδέχεται
να εκδηλωθεί, καθώς και στην ανάγκη κάλυψης των αποστολών
των Ενόπλων Δυνάµεων.
3. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και αποφάσεις
των προηγούµενων παραγράφων περιλαµβάνουν την πλήρη καταγραφή των υπαρχόντων κυρίων µέσων και υλικών και πλήρως
τεκµηριωµένη αξιολόγηση για τον βαθµό πραγµατικής και λειτουργικής ενσωµάτωσής τους, καθώς και αποτίµηση των προµηθειών αµυντικού υλικού της τελευταίας κάθε φορά
εικοσαετίας. Η καταγραφή και η αποτίµηση του προηγούµενου
εδαφίου περιλαµβάνει οπωσδήποτε εκτίµηση της επιχειρησιακής
κατάστασης κάθε οπλικού συστήµατος και κάθε άλλου µέσου,
της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του, της ανάγκης εκσυγχρονισµού ή αναβάθµισής του, των διαθέσιµων ανταλλακτικών και
πυροµαχικών, των δυνατοτήτων συντήρησης και εν γένει υποστήριξης και κάθε άλλο συναφές στοιχείο.
4. Η απόφαση της παρ. 1 για τη Δοµή Δυνάµεων ως προς τα
µέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιείται κάθε τρία (3) έτη ή
και συντοµότερα, εάν µεταβάλλονται κρίσιµα δεδοµένα.
5. Με την απόφαση της παρ. 1 πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρµογή της διακλαδικότητας, να επιτυγχάνονται οι µέγιστες δυνατές συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας, η µέγιστη
δυνατή αποτελεσµατικότητα και να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα των Ενόπλων Δυνάµεων των κρατών µελών του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Πριν τη λήψη της απόφασης της παρ. 1 ενηµερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώµη της η αρµόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.»
Άρθρο 144
Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών
Εξοπλισµών - Αντικατάσταση του άρθρου 73
του ν. 3883/2010
Το άρθρο 73 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 73
Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός
Αµυντικών Εξοπλισµών
1. Ο Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών Εξοπλισµών (ΜΠΑΕ) για την προµήθεια νέων µέσων και την κάλυψη των
απαιτήσεων υποστήριξης των υφιστάµενων µέσων καταρτίζεται
από το ΓΕΕΘΑ µε βάση τη Δοµή Δυνάµεων του άρθρου 72. Ο
ΜΠΑΕ έχει δωδεκαετή διάρκεια και επανεξετάζεται και επικαιρο-
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ποιείται κάθε τρία (3) έτη ή και συντοµότερα, αν µεταβάλλονται
κρίσιµα δεδοµένα.
2. Στον ΜΠΑΕ αποτυπώνεται ο συνολικός σχεδιασµός των
απαιτούµενων ανά Γενικό Επιτελείο προγραµµάτων µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος και τη σειρά προτεραιότητας υλοποίησής τους.
3. Ο ΜΠΑΕ διακρίνεται σε δύο µέρη:
α) στο πρώτο µέρος εντάσσονται τα προγράµµατα προµήθειας νέων µέσων συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής και της εν
συνεχεία υποστήριξής τους,
β) στο δεύτερο µέρος εντάσσονται τα προγράµµατα υποστήριξης, όπως προµήθειες, υπηρεσίες και έργα υποδοµής των υφιστάµενων µέσων.
4. Για την κατάρτιση, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση
του ΜΠΑΕ, εφαρµόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 72 περί διαµόρφωσης της Δοµής Δυνάµεων. Επιπλέον,
λαµβάνονται πλήρως υπόψη τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, οι οροφές πιστώσεων που καθορίζει η Κυβέρνηση και οι προγνώσεις
και προβολές ως προς τις πληρωµές και παραλαβές που επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος. Για την
υλοποίηση των προγραµµάτων του ΜΠΑΕ εφαρµόζονται τα
άρθρα 74 και 76 περί Κυλιόµενου Προγραµµατισµού Συµβάσεων
Στρατιωτικού Εξοπλισµού και ενεργοποίησης προγραµµάτων.»
Άρθρο 145
Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων
Στρατιωτικού Εξοπλισµού Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3883/2010
Στο άρθρο 74 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) αντικαθίσταται ο τίτλος, τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, προστίθενται παρ. 3 και 4
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 74
Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων
Στρατιωτικού Εξοπλισµού
1. Με βάση τον ΜΠΑΕ, καταρτίζεται από το ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) και σε συντονισµό µε τη Γενική Διεύθυνση
Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), ο
Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΚΠΣΣΕ). Ο ΚΠΣΣΕ είναι τετραετούς διάρκειας και επανεξετάζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ή όποτε
απαιτηθεί, για κάλυψη έκτακτων απαιτήσεων, ώστε να εναρµονίζεται µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Για την κατάρτιση, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση
του ΚΠΣΣΕ, εφαρµόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 72 περί διαµόρφωσης της Δοµής Δυνάµεων, η διαδικασία
όµως ολοκληρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο ΚΠΣΣΕ πρέπει να βρίσκεται µέσα στα
όρια των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Στον ΚΠΣΣΕ εντάσσονται µε σειρά προτεραιότητας χρηµατοδότησης οι συµβάσεις προµήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού, καθώς και των έργων υποδοµής για την
υποστήριξή του, που έχουν συναφθεί ή προβλέπεται να συναφθούν κατά τη διάρκειά του, των οποίων οι χρηµατοδοτικές απαιτήσεις µπορεί να καλυφθούν εν µέρει ή στο σύνολό τους από
πιστώσεις που προβλέπεται να εγγραφούν σε Αριθµό Λογαριασµού Εξόδου (ΑΛΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων.
4. Ο ΚΠΣΣΕ περιλαµβάνει τρία µέρη:
α) στο πρώτο µέρος εντάσσονται οι συµβάσεις προµήθειας
και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού µείζονος οικονοµικής
αξίας, ίσης ή ανώτερης των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000)
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,
β) στο δεύτερο µέρος εντάσσονται οι λοιπές συµβάσεις προµήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού,
γ) στο τρίτο µέρος εντάσσονται οι συµβάσεις των έργων υποδοµής που είναι αναγκαία για την υποστήριξη του στρατιωτικού
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εξοπλισµού.»
Άρθρο 146
Ενεργοποίηση προγράµµατος στρατιωτικού
εξοπλισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 76
του ν. 3883/2010
Στο άρθρο 76 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) τροποποιούνται οι
παρ. 1 και 2, καταργείται η παρ. 1Α, προστίθενται παρ. 3, 4 και 5
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 76
Ενεργοποίηση προγράµµατος στρατιωτικού εξοπλισµού
1. Η εκκίνηση της ενεργοποίησης των προγραµµάτων που
είναι ενταγµένα στον ΜΠΑΕ ή εντάσσονται στο ΚΠΣΣΕ γίνεται µε
εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου, στην
οποία
περιλαµβάνονται
ιδίως
η
αιτιολόγηση
της
αναγκαιότητας/σκοπιµότητας, η εκτιµώµενη συνολική δαπάνη µε
το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα αποδέσµευσης των πιστώσεων, η προτεινόµενη διαδικασία υλοποίησης µε την αιτιολόγησή
της, οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και οι ενδεχόµενες
απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασµού και πληροφοριών. Η
διαδικασία ενεργοποίησης ολοκληρώνεται κατά περίπτωση ως
εξής:
α) για προγράµµατα των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς
Φ.Π.Α. είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου
24 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), η εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου εισάγεται στο Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, το οποίο και γνωµοδοτεί σχετικά. Στη συνέχεια
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει την εισήγησή του προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ζητά τη
γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), της ΓΔΟΣΥ και της ΓΔΠΕΑΔΣ, ενώ µπορεί να
θέσει το ζήτηµα προς συζήτηση στο Συµβούλιο Άµυνας. Ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, υποχρεωτικά, εφόσον το πρόγραµµα
αφορά σε σύµβαση ή συµβάσεις αξίας ίσης ή µεγαλύτερης των
τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ, και δυνητικά σε κάθε
άλλη περίπτωση, εισάγει το θέµα στο ΚΥΣΕΑ, που αποφασίζει
ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Για τα υπόλοιπα προγράµµατα που δεν εισάγονται στο ΚΥΣΕΑ,
η απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µε εξαµηνιαία απολογιστική ενηµέρωση της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
β) για προγράµµατα, των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς
Φ.Π.Α. είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24 του
ν. 3978/2011, η απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων
Δυνάµεων, µε εξαµηνιαία απολογιστική ενηµέρωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας προς την αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή,
γ) για προγράµµατα που προβλέπεται να υλοποιηθούν µέσω
διακρατικής συµφωνίας, ανεξαρτήτως εκτιµώµενης χρηµατικής
αξίας, η απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται από το ΚΥΣΕΑ,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
1Α. [Καταργείται]
2. Στην περίπτωση προγράµµατος προµήθειας νέου µέσου ή
εκσυγχρονισµού/αναβάθµισης υφιστάµενου µέσου, για την
έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 εκπονείται µελέτη από το οικείο Γενικό Επιτελείο, η οποία περιλαµβάνει:
α) εκτίµηση για την αµυντική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί
στο πλαίσιο της Δοµής Δυνάµεων,
β) εκτίµηση για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του µέσου,
στο οποίο περιλαµβάνονται οπωσδήποτε η αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξή του και συγκεκριµένα η συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυροµαχικά, η εκπαίδευση, τα παρελκόµενα έργα
υποδοµής, οι δυνατότητες εκσυγχρονισµού ή παράτασης της
διάρκειας ζωής ή αναβάθµισης, καθώς και κάθε άλλο συναφές
και κρίσιµο για την εκτίµηση του συνολικού κόστους στοιχείο,

γ) πρόταση για το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασµού
και πληροφοριών, το εκτιµώµενο κόστος των οποίων συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του κύκλου ζωής, λαµβάνοντας υπόψη
και τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ν. 3978/2011 περί Εθνικής
Αµυντικής Βιοµηχανικής Στρατηγικής.
3. Με τη διαδικασία της παρ. 1, στο πλαίσιο του συνολικού
προϋπολογισµού του ΚΠΣΣΕ, µπορεί να ενεργοποιούνται επιπροσθέτως προγράµµατα που δεν είναι ενταγµένα στον ΜΠΑΕ
αλλά είναι κατεπείγοντα ή κρίνονται αναγκαία για σοβαρούς
αµυντικούς λόγους, µε ενηµέρωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας προς την αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
4. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου ΜΠΑΕ και του πρώτου
ΚΠΣΣΕ, µε τη διαδικασία της παρ. 1 µπορεί να ενεργοποιούνται
προγράµµατα που κρίνονται αναγκαία βάσει του επιχειρησιακού
σχεδιασµού των Ενόπλων Δυνάµεων. Στις περιπτώσεις αυτές,
εφόσον η εκτιµώµενη αξία του προγράµµατος είναι ίση ή ανώτερη των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,
η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει σύµφωνη
γνώµη.
5. Με την απόφαση ενεργοποίησης προγράµµατος της παρ. 1
δίνεται η εντολή στην αρµόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των
διαδικασιών σύναψης των συµβάσεων, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους γενικούς και ειδικούς όρους ανάθεσης και εκτέλεσης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 147
Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας - Αντικατάσταση του άρθρου 1
του ν. 3978/2011
Το άρθρο 1 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας
Η έγκριση του συνολικού προγραµµατισµού των αναγκών των
Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ) µέσα στο πλαίσιο της Δοµής Δυνάµεων,
η κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσµου Προγραµµατισµού Αµυντικών Εξοπλισµών (ΜΠΑΕ), η κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Κυλιόµενου
Προγραµµατισµού Συµβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισµού
(ΚΠΣΣΕ) και η ενεργοποίηση των προγραµµάτων στρατιωτικού
εξοπλισµού διενεργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 72 έως 76 του
ν. 3883/2010 (Α’ 167).»
Άρθρο 148
Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων της Βουλής των Ελλήνων - Αντικατάσταση του άρθρου 2
του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 2 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιούνται οι παρ.
1 και 2 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων
της Βουλής των Ελλήνων
1. Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κανονισµού της Βουλής, η
Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 72
έως 76 του ν.3883/2010 (Α’ 167), σχετικά µε την κατάρτιση και
ενεργοποίηση του ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ.
2. Η Επιτροπή ενηµερώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µια τουλάχιστον φορά σε κάθε τακτική σύνοδο, για την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραµµάτων µείζονος οικονοµικής
αξίας και τη συνολική εξέλιξη του ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ.
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3. Η Επιτροπή ασκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, στο πλαίσιο των
σχετικών ρυθµίσεων του Κανονισµού της Βουλής.»
Άρθρο 149
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική - Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθεται παρ. 3 και
το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική
1. Για την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας
της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασµού και την επιχειρησιακή αυτονοµία των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για την
κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέµου, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας λαµβάνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση µίας
εγχώριας τεχνολογικής - βιοµηχανικής βάσης, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε συγκεκριµένους στρατηγικούς τοµείς άµυνας και ασφάλειας. Η βάση
αυτή διασφαλίζει την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού των ΕΔ σε υλικά, αναλώσιµα, εξαρτήµατα,
υπηρεσίες άµεσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και την
εκτέλεση των αναγκαίων έργων σε όλες τις περιπτώσεις, εγκαίρως και υπό κάθε περίσταση.
2. Οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις, καθώς και τα κατάλληλα
µέτρα για την επίτευξη των στόχων της παρ. 1 καθορίζονται και
εξειδικεύονται, στο πλαίσιο της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και
της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, από την Εθνική Αµυντική
Βιοµηχανική Στρατηγική, η οποία εγκρίνεται από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), µετά από εισήγηση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και γνώµη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 2.
3. Στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρ. 1, παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 346 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας ουσιωδών συµφερόντων των κρατών µελών, να επιβάλει
ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύµβασης, που προβλέπουν την υποχρέωση του αναδόχου για τη σύναψη συµβάσεων,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου
18Α.»
Άρθρο 150
Συµφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Συµφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης
1. Η εν συνεχεία υποστήριξη (ΕΣΥ) υλοποιείται µε τη σύναψη
συµφωνιών-πλαίσιο και εκτελεστικών αυτών συµβάσεων, όταν
δεν µπορεί να συµφωνηθούν εκ των προτέρων όλοι οι ουσιώδεις
όροι της ΕΣΥ, ιδίως το αντικείµενο, οι τιµές και οι ποσότητες.
2. Στις συµφωνίες-πλαίσιο, που συνάπτονται για την κάλυψη
απαιτήσεων ΕΣΥ, πρέπει να περιλαµβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα
εξής:
α) η µέγιστη εκτιµώµενη συνολική αξία προµηθειών και υπηρεσιών που ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν στη χρονική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας,
β) ο καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων της αναθέτουσας
αρχής,
γ) η κατηγοριοποίηση των υλικών και υπηρεσιών που ενδέχεται να απαιτηθούν στη χρονική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας,
καθώς και η κοστολόγησή τους, κατά το µέτρο που είναι εφικτό,
δ) η ρητή πρόβλεψη δυνατότητας τροποποίησης των απαιτήσεων µε τη µορφή ρητρών αναθεώρησης ή προαίρεσης, καθώς
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και της δυνατότητας µεταβολών των ποσοτικά, αριθµητικά ή ποσοστιαία προσδιορίσιµων στοιχείων, µε τον όρο ότι δεν συντελείται υπέρβαση της µέγιστης εκτιµώµενης συνολικής αξίας και
δεν µεταβάλλονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της αναθέτουσας
αρχής,
ε) η πρόβλεψη τύπου αναπροσαρµογής τιµών στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.
3. Όταν το πραγµατικό κόστος της υποστήριξης, ήτοι το κόστος προµήθειας, εκτέλεσης υπηρεσίας ή εργασίας ή περισσότερα εξ αυτών υπερβαίνουν αυτό που εκτιµήθηκε αρχικά από τον
αντισυµβαλλόµενο και αναγράφηκε στην προσφορά του, η υποστήριξη πραγµατοποιείται µόνο εφόσον την εγκρίνει τελικά η
αναθέτουσα αρχή και σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπερβαίνει τη µέγιστη εκτιµώµενη συνολική αξία της σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο. Αντίστοιχα, αν το πραγµατικό κόστος
υπολείπεται του αρχικώς εκτιµηθέντος και αναγραφέντος στην
προσφορά του αντισυµβαλλοµένου, η αναθέτουσα αρχή επιβαρύνεται µόνο µε το πραγµατικό κόστος.»
Άρθρο 151
Αρµοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών
Εξοπλισµών και Επενδύσεων - Αντικατάσταση
του άρθρου 5 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 5 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιείται η παρ. 2
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γενική Διεύθυνση
Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων
1. Οι συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων στον τοµέα
της άµυνας συνάπτονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων
(ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη
των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 16, των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή
ανώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων της περ. α’ και
διενεργεί τις απαιτούµενες προς τούτο διαδικασίες, πλην των παραλαβών και πληρωµών,
γ) συγκροτεί τα συλλογικά όργανα των διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων αρµοδιότητάς της, που προβλέπονται στο άρθρο 7,
δ) προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την εκπλήρωση
των στατιστικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
σύµφωνα µε το άρθρο 97,
ε) υλοποιεί την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) και πιστοποιεί τη συµµόρφωση νέων προϊόντων εγχώριας προέλευσης µε συµφωνίες τυποποίησης,
στ) διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων αξιοποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 107, µε εκτιµώµενο οικονοµικό αντάλλαγµα ίσο ή ανώτερο από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24,
ζ) παρακολουθεί την εκτέλεση των Προγραµµάτων Έρευνας
και Ανάπτυξης του Κεφαλαίου Η’ του Δεύτερου Μέρους και συγκροτεί τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβών τους.»
Άρθρο 152
Αρµοδιότητες Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων - Αντικατάσταση του άρθρου 6
του ν. 3978/2011
Το άρθρο 6 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Αρµοδιότητες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος, τα Γενικά Επιτελεία
των Κλάδων των ΕΔ έχουν τις εξής αρµοδιότητες:

9530

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) προσδιορίζουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του ΜΠΑΕ και
τις τεκµηριώνουν στο πλαίσιο του ΚΠΣΣΕ,
β) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 31,
γ) συντάσσουν και εγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε το άρθρο 30,
δ) εισηγούνται την ενεργοποίηση προγράµµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 76 του ν. 3883/2010 (Α’ 167),
ε) διενεργούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη
των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 16, των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24,
στ) διενεργούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη
των συµβάσεων έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 ανεξαρτήτως εκτιµώµενης αξίας,
ζ) διενεργούν τις παραλαβές σε εκτέλεση των συµβάσεων που
έχουν συναφθεί,
η) συγκροτούν τα συλλογικά όργανα του άρθρου 7 για τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων αρµοδιότητάς
τους,
θ) παρακολουθούν την εκτέλεση των συµβάσεων των περ. ε’
και στ’ και διενεργούν τις απαιτούµενες προς τούτο διαδικασίες,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση κατακύρωσης,
ι) διενεργούν τις διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων αξιοποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 107, µε εκτιµώµενο οικονοµικό αντάλλαγµα κατώτερο από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24.
2. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επιλύονται θέµατα καταφατικής ή αποφατικής σύγκρουσης αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών
Επιτελείων για συγκεκριµένη περίπτωση.»
Άρθρο 153
Συλλογικά όργανα - Αντικατάσταση του άρθρου 7
του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 7 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιούνται οι παρ.
1 έως 7, προστίθενται παρ. 8 και 9 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 7
Συλλογικά όργανα
1. Τα όργανα πραγµατοποίησης των συµβάσεων προµηθειών
και υπηρεσιών των ΕΔ διακρίνονται σε γνωµοδοτικά και εκτελεστικά.
2. Τα γνωµοδοτικά όργανα είναι:
α) Οι Κεντρικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών (ΚΓΕΠ)
της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.
β) Οι Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών
(ΠΓΕΠ).
3. Τα εκτελεστικά όργανα που είναι αρµόδια για τη διενέργεια
των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών
και υπηρεσιών είναι:
α) οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών,
β) οι επιτροπές διαπραγµατεύσεων,
γ) οι επιτροπές εµπειρογνωµόνων,
δ) οι επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών,
ε) οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών αντικειµένων και
στ) οι δευτεροβάθµιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των
συµβατικών αντικειµένων.
4. Οι επιτροπές της παρ. 3 απαρτίζονται από τρία τουλάχιστον
µέλη, στελέχη των ΕΔ ή µόνιµους υπαλλήλους του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας. Τα µέλη των επιτροπών δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε περισσότερες από µία επιτροπές για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση, ούτε να αντικαθίστανται χωρίς αιτιολογηµένη
απόφαση του φορέα που συγκρότησε την επιτροπή. Το έργο ή
η θητεία των µελών των επιτροπών καθορίζεται ως εξής:
α) για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισµού, ίση µε τον
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διε-

νέργειας του διαγωνισµού,
β) για τις επιτροπές διαπραγµατεύσεων, ίση µε τον χρόνο που
απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου τους,
γ) για τις επιτροπές εµπειρογνωµόνων, ίση µε τον χρόνο που
απαιτείται για την ολοκλήρωση της εµπειρογνωµοσύνης,
δ) για τις επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών, ετήσια θητεία,
ε) για τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβής, ίση µε τον χρόνο
που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύµβασης,
στ) για τις δευτεροβάθµιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής,
ετήσια θητεία.
5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 3 πραγµατοποιείται
από τη ΓΔΑΕΕ και τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες των άρθρων 5 και 6.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη και η διάρκεια της θητείας τους.
6. Απαγορεύεται η συµµετοχή στις ανωτέρω επιτροπές προσώπων που µε οποιονδήποτε τρόπο έλαβαν µέρος στη σύνταξη
των τεχνικών προδιαγραφών και στην προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του υπό σύµβαση αντικειµένου. Δεν επιτρέπεται
η συµµετοχή του αρµόδιου διαχειριστή του υλικού στην επιτροπή
ελέγχου και παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα.
7. Σε κάθε φορέα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών µπορεί να συγκροτείται µόνιµη
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, η θητεία των µελών της
οποίας δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
8. Για τα συλλογικά όργανα πραγµατοποίησης των συµβάσεων
έργων και µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α’ 147) και του π.δ. 378/1987 (Α’ 168), µε την επιφύλαξη της παρ.
9.
9. Οι επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 8 για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων
έργων και µελετών, καθώς και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών των ΕΔ, που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος, συγκροτούνται από στρατιωτικό και τεχνικό πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας.»
Άρθρο 154
Επιτροπές Προµηθειών και κατανοµή αρµοδιοτήτων - Προσθήκη άρθρων 7Α, 7Β και 7Γ στον
ν. 3978/2011
Μετά το άρθρο 7 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθενται
άρθρα 7Α, 7Β και 7Γ ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Κεντρικές - Περιφερειακές Γνωµοδοτικές
Επιτροπές Προµηθειών
1. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας συγκροτείται ΚΓΕΠ στη ΓΔΑΕΕ. Η ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, ο οποίος
προεδρεύει αυτής. Αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα
(4) µέλη, ανώτατους ή ανώτερους αξιωµατικούς ή πολιτικούς
υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητα ανάλογη
µε τη φύση των προµηθειών, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από
τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Στην ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ για προµήθεια
στρατιωτικού εξοπλισµού συµµετέχει ως µέλος και εκπρόσωπος
του Γενικού Επιτελείου ή των Γενικών Επιτελείων επί διακλαδικής
προµήθειας, ανάλογα µε το είδος του προς προµήθεια υλικού.
2. Με απόφαση των Αρχηγών των Κλάδων συγκροτούνται
ΚΓΕΠ στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ. Οι ΚΓΕΠ/ΓΕ
αποτελούνται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη, ανώτατους
ή ανώτερους αξιωµατικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητα ανάλογη µε τη φύση των προµηθειών. Με την απόφαση συγκρότησης στην ΚΓΕΠ/ΓΕ µπορεί
να οριστεί ως µέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ. Οι ΠΓΕΠ, σε
επίπεδα κλιµακίων διοίκησης ΕΔ κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, συγκροτούνται µε διαταγή του αρµόδιου διοικητή και
αποτελούνται από τον πρόεδρο και τρεις (3) έως πέντε (5) αξιω-
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µατικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητα ανάλογη της φύσης της προµήθειας που πρόκειται να εξεταστεί.
3. Οι ΚΓΕΠ/ΓΕ υπάγονται στον Υπαρχηγό ή τον Διευθυντή
Κλάδου του οικείου ΓΕ, ο οποίος και προεδρεύει αυτών, ενώ οι
ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιµακίου διοίκησης των ΕΔ
και, εφόσον ο τελευταίος είναι ο έχων την οικονοµική εξουσία,
στον αµέσως νεότερό του αξιωµατικό. Τα µέλη των ΚΓΕΠ και των
ΠΓΕΠ δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στα όργανα εκτέλεσης των προµηθειών που κρίνονται.
4. Χρέη εισηγητή στις ΚΓΕΠ και στις ΠΓΕΠ εκτελεί ο προϊστάµενος τµήµατος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια, ενώ
καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί κατώτερος αξιωµατικός. Ο εισηγητής και ο γραµµατέας δεν αποτελούν µέλη της επιτροπής.
5. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ συνεδριάζουν µε υποχρεωτική συµµετοχή του προέδρου, όπως ορίζεται από τον φορέα υπαγωγής
τους. Απαρτία λογίζεται ότι υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες, οι δε αποφάσεις λαµβάνονται µε
σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Τα ονόµατα των µελών που
µειοψήφησαν, καθώς και η γνώµη τους, αναγράφονται στο πρακτικό της συνεδρίασης.
6. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ γνωµοδοτούν αιτιολογηµένα και εγγράφως για τις εξής περιπτώσεις προµηθειών που υπάγονται
στην αρµοδιότητά τους:
α) για τη σύναψη ειδικών κατηγοριών συµβάσεων, σύµφωνα
µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 17,
β) για την τροποποίηση των όρων σύµβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 61 του ν. 3433/2006 (Α’ 20),
γ) για τη λύση σύµβασης ή συµφωνίας - πλαίσιο,
δ) για την έκπτωση του αναδόχου και την επιβολή κυρώσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 3433/2006,
ε) για την κατακύρωση της σύµβασης και τη µαταίωση της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 87 και
88Α, αντίστοιχα,
στ) για κάθε άλλο θέµα, το οποίο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή πρέπει να παραπεµφθεί για γνωµοδότηση,
κατά την κρίση του έχοντος την οικονοµική εξουσία.
Άρθρο 7Β
Αρµοδιότητες οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συµβάσεων του
παρόντος συγκροτούνται από τα αρµόδια όργανα οι εξής επιτροπές:
α) διενέργειας διαγωνισµών,
β) διαπραγµατεύσεων,
γ) εµπειρογνωµόνων,
δ) αξιολόγησης προσφυγών.
2. Οι επιτροπές της παρ. 1 υπάγονται στον φορέα που κάθε
φορά είναι αρµόδιος για τη διαδικασία σύναψης των συµβάσεων.
3. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών είναι αρµόδιες για
τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων και συγκεκριµένα:
α) διενεργούν τους διαγωνισµούς µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού,
β) αξιολογούν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και τις
προσφορές των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, αφού λάβουν
υπόψη τους τα πρακτικά των επιτροπών εµπειρογνωµόνων όπου
απαιτούνται. Η αξιολόγηση µπορεί να διαφέρει από την κρίση και
τις διαπιστώσεις των εν λόγω επιτροπών, εφόσον αιτιολογείται
πλήρως,
γ) εισηγούνται για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των υποψήφιων οικονοµικών φορέων,
δ) εισηγούνται για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
καθώς και για την κατακύρωση ή τη µαταίωση του διαγωνισµού,
ε) συντάσσουν τα σχέδια κατακυρωτικών αποφάσεων και τα
τελικά σχέδια συµβάσεων.
4. Οι επιτροπές διαπραγµατεύσεων είναι αρµόδιες για τη δια-
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πραγµάτευση και τη σύνταξη των όρων των συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 17 ή των συµβάσεων που τροποποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν.
3433/2006 (Α’ 20).
5. Οι επιτροπές εµπειρογνωµόνων συγκροτούνται υποχρεωτικά αν ο διαγωνισµός διενεργείται µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα
µε το άρθρο 66, και προαιρετικά σε κάθε άλλη περίπτωση και
είναι αρµόδιες για:
α) την πλήρη τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, µε βάση
τις καθορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές,
β) την αξιολόγηση ή βαθµολόγηση των προσφορών σε συνάρτηση µε τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της διακήρυξης και σύµφωνα µε τα άρθρα 85 και 86,
γ) τον έλεγχο και την αξιολόγηση, εφόσον απαιτείται, των κατασκευαστικών δυνατοτήτων των διαγωνιζοµένων και
δ) τη σύνταξη αιτιολογηµένου πρακτικού, στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώµη της µειοψηφίας.
6. Οι επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών είναι αρµόδιες για
την εξέταση των προσφυγών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 90.
Άρθρο 7Γ
Αρµοδιότητες οργάνων εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συµβάσεων του παρόντος
συγκροτούνται από τα αρµόδια όργανα οι εξής επιτροπές:
α) Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής συµβατικών αντικειµένων και
β) Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής συµβατικών αντικειµένων.
2. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθούν λεπτοµερώς και ελέγχουν την εκτέλεση
των συµβατικών όρων και των υποχρεώσεων, τόσο της Υπηρεσίας όσο και των αναδόχων και
β) Εισηγούνται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των όρων των συµβάσεων.
γ) Στις περιπτώσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού:
γα) Παρίστανται στους ελέγχους αξιολόγησης καταλληλότητας, όπου αυτό απαιτηθεί και
γβ) Προβαίνουν κατά την παραλαβή του υλικού, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στη σύµβαση, σε ελέγχους (µακροσκοπικούς,
λειτουργικούς, επιχειρησιακούς) του υπό προµήθεια υλικού, µε
την παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου εκπροσώπου του.
δ) Μετά από τη λήξη των προβλεπόµενων ελέγχων, συντάσσουν τα πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των συµβατικών
αντικειµένων, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι επιτροπές µπορεί να ζητήσουν
την ενίσχυσή τους µε έναν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες,
των οποίων η γνώµη είναι συµβουλευτική.
4. Οι αρµοδιότητες των δευτεροβάθµιων επιτροπών ελέγχου
και παραλαβής καθορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 3433/2006 (Α’
20).»
Άρθρο 155
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας
που εφαρµόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3978/2011
Το άρθρο 8 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρµόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ που απασχολείται µε κάθε είδους σχέση εργασίας επιτρέπεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να διενεργεί επαφές µόνο µε τους
νόµιµους εκπροσώπους των οικονοµικών φορέων που συµµετέ-
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χουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες διαπραγµάτευσης για τη σύναψη συµβάσεων.
2. Ενηµέρωση από οικονοµικούς φορείς για στρατιωτικό εξοπλισµό επιτρέπεται να γίνεται και στο πλαίσιο διενέργειας τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς, στο πλαίσιο ηµερίδων ή
ενηµερωτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριµένους τοµείς, καθώς και στο πλαίσιο
εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παρουσίαση των εξελίξεων σε
τοµείς αµυντικής βιοµηχανίας και τεχνολογίας. Ανακοίνωση για
τις εν λόγω συναντήσεις αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του οικείου Γενικού Επιτελείου ή
της οικείας διεύθυνσης, την ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν.
3. Η αίτηση, η λήψη, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε υλικής
εύνοιας, δώρου ή ανταλλάγµατος, ή η αποδοχή υπόσχεσης παροχής τέτοιων ωφεληµάτων, από το στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, που απασχολείται µε κάθε
είδους σχέση εργασίας, κατά τον χειρισµό των υποθέσεων στο
πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) στο στρατιωτικό προσωπικό, οι προβλεπόµενες περί πειθαρχικών παραπτωµάτων συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές
ποινές,
β) στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι πειθαρχικές
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του Κώδικα Δηµόσιων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν.
3528/2007, Α’ 26),
γ) στο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο π.δ. 410/1988 (Α’ 191)
και στον ν. 4057/2012 (Α’ 54), εκτός αν η παράβαση στοιχειοθετεί
σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
4. Η απασχόληση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή
εντολής, σε οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν σε διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των ανωτέρω συµβάσεων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που
χειρίζεται συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον
τοµέα της άµυνας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο
επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) στο στρατιωτικό προσωπικό, οι προβλεπόµενες περί πειθαρχικών παραπτωµάτων συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές
ποινές,
β) στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι πειθαρχικές
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του Κώδικα Δηµόσιων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν.
3528/2007),
γ) στο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο π.δ. 410/1988 (Α’ 191)
και στον ν. 4057/2012 (Α’ 54), εκτός αν η παράβαση στοιχειοθετεί
σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για τρία (3) έτη µετά από την
αποχώρηση του παραπάνω προσωπικού από τη σχετική θέση. Οι
παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται επιπλέον µε φυλάκιση
µέχρι δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 156
Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης
της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς - Αντικατάσταση του άρθρου 10
του ν. 3978/2011
Το άρθρο 10 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς που
επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς
1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύµβασης ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της
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οποίας οι οικονοµικοί φορείς ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, οι
οποίοι συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της
άµυνας, δεσµεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της
κατακύρωσης της σύµβασης δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα
ή καταχρηστικά, καθώς και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύµβασης αλλά και µετά από τη λήξη της. Για τον σκοπό αυτό οι
οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν δεσµευτικές δηλώσεις, µε τις
οποίες βεβαιώνεται ότι:
α) δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή τους µέσω
των εγγράφων της σύµβασης και στο πλαίσιο της συµµετοχής
τους σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διαγωνισµών,
των συναντήσεων και διαπραγµατεύσεων στις οποίες συµµετείχαν και έχουν δηµοσιοποιηθεί, καθώς και στο πλαίσιο διενέργειας του τεχνικού διαλόγου,
β) δεν πραγµατοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω χειραγώγησης των προσφορών είτε ατοµικώς είτε σε
συνεργασία µε τρίτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο δίκαιο
του ανταγωνισµού,
γ) δεν διενήργησαν ούτε πρόκειται να διενεργήσουν πριν,
κατά τη διάρκεια ή και µετά από τη λήξη της σύµβασης παράνοµες πληρωµές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες
που αφορούν τη σύµβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,
δ) δεν πρόσφεραν ούτε πρόκειται να προσφέρουν πριν, κατά
τη διάρκεια ή και µετά από τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα σε υπαλλήλους ή µέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής,
καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραµµή µέχρι και
τρίτου βαθµού εξ αίµατος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες τους
ούτε χρησιµοποίησαν ή πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τρίτα
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, για να διοχετεύσουν χρηµατικά ποσά
ή άλλα ωφελήµατα στα προαναφερόµενα πρόσωπα,
ε) δεν πρόσφεραν ούτε πρόκειται να προσφέρουν κατά τη
διάρκεια ή και µετά από τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα,
δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή χρηµατικά
ποσά και επιχορηγήσεις µε οποιαδήποτε µορφή ή αιτιολογία, σε
πολιτικά κόµµατα, κοµµατικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κοµµάτων, µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς ή µετακλητούς
υπαλλήλους, βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία
γραµµή µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος και εξ αγχιστείας ή
συνεργάτες τους, ούτε χρησιµοποίησαν ή πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, για να διοχετεύσουν
χρηµατικά ποσά ή άλλα ωφελήµατα στα προαναφερόµενα πρόσωπα.
2. Απαγορεύεται στους οικονοµικούς φορείς ή στους νόµιµους εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή
έργων στον τοµέα της άµυνας να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε ενδιάµεσο, µεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη
διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης. Οι οικονοµικοί
φορείς λαµβάνουν επαγγελµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες
σε σχέση µε τη σύµβαση από δικηγορικά γραφεία, καθώς και
από φορολογικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς συµβούλους.
Επιτρέπεται η χρήση εµπορικών αντιπροσώπων που εµπίπτουν
στις διατάξεις του π.δ. 219/1991 (Α’ 81).
3. Οι οικονοµικοί φορείς που έχουν επιλεγεί ως ανάδοχοι υποχρεούνται να συµπεριλάβουν στον φάκελο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75), υπογεγραµµένη από τους ίδιους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους, στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν παραβεί τις
απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 και ότι έχουν ενηµερωθεί για την
πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.
4. Αν οι οικονοµικοί φορείς παραβιάσουν τις απαγορεύσεις
που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 επιβάλλονται, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, οι εξής
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κυρώσεις:
α) αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύµβασης, σωρευτικά, έκπτωση του οικονοµικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισµός από τους
διαγωνισµούς και τις συµβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
για τρία (3) τουλάχιστον έτη,
β) αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύµβασης, ποινική
ρήτρα ισόποση µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς και τις συµβάσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
5. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν, αν ο οικονοµικός
φορέας είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και,
αν ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί υπεργολάβους, και για
τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των παρ. 1 και 2 από τα πρόσωπα του προηγούµενου
εδαφίου και εφόσον η παράβαση αυτή δεν θεραπευτεί µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση στον οικονοµικό φορέα
σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να κηρύξει τον οικονοµικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα
ποσού ίσου µε το 10%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονοµικής αξίας
της σύµβασης που έχει συνάψει µε την αναθέτουσα αρχή.»
Άρθρο 157
Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
και στη διοίκηση του οικονοµικού φορέα Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 3978/2011
Το άρθρο 12 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 12
Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονοµικού φορέα - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην
αναθέτουσα αρχή µετά από τη σύναψη της σύµβασης οποιαδήποτε µεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, στη διοίκηση ή
στον εταιρικό µετασχηµατισµό τους, εντός τριών (3) µηνών από
τη µεταβολή. Η µη γνωστοποίηση των µεταβολών αυτών δίνει
στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση.
2. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την ανωτέρω γνωστοποίηση,
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται:
α) αν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δηµόσιου συµφέροντος, να ζητήσει από τον οικονοµικό φορέα
τα απαιτούµενα, κατά την κρίση της, στοιχεία και πληροφορίες,
τάσσοντας εύλογη προθεσµία που δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
µήνες. Μετά από την εξέταση των στοιχείων αυτών, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν
λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος, να καταγγείλει τη σύµβαση. Η µη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των
ζητηθέντων στοιχείων από τον ανάδοχο δίνει στην αναθέτουσα
αρχή το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση,
β) αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δηµόσιου συµφέροντος να καταγγείλει τη σύµβαση.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, λόγο δηµόσιου
συµφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση ότι τα πρόσωπα
που ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, περιλαµβανοµένων και των
φυσικών προσώπων που ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα συµµετέχοντα νοµικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν
την οικονοµική βιωσιµότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν
την ορθή διαχείριση της υπό εκτέλεση σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωσή της, ή να εξασφαλίσουν την αποτροπή καταστάσεων
σύγκρουσης συµφερόντων ή επιρροών που δυνητικά θα µπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συµφέροντα ή αν η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί αµφιβολίες για τη νοµιµότητα προέλευσης, την αληθή
κυριότητα ή την επάρκεια των οικονοµικών πόρων των προσώπων που ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, καθώς και των φυσικών
προσώπων που ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα πρόσωπα αυτά.
4. Η καταγγελία της σύµβασης σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2
γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
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Εθνικής Άµυνας και ισχύει από την κοινοποίησή της στον οικονοµικό φορέα. Με την ίδια απόφαση µπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον οικονοµικό φορέα κατάπτωση των εγγυήσεων και
αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι δυνατό
να καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη γνωστοποίηση των µεταβολών στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικονοµικών φορέων.»
Άρθρο 158
Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 13 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιούνται οι
παρ. 1 και 2, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Οι συµβάσεις που διέπονται από τον παρόντα υπάγονται
στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε εξαίρεση τις συµβάσεις των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και θ’
του άρθρου 17, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 324 του
ν. 4700/2020 (Α’ 127). Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και οι
τροποποιητικές συµβάσεις, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του
άρθρου 324 του ν. 4700/2020.
2. Στο πλαίσιο του ελέγχου των συµβάσεων που προβλέπονται
στις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 17, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει
να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου, ο
οποίος µετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου επιστρέφεται
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
3. Όταν η συµφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί προσυµβατικό
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκτελεστικές αυτής συµβάσεις υπάγονται σε έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο µόνο εφόσον το συµβατικό τους τίµηµα υπερβαίνει
αυτοτελώς το όριο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
324 του ν. 4700/2020.»
Άρθρο 159
Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής στο άρθρο 346
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής
στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ
1. Η αναθέτουσα αρχή που υλοποιεί συµβάσεις στους τοµείς
της άµυνας και της ασφάλειας µπορεί να λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας της χώρας, µε την επίκληση του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του, όπως εξειδικεύονται στις παρ. 3
έως 5 του παρόντος, και τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος.
2. Η απόφαση εξαίρεσης από τους κανόνες της ενωσιακής
αγοράς µε την επίκληση του άρθρου 346 ΣΛΕΕ λαµβάνεται κάθε
φορά από το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί. Για την
εισαγωγή του θέµατος στο ΚΥΣΕΑ απαιτείται εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου, προς όφελος του οποίου
συνάπτεται η σύµβαση. Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει πρόταση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, ο οποίος
µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της ΓΔΑΕΕ και της ΓΔΠΕΑΔΣ.
3. Η απόφαση για υπαγωγή µιας δηµόσιας σύµβασης στρα-
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τιωτικού εξοπλισµού στην εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 346
ΣΛΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:
α) το ουσιώδες συµφέρον εθνικής ασφάλειας που διακυβεύεται,
β) την άµεση σύνδεση του εν λόγω ουσιώδους συµφέροντος
ασφάλειας µε τη σύναψη της συγκεκριµένης σύµβασης που
αφορά προµήθεια, έργο ή υπηρεσία ύψιστης σηµασίας για τις
στρατιωτικές ικανότητες της χώρας,
γ) τον λόγο για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη η παρέκκλιση
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις στη συγκεκριµένη περίπτωση για την προστασία του συγκεκριµένου ουσιώδους συµφέροντος ασφάλειας.
4. Συµφέροντα, ιδίως βιοµηχανικά και οικονοµικά, έστω και αν
συνδέονται µε προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, έργο ή παροχή υπηρεσίας στον τοµέα της άµυνας ή της ασφάλειας, δεν
µπορούν από µόνα τους να δικαιολογήσουν εξαίρεση. Τα συµφέροντα που συνδέονται άµεσα µε το αντικείµενο της σύµβασης
και έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα µπορούν να δικαιολογήσουν
εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 346 ΣΛΕΕ εφόσον πληρούνται
οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει.
5. Απαιτήσεις σχετικές µε την ασφάλεια εφοδιασµού µπορεί
να δικαιολογήσουν εξαίρεση µε βάση το άρθρο 346 ΣΛΕΕ, µε τις
κατωτέρω προϋποθέσεις, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή οφείλει
να αποδείξει:
α) η ασφάλεια εφοδιασµού δεν µπορεί να διασφαλισθεί επαρκώς µε µέτρα που λαµβάνονται εντός του πλαισίου του ενωσιακού δικαίου ή µε κοινή δράση των κρατών µελών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,
β) τα µέτρα λαµβάνονται µε αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη
της δηµόσιας ασφάλειας και όχι για οικονοµικούς σκοπούς,
γ) τα µέτρα που λαµβάνονται είναι αντικειµενικώς αναγκαία
και κατάλληλα, µε βάση τις αρχές προσφορότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας, να επιτύχουν την ασφάλεια του εφοδιασµού, ή τουλάχιστον συµβάλλουν στην αντικειµενική βελτίωση
της κατάστασης της εφοδιαστικής ασφάλειας, η οποία διακυβεύεται.
6. Με την απόφαση της παρ. 2 µπορεί να προβλέπεται εξαίρεση και από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπουν τη
σύναψη και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας.»
Άρθρο 160
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθεται άρθρο 29Α ως εξής:
«Άρθρο 29Α
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών
στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να ορίσει ρητά στα έγγραφα της σύµβασης ότι αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο αποτελεί 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, ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί
τις εξής προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 57
και 58 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62.
2. Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 59 και την
παρ. 3 του άρθρου 60, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ανωτέρω πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς.
3. Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι

ο σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει 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 δικαιολογητικών και περιλαµβάνει δήλωση ότι ο
οικονοµικός φορέας είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
4. Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε
την παρ. 9, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, δεδοµένα αναγνώρισης και,
κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
5. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν εκ
νέου το ΕΕΕΣ το οποίο έχουν ήδη χρησιµοποιήσει σε προηγούµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι
οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
6. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και
υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
7. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς
φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά
που έχουν παραληφθεί.
8. Πριν από την κατακύρωση της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τον υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλει ενηµερωµένα τα δικαιολογητικά.
9. Σε εφαρµογή της παρ. 4, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαµβάνει ισχύοντα πιστοποιητικά ή συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα (ΕΜΕΑΤ) σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
64, ή σε αντίστοιχη εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν.
10. Για τις συµβάσεις του Δεύτερου Μέρους, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2
του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016 (EE L 3), σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική
µορφή.
11. Για τις συµβάσεις του Τρίτου Μέρους, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να εκδίδει Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ). Μέχρι την έκδοση του εν λόγω τυποποιηµένου εντύπου,
κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων γίνεται δεκτή ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική
απόδειξη για την αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ποιοτικής
αξιολόγησης.
12. Για να ισχύει το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του υποψήφιου οικονοµικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησής του, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή από το αρµόδια εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.»
Άρθρο 161
Σύνταξη προσφορών - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 80 του ν. 3978/2011
Η παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
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Σύνταξη προσφορών
1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και περιλαµβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία:
α) εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό,
β) τεχνική προσφορά,
γ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών,
επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή
πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγγραφα της
σύµβασης,
δ) όλα τα στοιχεία που µπορεί να απαιτεί η αναθέτουσα αρχή
σχετικά µε τη συµµόρφωση του προσφέροντος µε τους ειδικούς
όρους περί ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασµού, καθώς και
µε τους ειδικούς όρους περί υπεργολαβίας,
ε) οικονοµική προσφορά,
στ) οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις
διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι
σύµφωνη µε τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων
της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η τιµή της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε
ευρώ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά για έργο, προµήθεια ή υπηρεσία που περιέχει
τιµή σε άλλο νόµισµα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν από την
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ Δηµοσίου, υπέρ νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή οργανισµών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα τυχόν
έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Όρος στην προσφορά που αφορά στην αναπροσαρµογή
των τιµών, συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά µε όρο για
έκπτωση στην τιµή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να περιλαµβάνεται όρος για
αναπροσαρµογή της τιµής µόνον όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών ή παροχής
των υπηρεσιών µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης
ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής.
Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή αναπροσαρµόζεται για τις ποσότητες που, σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται να παραδοθούν µετά από 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.
6. Η κοινοπραξία οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στην κοινοπραξία είτε
από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το
µέρος του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης που αντιστοιχεί
στο κάθε µέλος της κοινοπραξίας.
7. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
8. Εάν λόγω αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας, µέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµ-
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βασης, τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά µέλη της κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του µέλους, η οποία
πρέπει όµως να εγκριθεί µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
9. Διευκρινίσεις µετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται
µόνον όταν ζητούνται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, υπό
τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν µεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόµενο της προσφοράς ή το αντικείµενο
της σύµβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.»
Άρθρο 162
Χρόνος ισχύος προσφορών - Αντικατάσταση
του άρθρου 84 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 84 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιούνται οι
παρ. 1 έως 3, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 84
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς
φορείς κατ’ ελάχιστον για το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών τους, µπορούν, µε δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής, να
παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, παρατείνοντας και την αντίστοιχη εγγύηση συµµετοχής. Στην περίπτωση
αυτή, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστηµα.
4. Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των προσφορών κατά
τις παρ. 1 και 3, 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, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.»
Άρθρο 163
Κατακύρωση σύµβασης - Τροποποίηση του άρθρου 87 του
ν. 3978/2011
Η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Κατακύρωση σύµβασης
1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού εισηγείται την έκδοση
κατακυρωτικής απόφασης.
2. Η απόφαση για την:
α) έγκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού,
β) κατακύρωση ή µη της σύµβασης στο όνοµα του επιλεγέντος οικονοµικού φορέα,
γ) έγκριση ή µη της αντίστοιχης δαπάνης,λαµβάνεται για ποσό
άνω των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ από το
ΚΥΣΕΑ, µετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και
γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, αλλά σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερης των ορίων του άρθρου 24, είναι δυνατόν να
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εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διαφορετικά την απόφαση εκδίδει ο έχων
την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
3. Ειδικά για συµβάσεις του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, η απόφαση:
α) για την έγκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού,
β) για την κατακύρωση ή µη της σύµβασης στο όνοµα του επιλεγέντος οικονοµικού φορέα και
γ) για την έγκριση ή µη της αντίστοιχης δαπάνης, λαµβάνεται
για ποσό άνω των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ από
το ΚΥΣΕΑ, µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, η απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρµόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέµα στο ΚΥΣΕΑ για τη
λήψη της τελικής απόφασης.»
Άρθρο 164
Ματαίωση διαδικασίας - Προσθήκη άρθρου 88Α
στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθεται άρθρο 88Α ως εξής:
«Άρθρο 88Α
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) αν η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των αιτήσεων συµµετοχής ή
των προσφορών είτε λόγω αποκλεισµού όλων των συµµετεχόντων ή προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
και τα έγγραφα της σύµβασης,
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 88.
2. Η διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µπορεί να µαταιωθεί µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, στις
εξής 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,
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 παρ. 4 του άρθρου 84,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος,
όπως ιδίως για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
ύστερα από γνωµοδότηση 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 παρ. 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 τµηµατικών προσφορών.»

Άρθρο 165
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων – Αντικατάσταση
του άρθρου 100 του ν. 3978/2011
Το άρθρο 100 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 100
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι συµβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του άρθρου 38 και επιπλέον µε την ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 101.
2. Εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρ. 1,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει και στις διαδικασίες
του συνοπτικού διαγωνισµού και της απευθείας ανάθεσης, ως
εξής:
α) Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 102, επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
β) Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 103, επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
3. Για τις συµβάσεις του παρόντος Μέρους, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο, σύµφωνα µε το
άρθρο 43.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι δυνατό
να δηµοσιεύονται υποδείγµατα των εγγράφων της σύµβασης, µε
δεσµευτικό ή µη χαρακτήρα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής
Άµυνας µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα χρηµατικά όρια της
παρ. 2.»
Άρθρο 166
Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 107
του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 107 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) τροποποιούνται οι
παρ. 1 έως 6, προστίθενται παρ. 7 έως 9 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 107
Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου
στρατιωτικού εξοπλισµού
1. Στρατιωτικός εξοπλισµός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εύχρηστος και µη επιχειρησιακά αναγκαίος, µε απόφαση του ΣΑΓΕ,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου, µπορεί να διατίθεται προς πώληση, ανταλλαγή ή χρηµατοδοτική µίσθωση.
2. Για τον χαρακτηρισµό στρατιωτικού εξοπλισµού ως εύχρηστου και µη επιχειρησιακά αναγκαίου λαµβάνονται υπόψη κυρίως:
α) η ισχύουσα Δοµή Δυνάµεων,
β) η πορεία υλοποίησης του ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ και η διαµορφούµενη δηµοσιονοµική συγκυρία,
γ) οι επιχειρησιακές δυνατότητες και οι στόχοι που εξυπηρετεί
ο εξοπλισµός αυτός, καθώς και οι ικανότητες εναλλακτικών ήδη
κατεχόµενων εξοπλισµών να υλοποιήσουν τους ίδιους στόχους,
δ) η εκτίµηση της δυνατότητας συνέχισης διατήρησης και
απρόσκοπτης τεχνικό-εφοδιαστικής υποστήριξης των κατεχόµενων εξοπλισµών,
ε) τα επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζουν στρατιωτικοί εξοπλισµοί νέας τεχνολογίας, τα οποία υπαγορεύουν την
αντικατάσταση των υπαρχόντων στρατιωτικών εξοπλισµών.
3. Για την έγκριση της διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισµού, την
ακολουθητέα διαδικασία για την αξιοποίησή του σύµφωνα µε την
παρ. 5 και τον καθορισµό του ελάχιστου αποδεκτού ανταλλάγ-
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µατος εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου και γνώµη της αρµόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
επίσης οι ειδικοί όροι που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση των
απαιτούµενων συµβάσεων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά στο ΚΥΣΕΑ για έγκριση, εφόσον αφορά σε
αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού µέσω διακρατικής συµφωνίας ή συµβάσεων που συνάπτονται δυνάµει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών, και, δυνητικά, σε κάθε άλλη
περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του
ανωτέρω εξοπλισµού εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας πλέον του ανώτατου ορίου των πιστώσεών του και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη
των εξοπλιστικών αναγκών του Γενικού Επιτελείου στο οποίο
ανήκει ο αξιοποιούµενος εξοπλισµός.
4. Ως αρµόδιος φορέας για την υποβολή των εισηγήσεων για
την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως εύχρηστος µη επιχειρησιακά αναγκαίος, καθορίζεται το Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο
αξιοποιούµενος εξοπλισµός. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διαµόρφωση της εισήγησης του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου ως προς την ακολουθητέα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 5, το αρµόδιο Γενικό Επιτελείο
ζητά προηγουµένως τη διατύπωση γνώµης από τη ΓΔΑΕΕ και τη
ΓΔΠΕΑΔΣ.
5. Η σύναψη των συµβάσεων για την αξιοποίηση του εξοπλισµού της παρ. 1 µπορεί να γίνεται µε τις εξής διαδικασίες:
α) µε διακρατικές συµφωνίες,
β) βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών,
γ) µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
δ) µε κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
ε) µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης ή
στ) µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης.
6. Στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών ή συµβάσεων που συνάπτονται δυνάµει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών, στρατιωτικός εξοπλισµός, ο οποίος χαρακτηρίζεται
ως εύχρηστος και µη επιχειρησιακά αναγκαίος, µπορεί να δωρίζεται ή να παραχωρείται κατά χρήση για την εξυπηρέτηση της
αµυντικής πολιτικής της χώρας, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, η οποία εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση
της ΓΔΠΕΑΔΣ, την οποία διατυπώνει σύµφωνα µε το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 4, και έγκριση του ΚΥΣΕΑ.
7. Για τις διαδικασίες της παρ. 5 εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του παρόντος, προσαρµοσµένες στη φύση και τον
σκοπό των συµβάσεων αυτών.
8. Πολεµικό υλικό, ειδικά σχεδιασµένο ή προσαρµοσµένο για
στρατιωτικούς σκοπούς, που δεν χρησιµοποιείται ή δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως όπλο ή πυροµαχικό και χαρακτηρίζεται ως µη επιχειρησιακά αναγκαίο, σύµφωνα µε την παρ. 1,
µπορεί ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας να
αξιοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251).
9. Κάθε είδους υλικό των ΕΔ που καθίσταται άχρηστο ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Ανεφοδιασµού
και Διαχειρίσεως Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων (ΓΚΑΔΥΕΔ),
µπορεί να διατίθεται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 167
Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας - Αντικατάσταση του άρθρου
2 του ν. 3433/2006
Το άρθρο 2 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι διαδικασίες της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΚΔΠ)
για την προµήθεια και παροχή υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού, µε εξαίρεση απλά υλικά εµπορίου χαµηλής τεχνολογίας,
διέπονται από τα πρότυπα της σειράς AQAP (Allied Quality Assurance Publications) και ISO (International Standardisation Organization) ή ισοδύναµα και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του ανάδοχου
αυτή είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ποιότητας που προσδιορίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της
σύµβασης.
2. Η ΚΔΠ εφαρµόζεται ύστερα από ανάλυση και προσδιορισµό των διακινδυνεύσεων στις συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού.
3. Οι αρµόδιοι φορείς των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων
συνεργάζονται και συντονίζονται µε τη ΓΔΑΕΕ για τη διασφάλιση
της ποιότητας του υπό προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού και
την εκτέλεση των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιµών των υπό
προµήθεια συστηµάτων και µέσων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης µίας σύµβασης. Η αναθέτουσα
αρχή καθορίζει στα έγγραφα της σύµβασης τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις για τον καθορισµό και την εκτέλεση της διαδικασίας ΚΔΠ.
4. Η ΚΔΠ υλοποιείται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του
στρατιωτικού εξοπλισµού και λειτουργίας των συστηµάτων και
µέσων, όπως παρακάτω:
α) για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε οικονοµικούς φορείς
του εσωτερικού, στο πλαίσιο του Κανονισµού ΚΔΠ και σε εναρµόνιση µε τη Συµφωνία Τυποποίησης (Standardization Agreement-STANAG) 4107 και τις διεθνείς πρακτικές,
β) για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε οικονοµικούς φορείς
χωρών µελών ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τη διαδικασία STANAG 4107,
συνεπικουρούµενη από τις προβλέψεις του «προτύπου» Συµµαχικές Δηµοσιεύσεις Διασφάλισης Ποιότητας(Allied Quality Assurance Publications-AQAP) 2070 και επιπρόσθετων διµερών
συµφωνιών, εφόσον υπάρχουν,
γ) για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε οικονοµικούς φορείς
χωρών µη µελών ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τα σχετικά Μνηµόνια Συνεργασίας ή µε αντίστοιχες προβλέψεις στους όρους των συµβάσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, εκδίδεται Κανονισµός ΚΔΠ, µε τον οποίο καθορίζονται τα όργανα, οι
αρµοδιότητες και οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας του υπό προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού και την εκτέλεση, σε συνεργασία µε τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων
επιχειρησιακών δοκιµών των υπό προµήθεια συστηµάτων και
µέσων, εναρµονισµένου µε την STANAG 4107 και τις διεθνείς
πρακτικές.»
Άρθρο 168
Εγγύηση συµµετοχής - Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν.
3433/2006
Στο άρθρο 33 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) τροποποιούνται οι παρ.
1 έως 9, καταργούνται οι παρ. 10 έως 14 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Εγγύηση συµµετοχής
1. Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν 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 δύο τοις εκατό (2%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσό-
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τερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του/των
τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται η προσφορά.
3. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων της κοινοπραξίας.
4. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30)
τουλάχιστον ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
5. Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο και διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης.
6. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή ψευδείς πληροφορίες αναφορικά µε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. Προδικαστική
προσφυγή ή ένσταση του προσφέροντος κατά της απόφασης
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγύησης.
7. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προσωρινό ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
στους λοιπούς προσφέροντες:
α) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προσφυγής ή
εκδοθεί απόφαση επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
β) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ασφαλιστικών
µέτρων ή εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών,
γ) µετά από την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 13 του ν. 3978/2011 (Α’
137), εφόσον απαιτείται.
8. Για τα προηγούµενα της κατακύρωσης στάδια, η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες σε περίπτωση:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσής της,
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή έχει λάβει χώρα
παραίτηση από το δικαίωµα άσκησής της ή αυτή έχει απορριφθεί
αµετακλήτως.
9. Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής ισχύουν όσα
προβλέπονται στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12
και στις παρ. 13 και 14 του άρθρου 33Α που αφορούν στις εγγυήσεις που κατατίθενται κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης της σύµβασης.»
Άρθρο 169
Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης
της σύµβασης - Προσθήκη άρθρου 33Α
στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α’ 20) προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:
«Άρθρο 33Α
Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης
και εκτέλεσης της σύµβασης
1. Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον προσωρινό ανάδοχο να
παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
3. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν και πέντε δέκατα επί τοις εκατό

(0,5%) επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του
τµήµατος της συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση µε τον
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 την
παρ. 1.
4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν από την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της
αύξησης χωρίς Φ.Π.Α..
5. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να
υπερβαίνει τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των
αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα που
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει, συνολικά και χωρίς διακρίσεις, την εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.
7. Εγγύηση προκαταβολής παρέχεται υποχρεωτικά στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και είναι ισόποση µε την
προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την καταβολή,
επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 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 το αντικείµενο της σύµβασης.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής επιστρέφονται µετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης και ύστερα από
την εκκαθάριση ενδεχόµενων απαιτήσεων από τους αντισυµβαλλοµένους. Η παραλαβή των συµβατικών αντικειµένων τεκµηριώνεται από την υπογραφή του πρωτοκόλλου ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής ελέγχου και παραλαβών της
σύµβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής γίνεται µετά από την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και των εγγράφων της σύµβασης. Αν το αντικείµενο
της σύµβασης είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα
µε τη 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. Αν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
9. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητά από τον ανάδοχο να
παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των
ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία των υλικών 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 ή
σε ποσοστό µέχρι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας των συµβατικών ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., για τα οποία παρέχεται.
10. Σε περίπτωση παροχής είδους που αποτελεί αδιαίρετη παροχή, παραδίδονται και εγγυήσεις εξασφάλισης των ενδιάµεσων
πληρωµών.
11. Πρόσθετες εγγυήσεις - εξασφαλίσεις µπορεί να ζητούνται
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση ειδικών όρων εκτέλεσης της σύµβασης, όπως είναι η ασφάλεια εφο-
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διασµού, καθώς και η επιστροφή του σταθερού και µη επαναλαµβανόµενου κόστους. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπονται
ρητά στα έγγραφα της σύµβασης οι όροι κατάθεσης, επιστροφής και κατάπτωσής τους.
12. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα
αναγνωρισµένα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορεί, επίσης,
να εκδίδονται από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων, 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 από τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Κατ’ εξαίρεση, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δέχεται εγγυήσεις που εκδίδονται από
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωµα αυτό, καθώς και
εταιρικές εγγυητικές επιστολές, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες που
τις εκδίδουν διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα µε βαθµό εντός
της επενδυτικής βαθµίδας, πιστοποιηµένη από διεθνείς οίκους
αξιολόγησης αναγνωρισµένους από το ελληνικό Δηµόσιο.
13. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επικοινωνεί µε τους φορείς
που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
14. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν, κατ’
ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται από τα δικαιώµατα της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και
ζβ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 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 µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται,
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.»
Άρθρο 170
Εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης - Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α’ 20) προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής:
«Άρθρο 33Β
Εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, όταν κρίνει σκόπιµο, να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη λειτουργία
συγκεκριµένου αντικειµένου της σύµβασης. Ο χρόνος και το περιεχόµενο της εγγυηµένης λειτουργίας περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συµβατικού αντικειµένου.
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Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να
προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαθιστά
οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης.
3. Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου διενεργείται µε τη φροντίδα της αρµόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών
αντικειµένων, η οποία προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της
συµµόρφωσης του αναδόχου προς τα προβλεπόµενα στη σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος
της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η παραπάνω επιτροπή εισηγείται στην αρµόδια υπηρεσία
παρακολούθησης της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου ή,
εφόσον ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, την επιβολή κυρώσεων.
4. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου
χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών αντικειµένων συντάσσει
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στην
οποία αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής
ή µερικής, του αναδόχου, η παραπάνω επιτροπή µπορεί να προτείνει στην αρµόδια υπηρεσία παρακολούθησης της σύµβασης
την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας
που προβλέπεται στο άρθρο 33Α ή, εφόσον ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, την επιβολή κυρώσεων.»
Άρθρο 171
Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύµβασης
παροχής υπηρεσίας - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν.
3433/2006
Στο άρθρο 37 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) τροποποιούνται οι παρ.
1 έως 6, προστίθενται παρ. 7 έως 9 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 37
Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύµβασης
παροχής υπηρεσίας
1. Ο ανάδοχος 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,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 61 περί τροποποίησης συµβάσεων,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής
και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, 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. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό
δεν παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα
από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του αναδόχου.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή αποκλειστικής υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής 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 40.
5. Αν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υπο-
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βληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων µη κήρυξης εκπτώτου της παρ. 3 του άρθρου 41.
6. Ο ανάδοχος 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, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες
νωρίτερα.
7. Ο ανάδοχος κάθε φορά που προσκοµίζει υλικό στον τόπο
παράδοσής του υποχρεούται, µετά από την προσκόµιση του υλικού, να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από
τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
8. Στη σύµβαση υπηρεσιών ορίζεται η συνολική διάρκεια για
την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιάµεσες προθεσµίες για
τα επιµέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών ή υποβολής των
παραδοτέων ή αµφότερων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται
σε αυτήν και λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε,
εφόσον υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στη
σύµβαση.
9. Τηρουµένου του άρθρου 61 περί τροποποίησης συµβάσεων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος την οικονοµική
εξουσία, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ή αµφότερων µπορεί να παρατείνεται µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας της σύµβασης, 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, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε την επιφύλαξη των
περιπτώσεων µη κήρυξης εκπτώτου της παρ. 3 του άρθρου 41.»
Άρθρο 172
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών - Αντικατάσταση του άρθρου 40
του ν. 3433/2006
Στο άρθρο 40 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) τροποποιούνται οι παρ.
1 έως 7, προστίθενται παρ. 8 έως 11 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 40
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών
ή παροχή υπηρεσιών
1. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά
από τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι να λήξει ο χρόνος
της παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 37, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία που υπολογίζεται ως εξής:
α) για καθυστέρηση από µία έως είκοσι ηµέρες, 0,03% για
κάθε ηµέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιµο από 0,03% µέχρι 0,6%,
β) για καθυστέρηση από είκοσι µία έως σαράντα ηµέρες, πρόστιµο 0,04% για κάθε ηµέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιµο από
0,64% µέχρι 1,4%,
γ) για καθυστέρηση από σαράντα µία έως εξήντα ηµέρες,
0,05% για κάθε ηµέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιµο από 1,45%
µέχρι 2,4%,
δ) µετά την παρέλευση εξήντα (60) ηµερών, το πρόστιµο που
επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ηµέρα. Στα
έγγραφα της σύµβασης µπορεί να καθορίζεται ανώτατο όριο

προστίµου ως ποσοστό επί της συµβατικής αξίας των µη εµπρόθεσµα παραδοθέντων συµβατικών αντικειµένων.
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητάς τους.
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών
δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
4. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά από τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι να λήξει ο χρόνος της παράτασης
που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 37, επιβάλλεται εις
βάρος του χρηµατικό πρόστιµο, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία.
5. Το πρόστιµο της παρ. 4 υπολογίζεται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ή, σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας,
επιβάλλεται πρόστιµο δύο κόµµα πέντε τοις εκατό (2,5%) επί της
συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς Φ.Π.Α.
επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
6. Το πρόστιµο για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών
είναι ανεξάρτητο από το επιβαλλόµενο για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορεί να ανακαλείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, 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.
7. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόµενο στις προηγούµενες παραγράφους πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερηµερίας επί του ποσού
της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την εποµένη της λήξης
του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του υλικού ή την
παροχή της υπηρεσίας, µε το ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερηµερίας.
8. Εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό,
η είσπραξη του προστίµου και των τόκων υπερηµερίας επί της
προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,
µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα ή σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Το πρόστιµο και ο τόκος
υπερηµερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταµείο του κλάδου επ’
ωφελεία του οποίου έχει συναφθεί η σύµβαση.
9. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το πρόστιµο και οι τόκοι υπερηµερίας επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.
10. Η επιβολή προστίµου δεν στερεί από την αναθέτουσα
αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
11. Πέραν όσων ορίζονται στην παρ. 8, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό, παρέχεται η δυνατότητα
αντικατάστασης µέρους ή του συνόλου του επιβαλλόµενου χρηµατικού προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής λόγω
υπερηµερίας, για ποσό το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα
όρια του άρθρου 24 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), µε ισόποσης αξίας
προµήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών συνδεόµενων άµεσα
µε το αντικείµενο της σύµβασης, τα οποία αποδεδειγµένα είναι
αναγκαία στην αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης. Για την περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης
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περιλαµβάνεται υποχρεωτικά σχετικός ρητός όρος που µπορεί
να εφαρµοστεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής στη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, µε ανάλογη τροποποίηση των
όρων της σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 61.»
Άρθρο 173
Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις - Αντικατάσταση
του άρθρου 41 του ν. 3433/2006
Το άρθρο 41 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία:
α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 3978/2011
(Α’ 137),
β) σε περίπτωση σύµβασης προµηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή
δεν τα επισκεύασε ή δεν τα συντήρησε µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
γ) στην περίπτωση σύµβασης υπηρεσιών:
γα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και
γβ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της
σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου
από σύµβαση υπηρεσιών κατά την περ. γ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει το παρόν άρθρο και περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η προθεσµία, που τάσσεται, 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 έχει συµµορφωθεί, µε
απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης. Στην απόφαση
αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά των λόγων µη συµµόρφωσης του αναδόχου που οδήγησαν σε αυτή.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
γ) επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη
συνέχιση της σύµβασης, η εκτιµώµενη αξία της οποίας είναι ίση
ή ανώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24 του ν.
3978/2011.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, µε
απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, ο οποίος υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης συµµετοχής ή
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου του κλάδου για λογαριασµό του οποίου διενεργείται η προµήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την προµήθεια,
β) καταλογισµός σε βάρος του της διαφοράς τιµής του αντικειµένου της σύµβασης και κάθε άµεσης ή έµµεσης προκαλούµενης ζηµίας του Δηµοσίου εξαιτίας της προµήθειας του
αντικειµένου της σύµβασης είτε από τον επόµενο οικονοµικό
φορέα που είχε λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια
νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ανάλογα µε τις ανάγκες
της υπηρεσίας. Το ποσό αυτό εισπράττεται, είτε µε συµψηφισµό
µε ποσά που του οφείλει το Δηµόσιο, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη δηµόσιων εσόδων. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί νέα προµήθεια του αντικειµένου της σύµβασης,
καταλογίζεται ποσό που δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%)
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της αξίας του αντικειµένου της σύµβασης υπολογιζόµενο µε
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµόδιου φορέα και µε
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
γ) η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε
στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, είτε από ποσό 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 οικονοµικό φορέα µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον δικαιοπρακτικό
επιτόκιο, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι την επιστροφή
της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας,
δ) αποκλεισµός έως τρία (3) έτη από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος.
5. Η µη παράσταση του αναδόχου κατά τη συνεδρίαση του
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής
της εξέτασης του θέµατος και της επ' αυτού γνωµοδότησης.
6. Εάν η προµήθεια του αντικειµένου της σύµβασης σε βάρος
του έκπτωτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση,
κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των
σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται
µε το προς καταλογισµό ποσό.
7. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων επιβολής κυρώσεων του
άρθρου 42, οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την
αξίωση της αναθέτουσας αρχής για θετική ζηµία που προήλθε
από την άρνηση ή υπαίτια αδυναµία του αναδόχου να πραγµατοποιήσει εγκαίρως τη σύµβαση που του κατακυρώθηκε.»
Άρθρο 174
Τροποποίηση συµβάσεων και συµφωνιών - πλαίσιο
κατά τη διάρκειά τους - Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν.
3433/2006
Το άρθρο 61 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 61
Τροποποίηση συµβάσεων και συµφωνιώνπλαίσιο κατά τη διάρκειά τους
1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις εξής 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 αναπροσαρµογής τιµών ή
προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη
φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, τους
όρους µε τους οποίους µπορεί να ενεργοποιηθούν και δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
β) Για συµπληρωµατικές προµήθειες ή υπηρεσίες από τον αρχικό ανάδοχο, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
βα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους,
όπως για 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.
Στις υποπερ. βα και ββ, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν
µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της
αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων
αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
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αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην
αποφυγή εφαρµογής του παρόντος.
γ) Όταν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
γα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή,
γβ) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
γγ) η αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην
αποφυγή εφαρµογής του παρόντος.
δ) Όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο
ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
δα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε
την περ. α’,
δβ) 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, µε τον
όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της
εφαρµογής του παρόντος.
ε) Όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων
του άρθρου 24 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) και του δέκα τοις εκατό
(10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. 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.
στ) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν
είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια της παρ. 2.
2. Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη
διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περ. στ’
της παρ. 1, όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις εξής προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, είτε
θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από
αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή την αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς είτε 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 περ. δ’ της παρ. 1,
ε) η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συµφέροντα του Δηµοσίου.
3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ουσιώδης τροποποίηση της
σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο, κατά την έννοια της παρ. 2,
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, ύστερα από θετική
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το οποίο
διαπιστώνει αν η τροποποίηση είναι νόµιµη και αιτιολογείται
επαρκώς, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τις δηµόσιες
συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας.
4. Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στις περ.
β’, γ’ και ε’ της παρ. 1, όταν η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, η αναπροσαρµοσµένη τιµή είναι
η τιµή αναφοράς.
5. Η τροποποίηση της σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο γίνεται
σε κάθε περίπτωση, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική
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εξουσία, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας ΚΓΕΠ/ΠΓΕΠ.
6. Η αναθέτουσα αρχή που τροποποιεί µία σύµβαση µε βάση
τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1, δηµοσιεύει σχετική γνωστοποίηση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3978/2011.»
Άρθρο 175
Απόρριψη - αντικατάσταση υπηρεσιών Προσθήκη άρθρου 63Α στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α’ 20) προστίθεται άρθρο 63Α ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Απόρριψη - αντικατάσταση υπηρεσιών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους
των παρεχόµενων υπηρεσιών ή των παραδοτέων µε έκπτωση επί
της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική
εξουσία, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που 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 είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής διάρκειας της σύµβασης,
ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 40, λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων µη κήρυξης εκπτώτου
της παρ. 3 του άρθρου 41.»
Άρθρο 176
Διαιτητική επίλυση συµβατικών διαφορών Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α’ 20) προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:
«Άρθρο 70Α
Διαιτητική επίλυση συµβατικών διαφορών
1. Στα έγγραφα της σύµβασης, ιδίως για συµβάσεις µείζονος
οικονοµικής αξίας, µπορεί να περιληφθεί ρήτρα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που απορρέει από ή σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη σύµβαση προµήθειας ή υπηρεσίας.
2. Η υπαγωγή κάθε διαφοράς σε διαιτησία προϋποθέτει γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής
Άµυνας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 49
του εισαγωγικού νόµου του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ.
503/1985, Α’ 182).
3. Έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου και των συνεδριάσεών
του είναι η Αθήνα. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και
γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας η ελληνική. Η διαιτητική
απόφαση και το κείµενο της συµφωνίας στο οποίο αυτή βασίζεται συντάσσονται σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 177
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
1. Αποφάσεις ενεργοποίησης προγραµµάτων που έχουν ληφθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύναψη σύµβασης, επικαιροποιούνται
µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, στην έκταση
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που απαιτείται, προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξής
τους. Ως έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης νοείται:
α) η αποστολή προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συµβάσεις του Δεύτερου Μέρους του
ν. 3978/2011 (Α’ 137),
β) η δηµοσίευση προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τις συµβάσεις του Τρίτου Μέρους του ν. 3978/2011,
γ) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, για
τις συµβάσεις που ανατίθενται µε τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού και
δ) η λήψη απόφασης σύναψης σύµβασης, για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις.
2. Συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται
σύµφωνα µε το καθεστώς που τις διείπε κατά τον χρόνο σύναψής τους.
3. Η παρ. 11 του άρθρου του άρθρου 40 του ν. 3433/2006 (Α’
20) περί αντικατάστασης του χρηµατικού προστίµου µε ισόποσης αξίας προµήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών µπορεί να
εφαρµοστεί και στις ήδη συναφθείσες και εκτελούµενες συµβάσεις στις οποίες δεν υφίσταται σχετικός όρος, καθώς και στις
συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 3978/2011 και για τις οποίες εκκρεµεί επιβολή ή είσπραξη επιβληθέντος χρηµατικού προστίµου και τόκων επί της προκαταβολής λόγω υπερηµερίας.
Άρθρο 178
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β’
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 75 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) περί διάρθρωσης
του Μακροπρόθεσµου και του τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων,
β) οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α’ 137): τα άρθρα
9 περί κανόνων διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς
που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς, 11 περί ελέγχου
και επιθεώρησης των οικονοµικών φορέων και οι παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 81 περί ειδικών προβλέψεων για τις εγγυητικές επιστολές.
γ) οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3433/2006 (Α’ 20): τα άρθρα
5 περί φορέων πραγµατοποίησης των προµηθειών, 7 περί αρµοδιοτήτων της ΓΔΑΕΕ, 8 περί αρµοδιοτήτων των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, 9 περί αρµοδιοτήτων
των Μειζόνων Σχηµατισµών και λοιπών Σχηµατισµών των Ενόπλων Δυνάµεων, 10 περί αρµοδιοτήτων των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, 11 περί των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάµεων
στο εξωτερικό, 13 περί των οργάνων πραγµατοποίησης των προµηθειών των Ενόπλων Δυνάµεων, 14 περί της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Προµηθειών, 15 περί των Περιφερειακών
Γνωµοδοτικών Επιτροπών Προµηθειών, 16 περί των αρµοδιοτήτων των οργάνων εκτέλεσης των προµηθειών, 17 περί των επιτροπών εµπειρογνωµόνων και 18 περί των επιτροπών ελέγχου
και παραλαβής προµηθειών.
Άρθρο 179
Έναρξη ισχύος Μέρους Β’
Η ισχύς του Μέρους Β’ αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Άρθρο 180
Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής
Ανταγωνισµού - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 17 του ν. 3959/2011
Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 17 ν. 3959/2011 (Α’ 93)
και το άρθρο 17 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έσοδα και προϋπολογισµός
της Επιτροπής Ανταγωνισµού
(Άρθρο 5 της Οδηγίας-Πόροι)
1. Στις ανώνυµες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το µετοχικό τους κεφάλαιο επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις
(1%ο), υπολογιζόµενο επί του µετοχικού κεφαλαίου ή επί του
ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο
όνοµα και για λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του
οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των
πιο πάνω χρηµατικών ποσών. Τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού πρέπει κατ' ελάχιστο να ανέρχονται για τα έτη 2021 και
2022 σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του οικονοµικού έτους 2019,
όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»), ενώ για τα έτη από το 2023 και εφεξής σε
ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.00004 (τέσσερα του δισεκατοµµυρίου) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούµενου οικονοµικού έτους, όπως αυτό ορίζεται κατ' έτος από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»). Εάν το
ύψος των εσόδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού από τα τέλη του
προηγούµενου εδαφίου είναι χαµηλότερο του ελάχιστου ορίου
εσόδων, η σχετική διαφορά συµπληρώνεται από τον κρατικό
προϋπολογισµό µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
σχετικού αιτήµατος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού δύνανται να ενισχύονται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατ' ελάχιστο σε ύψος
0.00001 (ένα του δισεκατοµµυρίου) του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούµενου έτους, όπως αυτό ορίστηκε
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον το συµβούλιο εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής Ανταγωνισµού των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 22, κρίνει, κατά απλή πλειοψηφία, ότι οι µεσοπρόθεσµοι
στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει της στοχοθεσίας της
Επιτροπής, και ύστερα από µέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης,
έχουν επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων της Επιτροπής µε αυτό
το ποσό πραγµατοποιείται εντός του αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους.
1A. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εισπράττει, εκτός του τέλους της παρ. 1, ως πόρο, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών
προγραµµάτων ή κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
όπως διεθνείς οργανισµούς, επιστηµονικούς και ερευνητικούς
οργανισµούς. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνοµα και για
λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθενται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Τα έσοδα αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν κατ' έτος το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του «ελάχιστου
ορίου εσόδων» της παρ. 1. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων
του προηγούµενου εδαφίου, την παροχή αµοιβών σε τρίτους και
πρόσθετων αµοιβών στο προσωπικό και τα µέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισµού αποκλειστικά για την εκτέλεση των σχετικών ερευ-
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νητικών προγραµµάτων.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του δηµοσίου λογιστικού και, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των
οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα
στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται
στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε
την ετήσια έκθεση του άρθρου 29 και τον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υπόκειται στον κατασταλτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαθέτει ανεξαρτησία ως προς
τον τρόπο διάθεσης του χορηγούµενου προϋπολογισµού της για
τους σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων της, εντός του πλαισίου του ν. 4270/2014
(Α’ 143).
5. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (έσοδα – έξοδα), διατίθεται έως το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του θετικού οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να προβαίνει σε σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισής της, συµπεριλαµβανοµένης και της
αγοράς ή µίσθωσης ακινήτων. Το τίµηµα της αγοράς ή της µίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Η µίσθωση ακινήτου του πρώτου εδαφίου για τη
στέγαση των υπηρεσιών της Επιτροπής µπορεί να υπερβαίνει και
τη δωδεκαετία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3130/2003
(Α’ 76), µε ανώτατη διάρκεια τα είκοσι (20) έτη και µε δυνατότητα
άπαξ ανανέωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να συνάπτει συµβάσεις µακροχρόνιας µίσθωσης.
Η µίσθωση ακινήτου διενεργείται µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό. Στη διαδικασία µίσθωσης δικαιούνται να υποβάλουν
προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών, δυνάµει
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), εφόσον προσκοµίζουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος
του ακινήτου συνυπογράφει τη σύµβαση µίσθωσης, διασφαλίζοντας την ακώλυτη χρήση του µισθίου από την Επιτροπή Ανταγωνισµού καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης, σε περίπτωση δε,
καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη σύµβαση µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής µε τους ίδιους όρους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µακροχρόνια µίσθωση ακινήτου
χωρίς δηµοπρασία, διαζευκτικά, εφόσον: α) το προς µίσθωση
ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης α’ ή β’ βαθµού,
δηµόσιας επιχείρησης και οργανισµού (Δ.Ε.Κ.Ο.), ανώνυµης εταιρείας, της οποίας η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει στο δηµόσιο, ιδρύµατος ή κοινωφελούς περιουσίας του ν. 4182/2013 (Α’
185), ή β) πρόκειται για την επέκταση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε µη µισθωµένους χώρους του ιδίου ή παρακείµενου ακινήτου.
Σε περίπτωση που το ακίνητο το οποίο πρόκειται να µισθώσει
η Επιτροπή Ανταγωνισµού χρειάζεται επεµβάσεις, προσθήκες ή
βελτιώσεις, δύναται να προβαίνει σε αυτές εξ ιδίων πόρων. Τα
ποσά για την εκπόνηση της µελέτης, την έκδοση αδείας, την κατασκευή και την παρακολούθηση εκτέλεσης των εργασιών και
την παραλαβή του µισθίου, στον βαθµό που βαρύνουν τον εκµισθωτή, µετά από κοινή συµφωνία των µερών, συµψηφίζονται µε
τα συµβατικώς οριζόµενα µισθώµατα ή άλλως συνυπολογίζονται
κατά τον καθορισµό του ύψους του µισθώµατος. Η µελέτη για
τις ανωτέρω εργασίες και η έκδοση της απαιτούµενης άδειας
µπορούν να ανατεθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, σε µελετητικό
γραφείο. Η παραλαβή του µισθίου, έτοιµου προς χρήση, γίνεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από Επιτροπή, την οποία συγκροτεί η Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του εκµισθωτή και της µισθώτριας.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποδίδει στους δικαιούχους
ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ της αχρεωστήτως. Σε αυτά
συµπεριλαµβάνεται ιδίως, το ποσό της παρ. 1, που αντιστοιχεί
στο ιδρυτικό κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε ή στο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου που δεν καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον
ποσό του τέλους που καλύφθηκε από εσφαλµένο υπολογισµό.
8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να προβαίνει στη σύναψη
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου µε εκµισθώτρια
την ίδια. Για τη σχετική διαδικασία ισχύουν κατ' αναλογία τα προβλεπόµενα στα εδάφια τέταρτο, πέµπτο και έκτο της παρ. 6.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
εγγραπτέα στο οικείο κτηµατολογικό βιβλίο, µεταβιβάζεται στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Κότσικα 1Α και Πατησίων 70, που έχει αγοραστεί από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έναντι τιµήµατος που καταβλήθηκε
από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού και στο οποίο η
τελευταία στεγάζει τις υπηρεσίες της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Άρθρο 181
Μισθολογικές ρυθµίσεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων Α.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 7
του ν. 4354/2015
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
προστίθεται περ. ζ’, ως προς τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015, και η παρ. διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΑ.ΚΕ.Θ.Ε.), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 28,
γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις
διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν γένει αµειβόµενοι µε ειδικά µισθολόγια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
15 και 28,
δ) οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί και Ανώνυµες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
ε) το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
στ) το προσωπικό, που απασχολείται µε συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα ή προγράµµατα, τα οποία
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους και τη διαχείριση των οποίων αναλαµβάνουν τα ερευνητικά
κέντρα, ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258), οι Ε.Λ.Κ.Ε., των Α.Ε.Ι. του άρθρου 50
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
17 του ν. 2083/1992 (Α’ 159), µε την επιφύλαξη του άρθρου 28,
ζ) η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε., κατ’ εφαρµογή της παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 4608/2019 (Α’ 66)».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015, ως προς τις αποδοχές αποσπασµένων ή µετακινούµενων υπαλλήλων, δεν εφαρµόζεται για τους υπαλλήλους που αποσπώνται στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε., κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 1
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του ν. 4608/2019 (Α’ 66).
Άρθρο 182
Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) και καθορισµός του ύψους των λειτουργικών δαπανών - Τροποποίηση του άρθρου 4 του
καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 3912/2011 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία αποτελεί τον
αποκλειστικό, πλην των διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
και των άµεσων θυγατρικών αυτής, φορέα δηµιουργίας και λειτουργίας ταµείων χρηµατοδοτικών εργαλείων µε τη συµµετοχή
εθνικών πόρων ή πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η
Εταιρεία αποτελεί φορέα υλοποίησης προγραµµάτων ενίσχυσης
µέσω επιδοτήσεων επιχειρήσεων.
- Αναπτύσσει τα προϊόντα της είτε η ίδια είτε και µέσω των συνεργασιών της µε άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς.
- Λαµβάνει τόσο εθνικούς πόρους όσο και πόρους που προέρχονται από Ευρωπαϊκά Ταµεία.
- Δύναται να λαµβάνει επιχορήγηση, η οποία ορίζεται για τον
σκοπό αυτό ως άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά µέσω δωρεάς
από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή τη διαχειριστική αρχή του κατά
περίπτωση επιχειρησιακού προγράµµατος ή άλλης δράσης που
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλη
πηγή χρηµατοδότησης για να ιδρύει και να διαχειρίζεται χρηµατοδοτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των Ταµείων Χαρτοφυλακίου, όπως, ενδεικτικά, Ταµεία Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων και
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή Συνεπενδύσεων, Εγγυήσεων, Δανειοδοτήσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό
(ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (L 193), στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(Τίτλος IV, Χρηµατοδοτικά Μέσα) (L 347), στον Κανονισµό (ΕΕ)
αριθµ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 347) και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 508/2014 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 149). Στις συµφωνίες
χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εταιρείας, καθώς και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση των ανωτέρω Ταµείων καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια υλοποίησης και διαχείρισης των
ανωτέρω.»
2. Στο τέλος του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.,
που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Οι λειτουργικές δαπάνες που καταβάλλονται στην E.A.T.
Α.Ε. και συνδέονται αποκλειστικά µε την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει, στο πλαίσιο λειτουργίας χρηµατοδοτικών εργαλείων ή παροχής άµεσης ενίσχυσης µε πόρους που
προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, δυνάµει υπουργικών αποφάσεων και επιχειρησιακών συµφωνιών, δεν
υπερβαίνουν ως µέγιστο ποσοστό το τέσσερα τοις εκατό (4%)
του συνολικού προϋπολογισµού των δράσεων που διαχειρίζεται
και υλοποιεί κάθε φορά. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού
των λειτουργικών δαπανών λαµβάνονται υπόψη ο προϋπολογισµός και ο τύπος των δράσεων, καθώς και τα καθήκοντα που
αναλαµβάνει. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται για κάθε χρηµατοδοτικό εργαλείο ή δράση παροχής άµεσης ενίσχυσης οι επιλέξιµες
κατηγορίες των λειτουργικών δαπανών, τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά καταβολής
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την εφαρµογή του
παρόντος.»
Άρθρο 183
Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) -
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Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού
της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της
Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3912/2011 (Α’ 17), προστίθεται περ. στ’ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1α. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως
έντεκα (11) µέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018, και η θητεία τους είναι πενταετής. Η
Γενική Συνέλευση ορίζει µεταξύ αυτών και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας µπορεί να είναι
και Πρόεδρος των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών της εταιρειών.
Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον
Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Ως
ανεξάρτητα µέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση
µε την Εταιρεία µε την έννοια ότι:
αα) δεν διατηρούν επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική
σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρική της ή µε άλλη επιχείρηση
που συνδέεται εµπορικά µε την Εταιρεία, σχέση που, από τη
φύση της, επηρεάζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
Εταιρείας, ιδίως, όταν η επιχείρηση αυτή είναι σηµαντικός προµηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας,
ββ) δεν κατέχουν θέση Προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού µέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση που συνδέεται µε την Εταιρεία µε σχέση µητρικής θυγατρικής,
γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτηµένης εργασίας, έργου ή έµµισθης εντολής µε την Εταιρεία ή µε επιχειρήσεις συνδεδεµένες
µε αυτήν µε σχέση µητρικής - θυγατρικής, σύµφωνα µε το άρθρο
99 του
ν. 4548/2018,
δδ) δεν έχουν συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού, ούτε είναι
σύζυγοι εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης, που συνδέεται µε αυτήν µε σχέση µητρικής-θυγατρικής.
β. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να έχουν τα
απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας,
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενασχόληση µε τις
υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
ως συνόλου πρέπει να εξασφαλίζει ότι, τα µέλη του διαθέτουν
ευρύ φάσµα γνώσεων και εµπειριών ως προς τα αντικείµενα της
Εταιρείας, ιδίως, σε θέµατα σχεδιασµού και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, χρηµατοοικονοµικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να
καθίσταται δυνατή η οµαλή λειτουργία της Εταιρείας και η
άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της.
γ. Ο διευθύνων σύµβουλος και ο Πρόεδρος επιλέγονται
ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων
µελών µε τη συνδροµή ιδιωτικής εταιρείας συµβούλων ειδικευµένη στην πρόσληψη στελεχών, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
επιλεξιµότητας της περίπτωσης β’. Η τελική επιλογή και ο ορισµός του διευθύνοντα συµβούλου και του Προέδρου γίνεται από
τη γενική συνέλευση των µετόχων.
δ. Δεν µπορεί να επιλέγεται ως µέλος οργάνων της Εταιρείας
ή να είναι µέλος των οργάνων αυτής πρόσωπο που έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για:
αα) τοκογλυφία, απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση,
πλαστογραφία και δωροδοκία και
ββ) φορολογικά αδικήµατα, αδικήµατα της νοµοθεσίας:
ααα) νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
βββ) περί εταιρειών,
γγγ) πτώχευσης και αφερεγγυότητας,
δδδ) αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή µέσων πληρωµής, στα
οποία συµπεριλαµβάνονται και τα αδικήµατα χειραγώγησης της
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αγοράς και πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες.
Η αµετάκλητη καταδίκη µέλους οργάνου της εταιρείας για τις
ως άνω πράξεις έχει ως συνέπεια την έκπτωσή του από τη θέση
µέλους του οργάνου.
ε. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους δεσµεύονται µόνο από τον νόµο, τους εσωτερικούς κανονισµούς της Εταιρείας και τη συνείδησή τους.
στ. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου της Ε.Α.Τ. Α.Ε. δύναται να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.»
2. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της
Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3912/2011 (Α’ 17), εφαρµόζεται, ως προς τη διάρκεια της θητείας, για τα εν ενεργεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου µέλη του διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Α.Τ. Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου.
3. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της
Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3912/2011, ισχύει από τη λήξη της θητείας των κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας.
Άρθρο 184
Έγκριση των κανονισµών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής - Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011
Η παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας
καταρτίζονται και εγκρίνονται οι κανονισµοί λειτουργίας, προσωπικού και αποδοχών, προµηθειών και διαχείρισης κινδύνων.»
Άρθρο 185
Ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. - Τροποποίηση
του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011
(Α’ 17) προστίθενται εδάφια και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της προσλαµβάνουν
προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και
έµµισθης εντολής. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος
και εποπτεύει τις διευθύνσεις που, σύµφωνα µε τον κανονισµό
λειτουργίας και το εγκεκριµένο οργανόγραµµα της εταιρείας
αναφέρονται σε αυτόν. Ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου που εκδίδεται µετά από πρόταση του Διευθύνοντος
Συµβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρµοδιότητές
του. Ο Γενικός Διευθυντής είτε προσλαµβάνεται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε επιλέγεται και τοποθετείται µεταξύ των εξειδικευµένων στελεχών που υπηρετούν στην εταιρεία. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ανακαλείται ελεύθερα, χωρίς
την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Με τον ίδιο τρόπο
προσλαµβάνονται, επιλέγονται, τοποθετούνται ή και ανακαλούνται και οι Διευθυντές της Εταιρείας.»
Άρθρο 186
Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. Τροποποίηση των παρ. 5 και 6
του άρθρου 28 του ν. 2843/2000
1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α’
219) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από
πέντε (5) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να ορίζεται
υπάλληλος και λειτουργός του κατά το άρθρο 1 του ν. 1256/1982

(Α’ 65) δηµόσιου τοµέα ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (µόνιµος,
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό). Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται
οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του
ν. 2190/1994
(Α’ 28). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας δύναται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 τροποποιούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο, προστίθενται πέµπτο και έκτο
εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρίας. Με το
καταστατικό αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το σκοπό,
τη διάρκεια, την έδρα και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τον
αριθµό των µετοχών, την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου, την έκδοση των µετοχών και των προσωρινών τίτλων,
τα δικαιώµατα των µετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη
λειτουργία και τις αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του
διοικητικού συµβουλίου, το χρόνο θητείας των µελών του διοικητικού συµβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανοµή των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση
και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέµα
που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Στο καταστατικό
προβλέπεται η κατάρτιση κανονισµού λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας
και ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) τον κανονισµό λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου και
τις αρµοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου,
β) τον ρόλο και τη λειτουργία των επιτροπών της εταιρείας,
γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για την υλοποίηση επενδύσεων,
δ) τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και
ε) το οργανόγραµµα της εταιρείας, το οποίο περιλαµβάνει την
οργανωτική δοµή και τις αρµοδιότητες των λειτουργικών µονάδων.
Στο καταστατικό προβλέπεται, επίσης, η κατάρτιση κανονισµών προσωπικού και αποδοχών και προµηθειών της εταιρείας,
οι οποίοι εγκρίνονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της, καθώς και η σύσταση, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, επενδυτικής επιτροπής, η οποία θα γνωµοδοτεί επί των
επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στην εταιρεία,
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο κανονισµός λειτουργίας. Στο καταστατικό µπορεί, επίσης να προβλέπεται η σύσταση, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, και άλλων
επιτροπών µε έργο την επεξεργασία του στρατηγικού σχεδιασµού της και την εν γένει προώθηση του σκοπού της. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης, σύµφωνα µε τον
ν. 4548/2018 (Α’ 104),
µε την επιφύλαξη του παρόντος.»
Άρθρο 187
Ρυθµίσεις για τους κανονισµούς της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. - Προσθήκη παρ.
5 στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019
Στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) προστίθεται παρ. 5 ως
εξής:
«5. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. καταρτίζονται και εγκρίνονται οι κανονισµοί λειτουργίας, προσωπικού και αποδοχών
και προµηθειών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 188
Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα
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Αν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η συµµετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που διενεργεί διαδικασία σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως µέλος του οικείου συλλογικού γνωµοδοτικού οργάνου, µε την απόφαση της
αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης του συλλογικού γνωµοδοτικού οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος της
αποζηµίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η διαδικασία και οι εν
γένει προϋποθέσεις καταβολής της. Η απόφαση αποζηµίωσης
κοινοποιείται στον οριζόµενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µαζί µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού, που αποδεικνύουν
την εκ των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά συνεδρίαση και καταβάλλεται µετά τη λήψη της απόφασης του
οργάνου που αποφασίζει για την κατακύρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας. Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, το συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο
συνεδριάσει εκ νέου σε συµµόρφωση προς την εκδοθησόµενη
απόφαση, η αποζηµίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για
κάθε διενεργούµενη συνεπεία τούτου συνεδρίαση του εν λόγω
οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και της υποχρεωτικής ή κατ’ επιλογήν
εφαρµογής του οικείου κανονιστικού θεσµικού πλαισίου για τη
διενέργεια της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουµένων
των αναλογιών.
Άρθρο 189
Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Eξουσιοδοτική διάταξη
1. Συστήνεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η λειτουργία της οποίας διέπεται από τον ν.
4635/2019 (Α’ 167) και τις πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η καθ’ ύλην αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του Τ.Ε.Ε. αφορά στα φυσικά πρόσωπα - επιτηδευµατίες που
ασκούν τεχνικό έργο ή δραστηριότητα που εντάσσεται σε ορισµένες από τις υποκατηγορίες των κωδικών αριθµών δραστηριότητας (ΚΑΔ) 71.11 και 71.12, όπως οι υποκατηγορίες αυτές
εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 3. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε. είναι πανελλαδική και
οι υπόχρεοι του παρόντος µπορούν κατ’ επιλογή τους να αποταθούν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε.
ή σε οποιοδήποτε περιφερειακό τµήµα του. Σε κάθε περίπτωση,
όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «οικείο» ή «αρµόδιο» Επιµελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Τ.Ε.Ε. για τα ανωτέρω
φυσικά πρόσωπα.
2. Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε. ορίζεται ως «Υπηρεσία µιας
Στάσης» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4441/2016 (Α’ 227)
για τα πρόσωπα της παρ. 1, η οποία διέπεται από τις διατάξεις
του ίδιου νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών
πράξεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Τ.Ε.Ε., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 190
Εγγραφή µελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στο
Γ.Ε.ΜΗ. - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4497/2017
Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.
4497/2017 (Α’ 171), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2
και το άρθρο 64 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 64
Μέλη
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, µέλη του Επιµελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που
υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το ν. 3419/2005 (Α’ 297) από τη στιγµή
εγγραφής τους σε αυτό και µέχρι τη διαγραφή τους από αυτό.
Τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονοµική ή επαγγελµατική δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιµελητήρια.
Τα φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται στην ειδική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 189, είναι αυτοδίκαια
και µέλη του Τ.Ε.Ε.
2. Ως µέλη του Επιµελητηρίου δικαιούνται να εγγράφονται µη
εγκατεστηµένα στη χώρα µας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή
αγαθών και εφαρµογή του συστήµατος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,
σύµφωνα µε την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α’
265). Αρµόδιο Επιµελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιµελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.
3. Το µητρώο µελών που τηρεί κάθε Επιµελητήριο ενηµερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά µε τα µέλη τους αυτόµατα για την
εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Εκτός των µητρώων
που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόµων, τα Επιµελητήρια µπορούν να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα µέλη τους σε
δευτερεύοντα µητρώα ή να τηρούν µητρώο επωνυµιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.,
µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (L119). Τα ανωτέρω µητρώα
δεν χρησιµοποιούνται στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση
επωνυµίας και διακριτικού τίτλου εταιριών.»
Άρθρο 191
Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση άδειας
άσκησης επαγγέλµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας σε διπλωµατούχους µηχανικούς
Οι προφορικές εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος στους διπλωµατούχους µηχανικούς από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας δύναται να διενεργούνται και µε τη
χρήση µεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν καθίσταται δυσχερής η προσέλευση των εξεταζόµενων διπλωµατούχων µηχανικών στους χώρους του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Άρθρο 192
Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε.
1. Κάθε είδους δαπάνες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τα ηµερολογιακά έτη
2014-2016 µέσω της παγίας προκαταβολής, οι οποίες τελούσαν
εντός των εγγεγραµµένων πιστώσεων και συνοδεύονταν από
πλήρη δικαιολογητικά κατά τα ισχύοντα στον χρόνο πραγµατοποίησής τους, θεωρούνται νόµιµες και δύνανται να αποκατασταθούν µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων αποκατάστασης
στο όνοµα του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών
και το αργότερο έως τις 30.6.2021.
2. Κάθε είδους δαπάνες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µέσω της παγίας προκαταβολής εντός του ηµερολογιακού έτους 2002 και προγενέστερες,
οι οποίες τελούσαν εντός των εγγεγραµµένων πιστώσεων, αλλά
εξ οιασδήποτε αιτίας δεν συνοδεύονταν από τα προβλεπόµενα
κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής τους δικαιολογητικά, θεω-
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ρούνται νόµιµες και δύνανται να αποκατασταθούν µε την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων αποκατάστασης στο όνοµα του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας
πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών και το αργότερο έως τις
30.6.2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 193
Γενικές αρχές
1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε
άλλη δίκη.
2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συµβούλια.
3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφασή του, να διατάξει για
εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας
µέχρι πέρατος της ποινικής. Πραγµατικά γεγονότα, των οποίων
η ύπαρξη ή η ανυπαρξία διαπιστώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση
ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητο βούλευµα, γίνονται δεκτά και
στην πειθαρχική δίκη. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν κωλύεται να
εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση
αθώωσης ή επιβολής της ποινής της επίπληξης κατά την πειθαρχική διαδικασία, εάν επακολουθήσει αµετάκλητη καταδίκη από
Ποινικό Δικαστήριο, η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται.
4. Κανένας δεν διώκεται δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό
παράπτωµα, ήτοι για πειθαρχικό παράπτωµα που βασίζεται στα
ίδια πραγµατικά περιστατικά µε πειθαρχικό παράπτωµα για το
οποίο έχει ήδη διωχθεί. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα είναι απαράδεκτη. Η υπαγωγή των ίδιων πραγµατικών περιστατικών σε άλλον κανόνα δικαίου δεν συνιστά
ανεπίτρεπτη µεταβολή της κατηγορίας στο πλαίσιο της ίδιας δίωξης.
5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του
ίδιου παραπτώµατος θεωρούνται σαν ενιαίο σύνολο και λαµβάνονται υπ’ όψιν για τον έλεγχο της βαρύτητας του παραπτώµατος, καθώς και στην επιµέτρηση της ποινής.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρονικό διάστηµα
που µεσολάβησε από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµατος µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης µεταβλήθηκε το
νοµοθετικό πλαίσιο, εφαρµόζονται οι διατάξεις οι οποίες είναι
ευµενέστερες για τον διωκόµενο.
Άρθρο 194
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται υπαίτιες πράξεις
ή παραλείψεις των µελών του Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτές:
α) συνιστούν παράβαση νόµου κατά την άσκηση του επαγγέλµατος,
β) συνιστούν παράβαση της ισχύουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας, όπως ενδεικτικά του ν.δ. 17 -7/16.8.1923 (Α’ 228), του
Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού, της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων οικοδοµικών
κατασκευών, περί του τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών και
ελέγχου κατασκευών και της εν γένει νοµοθεσίας σχετικά µε
τους όρους δόµησης,
γ) αντίκεινται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
το Σύνταγµα και τους νόµους που συνδέονται άρρηκτα µε την
άσκηση του επαγγέλµατός τους και εν γένει συνιστούν πληµµελή
εκτέλεση των επαγγελµατικών τους καθηκόντων και υποχρεώσεων,
δ) συνιστούν παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που
έχουν καθορισθεί µε νόµιµες αποφάσεις των οργάνων του Τ.Ε.Ε.,
ε) συνιστούν χρησιµοποίηση της επαγγελµατικής ιδιότητας
για την επιδίωξη παράνοµων ιδιοτελών σκοπών και
στ) συνιστούν ασυµβίβαστη προς την επιστηµονική αξιοπρέ-

πεια διαγωγή και εν γένει αναξιοπρεπή και απρεπή συµπεριφορά,
σύµφωνα µε τον «Επαγγελµατικό Κώδικα των Ελλήνων διπλωµατούχων Μηχανικών», ο οποίος κυρώθηκε µε την από 18.2.1961
απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε το π.δ.
27-11/14.-12.1926 (Α’ 430).
Άρθρο 195
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους.
2. Η υποβολή αναφοράς, καθώς και η κίνηση της πειθαρχικής
διαδικασίας αναστέλλουν την παραγραφή. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο αναστολή δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη έως
την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο.
3. Πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο αποτελεί ταυτοχρόνως και
ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν την πάροδο ενός (1)
έτους από την έκδοση αµετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος.
Άρθρο 196
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η επίπληξη,
β) το πρόστιµο ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ,
γ) η χρηµατική ποινή ποσού από τριακόσια ένα (301,00) ευρώ
µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ. Το ποσό του προστίµου
και το ανώτατο και κατώτατο όριο της χρηµατικής ποινής µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του αρµόδιου για την εποπτεία του Τ.Ε.Ε. Υπουργού, µετά από πρόταση της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.,
δ) η προσωρινή στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών έως δύο
(2) ετών και
ε) η οριστική στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού.
2. Η ποινή της οριστικής στέρησης της δυνατότητας άσκησης
επαγγέλµατος µηχανικού επιβάλλεται µόνο σε ιδιαίτερα βαριές
περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων, όταν οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες αυτά διαπράχθηκαν και ο βαθµός υπαιτιότητας του διωκόµενου καταδεικνύουν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του σύµφωνα µε την
επιστηµονική και επαγγελµατική του ιδιότητα ή θίγουν σοβαρά
το κύρος αυτής. Τέτοιες προϋποθέσεις συντρέχουν ιδίως στις
εξής περιπτώσεις:
α) όταν ο διωκόµενος έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος και
β) όταν ο διωκόµενος έχει τιµωρηθεί τουλάχιστον τρεις (3)
φορές µε την ποινή της προσωρινής στέρησης της δυνατότητας
άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών κάθε φορά εντός της τελευταίας πενταετίας,
η οποία προηγείται της τέλεσης του αποδιδόµενου σ’ αυτόν πειθαρχικού αδικήµατος, για άλλες χρονικά προγενέστερες πράξεις.
Άρθρο 197
Επιµέτρηση ποινής
1. Κατά τον προσδιορισµό του είδους και κατά την επιµέτρηση
της ποινής το Πειθαρχικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη:
α) τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώµατος και κυρίως
τη βλάβη που προκάλεσε το αδίκηµα, τη φύση, το είδος και το
αντικείµενο του παραπτώµατος, τις περιστάσεις υπό τις οποίες
αυτό διαπράχθηκε, την ένταση του δόλου ή το βαθµό αµέλειας
του διωκοµένου,
β) την προσωπικότητα του διωκόµενου, την πείρα του, τις ατοµικές, κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούµενη πορεία του,
καθώς και τη διαγωγή του µετά την πράξη, τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία να επανορθώσει τις συνέπειες αυτής.
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2. Όταν συρρέουν περισσότερα πειθαρχικά αδικήµατα και οι
πειθαρχικές ποινές για καθένα από αυτά είναι του ίδιου είδους,
επιβάλλεται µετά την επιµέτρηση τους συνολική ποινή, η οποία
αποτελείται από την πιο βαριά από τις συντρέχουσες ποινές,
προσαυξανόµενη µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της.
Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι του αυτού είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή αποτελείται από µία από αυτές, η οποία
προσαυξάνεται µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της.
Άρθρο 198
Δηµοσιότητα
1. Ο τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές καταχωρούνται στο Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών, το οποίο τηρείται στο Τ.Ε.Ε. και συµπεριλαµβάνονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από αυτό
µέχρι τη διαγραφή τους κατά τα κατωτέρω οριζόµενα. Οι εν
λόγω ποινές διαγράφονται από το Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών,
εφόσον εκτίθηκαν, µετά την πάροδο πενταετίας από την επιβολή
τους, εφόσον πρόκειται για τις ποινές της επίπληξης ή του προστίµου και µετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον πρόκειται για τις
λοιπές ποινές. Στο Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών σηµειώνονται
απαραίτητα το είδος και το µέγεθος της ποινής, καθώς και η απόφαση µε την οποία αυτή επιβλήθηκε, τα οποία αποδεικνύονται
µόνο µε βεβαίωση του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος ή
µε τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης.
2. Περίληψη των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων που
επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της προσωρινής και οριστικής
στέρησης δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού κοινοποιείται αµελλητί στο τµήµα Μητρώου του Τ.Ε.Ε. για προσωρινή ή οριστική διαγραφή του καταδικασθέντα και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., καθώς και του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε., του οποίου ο καταδικασθείς είναι µέλος ή στην
περιφέρεια του οποίου δραστηριοποιείται επαγγελµατικά. Επίσης κοινοποιείται, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στις Υπηρεσίες Δόµησης. Πληροφοριακά συστήµατα για τη χρήση των οποίων
συνιστά προαπαιτούµενο η συνδροµή της ιδιότητας του µηχανικού στο πρόσωπο του χρήστη οφείλουν να επιβεβαιώνουν την
εν λόγω ιδιότητα από το Τ.Ε.Ε., µε διασύνδεση πραγµατικού χρόνου, πριν από την εκάστοτε παροχή πρόσβασης σε αυτά.
3. Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της οριστικής στέρησης
δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος σε µέλος εταιρείας µε αντικείµενο µηχανικού, το όνοµά του καταδικασθέντα αφαιρείται
από την επωνυµία της εταιρείας.
Άρθρο 199
Πειθαρχικά συµβούλια
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του Τ.Ε.Ε., δικάζονται σε πρώτο βαθµό από τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια και, ύστερα από έφεση, σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό,
από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. Από τη δικαιοδοσία των Συµβουλίων
αυτών εξαιρούνται τα µέλη του Τ.Ε.Ε., τα οποία είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ. και υπάλληλοι ν.π.ι.δ. των οποίων
το Ελληνικό Δηµόσιο τυγχάνει µέτοχος και υπάλληλοι άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωµα το
οποίο τους αποδίδεται τελέσθηκε κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, οπότε στην περίπτωση αυτή υπάγονται
στις πειθαρχικές διαδικασίες που ισχύουν για τον φορέα στον
οποίο απασχολούνται. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, τα µέλη του
Τ.Ε.Ε. και τα πρόσωπα που ασκούν έργο µηχανικού υπάγονται
και αυτά στην δικαιοδοσία των ως άνω Συµβουλίων, εάν το πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο τους αποδίδεται τελέσθηκε από
αυτούς κατά την άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος, µε ή χωρίς
την άδεια της Υπηρεσίας τους, καθώς επίσης και σε περίπτωση
κατά την οποία δεν έχει σχέση µε την υπηρεσιακή τους ιδιότητα,
τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ή είναι πέρα από τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα. Στις περιπτώσεις αυτές οι επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία τους.
2. Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια συγκροτούνται και
λειτουργούν ένα στην έδρα του Τ.Ε.Ε. και από ένα στις έδρες
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των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε..
3. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν στην έδρα των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την εξέταση των πειθαρχικών
παραπτωµάτων των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος, στην
Περιφέρεια αυτών, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου έχει διαπραχθεί το πειθαρχικό παράπτωµα. Σε περίπτωση κατά την οποία
υπάρχει αδυναµία συγκρότησης και λειτουργίας Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφερειακού Τµήµατος, για οποιοδήποτε λόγο, αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων της αρµοδιότητάς του είναι το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε..
4. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του
Τ.Ε.Ε. είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων όλων των λοιπών µελών του Τ.Ε.Ε..
5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί στην έδρα του ΤΕΕ και είναι αρµόδιο για την εκδίκαση,
σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό, των εφέσεων κατά αποφάσεων
όλων των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων, καθώς και
για την εκδίκαση σε πρώτο και τελευταίο βαθµό των πειθαρχικών
παραπτωµάτων προσώπων τα οποία τυγχάνουν µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία το πειθαρχικό παράπτωµα
αποδίδεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τα οποία είναι
µέλη διαφορετικών Περιφερειακών Τµηµάτων στην Περιφέρεια
διαφορετικών Περιφερειακών Τµηµάτων, η υπόθεση δικάζεται
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Τµήµατος που
ιδρύθηκε πρώτο. Εάν το πειθαρχικό παράπτωµα αποδίδεται σε
περισσότερα του ενός πρόσωπα ένα εκ των οποίων είναι µέλος
της έδρας του Τ.Ε.Ε. στην έδρα του Τ.Ε.Ε., η υπόθεση δικάζεται
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο αυτού.
Άρθρο 200
Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια είναι επταµελή και
συγκροτούνται ως εξής:
α) Πέντε (5) µέλη εκλέγονται, σύµφωνα µε το π.δ. 7/2010 (A’
9) ή την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία, µεταξύ των τακτικών µελών του Τ.Ε.Ε. που έχουν συµπληρώσει δεκαπέντε (15)
χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος και µεταξύ των οµότιµων
µελών αυτού κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των λοιπών
οργάνων του Τ.Ε.Ε., µε ισάριθµους αναπληρωτές και ανεξάρτητα
από ειδικότητα.
β) Δύο (2) µέλη, µε ισάριθµους αναπληρωτές, ορίζονται από
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και µέλη του Τ.Ε.Ε..
2. Ειδικά το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
συγκροτείται και λειτουργεί στην έδρα του Τ.Ε.Ε., έχει είκοσι ένα
(21) µέλη, από τα οποία τα δεκαπέντε (15) εκλέγονται σύµφωνα
µε την παρ. 1, µε ισάριθµους αναπληρωτές, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τα υπόλοιπα έξι (6), καθώς και οι αναπληρωτές τους,
ορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι, µέλη του ΤΕΕ. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε. συγκροτείται µε απόφαση της
Ολοµέλειας αυτού και λειτουργεί µε τρία (3) επταµελή τµήµατα,
που εργάζονται αυτοτελώς. Τα τµήµατα αυτά προεδρεύονται
από τον Πρόεδρο και από τους Αντιπροέδρους και καθένα από
αυτά αποτελείται από πέντε (5) αιρετά και δύο (2) διοριζόµενα
µέλη. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
της έδρας του ΤΕΕ και, σε περίπτωση κωλύµατός του, ο ένας
από τους Αντιπροέδρους, κατανέµει τις υποθέσεις στα τµήµατά
του.
3. Το κάθε Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά την
πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει τον Πρόεδρό του από τα αιρετά
µέλη του, ενώ το Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε.
εκλέγει και δύο Αντιπροέδρους, καθώς και τους αναπληρωτές
αυτών.
4. Όπου στο παρόν αναφέρεται Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο νοείται και καθένα από τα Τµήµατα του Πειθαρχικού
Συµβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. και όπου στο παρόν αναφέρε-
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ται ο Πρόεδρος νοούνται και οι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι
των Τµηµάτων της έδρας του Τ.Ε.Ε..
5. Η θητεία των αιρετών µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων
είναι ισόχρονη µε την εκάστοτε προβλεπόµενη θητεία των αιρετών µελών των λοιπών οργάνων του Τ.Ε.Ε. και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση σε σώµα των νέων Πειθαρχικών
Συµβουλίων.
6. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια συνεδριάζουν τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα, εξαιρούµενου του µηνός Αυγούστου.
7. Τα αιρετά µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκλέγονται
µε άµεση, µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, κατά συνδυασµό υποψηφίων ή µεµονωµένο υποψήφιο,
όπως ειδικότερα καθορίζεται µε το π.δ. 7/2010 ή την εκάστοτε
ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία. Για την εκλογή των µελών των
Πρωτοβαθµίων Πειθαρχικών Συµβουλίων στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων ψηφίζουν µόνο τα µέλη των Περιφερειακών Τµηµάτων και για την εκλογή των µελών του Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. τα υπόλοιπα µέλη
αυτού, εφόσον έχουν δικαίωµα ψήφου. Στην περίπτωση κατά την
οποία, µετά την εκλογή του, αιρετό µέλος παραιτηθεί και δεν
υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης, η θέση καλύπτεται µε απόφαση της Αντιπροσωπίας του Τ.Ε.Ε..
8. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής της
έδρας του Τ.Ε.Ε. δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συµβουλίων της έδρας τους, αλλά στη δικαιοδοσία του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Περιφερειακού Τµήµατος που
ιδρύθηκε πρώτο. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής των Περιφερειακών Τµηµάτων δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συµβουλίων της έδρας τους, αλλά στη
δικαιοδοσία του Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του ΤΕΕ..
9. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και
τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση σχηµατισµού τριών γνωµών η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ
των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς τις
επικρατέστερες γνώµες, αποφαίνεται το Συµβούλιο κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η
γνώµη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής
αυτού.
10. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια της
θητείας των πειθαρχικών συµβουλίων παραµένουν ισχυρές και
µετά τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση υποθέσεων που
έχουν συζητηθεί ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων πριν από
τη λήξη της θητείας τους, οι σχετικές αποφάσεις δύναται να εκδοθούν και να δηµοσιευθούν εντός προθεσµίας τεσσάρων (4)
µηνών από τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση
επαναλαµβάνεται η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του νέου
Πειθαρχικού Συµβουλίου.
11. Ο Πρόεδρος και τα αιρετά µέλη του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου και οι Εισηγητές υπέχουν τις ευθύνες των δηµόσιων
υπαλλήλων και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., ως εξής: «Ορκίζοµαι
να ασκήσω τα καθήκοντα που µου ανατέθηκαν µε αµεροληψία,
επιµέλεια και µυστικότητα, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την
αποκάλυψη της αλήθειας». Ο όρκος δύναται να είναι πολιτικός
ή θρησκευτικός. Εάν είναι θρησκευτικός, δίνεται κατά τον τύπο
που προβλέπει η θρησκεία του ορκιζόµενου. Στα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων τα οποία είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. υπενθυµίζεται ο όρκος τον οποίο έχουν ήδη δώσει.
12. Η συµµετοχή οµότιµου µέλους στο Πειθαρχικό Συµβούλιο
ή η ανάθεση σ’ αυτό καθηκόντων Εισηγητή, δεν θεωρείται
άσκηση επαγγέλµατος.
Άρθρο 201
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδικάζονται από το Ανώτατο Πειθαρχικό

Συµβούλιο, το οποίο εδρεύει στην έδρα του Τ.Ε.Ε.. Επίσης, από
το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζονται, σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό, τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών των
Πειθαρχικών Συµβουλίων.
2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι επταµελές και συγκροτείται ως εξής:
α) Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου και ο
αναπληρωτής του ορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, εκ των Νοµικών Συµβούλων του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
β) Τέσσερα (4) µέλη εκλέγονται µεταξύ των τακτικών µελών
που κατοικούν στην έδρα του ΤΕΕ και ασκούν το επάγγελµα του
µηχανικού για είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, καθώς και µεταξύ
των οµότιµων µελών, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των
οργάνων του ΤΕΕ, µε ισάριθµους αναπληρωτές και ανεξάρτητα
από την ειδικότητα.
γ) Δύο (2) µέλη, µε ισάριθµους αναπληρωτές, ορίζονται από
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, µέλη του Τ.Ε.Ε..
3. Η θητεία των αιρετών µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων
είναι ισόχρονη µε την εκάστοτε προβλεπόµενη θητεία των αιρετών µελών των λοιπών οργάνων του Τ.Ε.Ε. και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση σε σώµα του νέου Ανώτατου
Πειθαρχικού Συµβουλίου.
4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα, εξαιρούµενου του µηνός Αυγούστου.
5. Η εκλογή των αιρετών µελών του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου γίνεται µε καθολική µυστική ψηφοφορία των µελών
του Τ.Ε.Ε. και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, κατά συνδυασµό υποψηφίων ή µεµονωµένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα
καθορίζεται µε το π.δ. 7/2010 (Α’ 9) ή την εκάστοτε ισχύουσα
εκλογική νοµοθεσία.
6. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως
εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
σχηµατισµού τριών γνωµών η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως
προς τις επικρατέστερες γνώµες, αποφαίνεται το Συµβούλιο
κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώµη υπέρ της οποίας η ψήφος του Προέδρου ή του
αναπληρωτή αυτού.
Άρθρο 202
Εξαίρεση µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου και Εισηγητή
1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την εξαίρεση και τη δήλωση αποχής των Δικαστών ισχύουν και για την
εξαίρεση και τη δήλωση αποχής των µελών των Πειθαρχικών
Συµβουλίων και των Εισηγητών.
2. Η αίτηση για την εξαίρεση µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου κατατίθεται στη Γραµµατεία του, εντός πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση στα εµπλεκόµενα µέρη της κλήσης µε τον
ορισµό δικασίµου, και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος την εισάγει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο για να αποφανθεί. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει επί
της αίτησης αυτής. Κατά τη συνεδρίαση στην οποία εξετάζεται
η αίτηση δεν συµµετέχει το υπό εξαίρεση µέλος, δύναται δε να
παρίστανται τα εµπλεκόµενα µέρη. Η απόφαση που εκδίδεται
δεν προσβάλλεται.
3. Η αίτηση για την εξαίρεση του Εισηγητή κατατίθεται στη
Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου εντός πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση στα εµπλεκόµενα µέρη της απόφασης περί
ορισµού του Εισηγητή. Επί της αιτήσεως αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος, σε περίπτωση
αποδοχής της, ορίζει ταυτόχρονα άλλο Εισηγητή. Η απόφαση
που εκδίδεται είναι αµετάκλητη.
4. Όταν ζητείται η εξαίρεση πλέον του ενός µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η αίτηση απευθύνεται στον Πρόεδρο του
Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου και κατατίθεται στην Γραµ-
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µατεία του, εντός της προθεσµίας της παρ. 1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, είναι αρµόδιο για την εκδίκαση της εν λόγω
αίτησης εξαίρεσης και αποφασίζει περί του βάσιµου ή µη αυτής.
Κατά τη συνεδρίαση στην οποία εκδικάζεται η εν λόγω αίτηση
δύναται να παρίστανται τα εµπλεκόµενα µέρη. Η απόφαση που
εκδίδεται δεν προσβάλλεται. Αίτηση µε την οποία ζητείται η εξαίρεση όλων των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι απαράδεκτη.
5. Αν η αίτηση εξαίρεσης ή η δήλωση αποχής γίνει δεκτή και
δεν αποµένει επαρκής αριθµός µελών για τη συγκρότηση του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, η υπόθεση µε την ίδια απόφαση παραπέµπεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε. και, σε
περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα από ένα τµήµατα, σε
άλλο τµήµα. Αίτηση εξαίρεσης που έγινε δεκτή κατά µελών του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδικάζεται εφόσον δεν µπορεί να συµπληρωθεί ο αριθµός τους από τα εναποµείναντα µέλη.
6. Ο πειθαρχικά διωκόµενος και ο καταγγέλλων, δύνανται, µια
µόνον φορά κατά βαθµό δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την εξαίρεση
µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Επίσης δύνανται, µια µόνο
φορά και κατά τον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την
εξαίρεση του Εισηγητή.
Άρθρο 203
Προκαταρτική εξέταση
1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Τ.Ε.Ε. ή Περιφερειακού Τµήµατος, αµέσως µόλις λάβει µε οποιονδήποτε
τρόπο γνώση για την τέλεση πράξης ή παράλειψης που συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα µέλους του Τ.Ε.Ε. ή µόλις λάβει αναφορά από οποιονδήποτε, µε την οποία καταγγέλλεται η τέλεση
τέτοιων πράξεων ή µόλις λάβει, µε οποιονδήποτε τρόπο, γνώση,
από ανακοίνωση, δικαστικής ή εν γένει δηµόσιας αρχής, σχετικά
µε την τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, αναθέτοντάς την σε µέλος
του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή σε Εισηγητή.
2. Η καταγγελία για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος
από µέλος του Τ.Ε.Ε., πρέπει να είναι έγγραφη και να περιέχει,
επί ποινή απαραδέκτου, τα πλήρη στοιχεία του καταγγέλλοντα
και επαρκή στοιχεία του καταγγελλόµενου, τη διεύθυνση αυτών,
καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Η υποβολή της καταγγελίας συνοδεύεται από την κατάθεση παραβόλου υπέρ του Τ.Ε.Ε. αξίας
εκατό (100,00) ευρώ, άλλως αυτή τυγχάνει απαράδεκτη. Αν οι
καταγγελλόµενοι είναι πλέον του ενός, η αίτηση συνοδεύεται
από παράβολο αξίας εκατό (100,00) ευρώ για τον πρώτο καταγγελλόµενο και αξίας πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε επόµενο και
κατ’ ανώτατο όριο από παράβολο αξίας τριακοσίων (300,00)
ευρώ, άλλως αυτή τυγχάνει απαράδεκτη. Το ποσό του παραβόλου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.. Σε περίπτωση καταδίκης του καταγγελλόµενου
το παράβολο επιστρέφεται, κατ’ αναλογία, στον καταγγέλλοντα,
άλλως καταπίπτει υπέρ του Τ.Ε.Ε..
3. Η προκαταρτική εξέταση είναι συνοπτική και κατά το δυνατόν σύντοµη και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να διαρκέσει
πέραν των εξήντα (60) ηµερών. Ολοκληρώνεται µε έγγραφες ή
προφορικές εξηγήσεις του προσώπου το οποίο εξετάζεται.
4. Ο διενεργών την προκαταρτική εξέταση µπορεί να εξετάζει
µάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο νόµιµο αποδεικτικό µέσο. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής εξέτασης
φροντίζει, έτσι ώστε να µην προσβάλλονται δυσανάλογα η τιµή
και η υπόληψη του προσώπου, του οποίου η συµπεριφορά ερευνάται. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης ο διενεργών αυτή διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στον Πρόεδρο
του Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί µε εισήγηση.
5. Ανώνυµες καταγγελίες δεν λαµβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αµέσως.
6. Η προκαταρτική εξέταση περατώνεται µε πράξη του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου, είτε για την παραποµπή της
υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, είτε για τη θέση της στο
αρχείο. Η πράξη αυτή πρέπει να περιέχει συνοπτική αιτιολογία
και γνωστοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη µε πρόσφορο τρόπο,
στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί µε την καταγγελία. Ειδικότερα,
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σε περίπτωση που από την προκαταρτική εξέταση προκύψει ότι
η καταγγελία δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίµησης, ή σε
κάθε περίπτωση ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συµβουλίου εκδίδει πράξη µε την οποία θέτει την υπόθεση στο
αρχείο. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.
ή του Περιφερειακού Τµήµατος, ο οποίος έχει το δικαίωµα είτε
να την κάνει αποδεκτή είτε να την επιστρέψει και να ζητήσει την
παραποµπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Αν από
την προκαταρκτική εξέταση προκύψει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος ο Πρόεδρος
του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδίδει πράξη, µε την οποία παραπέµπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
7. Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πράξεις, για
τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργηµα ή
πληµµέληµα. Οι υποθέσεις αυτές παραπέµπονται απευθείας στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο.
8. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει το οικείο Τ.Ε.Ε. σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε
βάρος µέλους αυτού. Την ίδια υποχρέωση έχει και σε περίπτωση
έκδοσης παραπεµπτικού ή απαλλακτικού βουλεύµατος, τελεσίδικης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος των
προσώπων αυτών, αποστέλλοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα
(10) ηµερών από την έκδοση τους.
Άρθρο 204
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρµόδιου Πειθαρχικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του αρµόδιου Περιφερειακού
Τµήµατος, µετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης και εφόσον εκδοθεί πράξη περί παραποµπής της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
2. Για κάθε υπόθεση η οποία παραπέµπεται στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου Εισηγητής, ένα εκ των µελών του Τ.Ε.Ε. αναλόγου ειδικότητας, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από
την κτήση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και έχουν συµπεριληφθεί στον σχετικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή της οικείας
Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.. Ο πίνακας αυτός µπορεί να ανανεώνεται µε νεώτερη απόφαση της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή της οικείας Αντιπροσωπείας του
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.. Οι Εισηγητές, οι οποίοι
κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Πειθαρχικού Συµβουλίου
έχουν εκκρεµείς υποθέσεις συνεχίζουν να τις χειρίζονται µέχρι
την ολοκλήρωσή τους και εισηγούνται και παρίστανται νοµίµως
ενώπιον του νέου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Στον πίνακα των Εισηγητών µπορούν να συµπεριληφθούν και οµότιµα µέλη του
Τ.Ε.Ε..
Άρθρο 205
Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου µε πράξη του
ορίζει τον Εισηγητή της υπόθεσης, στον οποίο τάσσει προθεσµία
έως τέσσερις (4) µήνες για την υποβολή της έκθεσής του. Με
απόφαση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να
παραταθεί η προθεσµία αυτή, µία µόνο φορά, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία, ο Εισηγητής αντικαθίσταται µε απόφαση του Προέδρου
του Πειθαρχικού Συµβουλίου και διαγράφεται από τους πίνακες
των Εισηγητών.
2. Ο Εισηγητής κατά την εξέταση της υπόθεσης δύναται να
εξετάζει τον καταγγέλλοντα, τους µάρτυρες, ενόρκως ή ανωµοτί,
κατά την κρίση του, διενεργεί αυτοψία, συλλέγει το λοιπό αποδεικτικό υλικό, ζητά έγγραφα από κάθε αρχή και Δικαστήριο. Ο
Εισηγητής, όταν ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης, καλεί
τον πειθαρχικά διωκόµενο να λάβει γνώση της κατηγορίας και
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της µέχρι τότε σχηµατισθείσας δικογραφίας και να παράσχει
εξηγήσεις, προφορικά ή γραπτά, εντός εύλογης προθεσµίας. Ο
διωκόµενος καλείται να παράσχει εξηγήσεις µε κλήση που κοινοποιείται σε αυτόν µε πρόσφορο τρόπο στα στοιχεία που έχει
δηλώσει στο µητρώο του Τ.Ε.Ε. ή αναφέρονται στην καταγγελία,
η οποία αναφέρει το αποδιδόµενο σε αυτόν πειθαρχικό παράπτωµα. Η προθεσµία προς παροχή εξηγήσεων δεν δύναται να
είναι µικρότερη των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την επίδοση της κλήσης. Ο διωκόµενος προκειµένου να παράσχει εξηγήσεις δικαιούται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας που έχει
σχηµατισθεί. Όταν η παροχή εξηγήσεων συντελείται εγγράφως,
ενεργείται δια υποµνήµατος το οποίο κατατίθεται στην Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αν ο διωκόµενος υποβάλλει
έγγραφες εξηγήσεις, ο Εισηγητής µπορεί να διατυπώσει οποιαδήποτε, κατά την κρίση του, διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση. Η
πειθαρχική διαδικασία δεν δύναται να συνεχιστεί πριν την παροχή εξηγήσεων του διωκόµενου ή πριν να παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία προς παροχή εξηγήσεων. Ο Εισηγητής έχει, επίσης,
το δικαίωµα να ενεργήσει πράξεις εκτός έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του
Περιφερειακού Τµήµατος, σε κάθε περίπτωση, όµως, έχει την
υποχρέωση να ανακοινώσει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, του οποίου είναι µέλος, την προγραµµατισµένη από
αυτόν πράξη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη
διεξαγωγή της.
3. Αν ο Εισηγητής, µετά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού
υλικού και την παροχή εξηγήσεων του διωκόµενου ή την πάροδο
άπρακτης της προθεσµίας που έχει ταχθεί προς παροχή εξηγήσεων, κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία, διαβιβάζει τον φάκελο στον
Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου µε την πρόταση να µην
γίνει κατηγορία και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο Πρόεδρος
του Πειθαρχικού Συµβουλίου εισάγει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει αν θα γίνει ή όχι η κατηγορία ή αν πρέπει να διενεργηθεί συµπληρωµατική εξέταση από
τον Εισηγητή. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίσει να µην
γίνει η κατηγορία, εκδίδει απαλλακτική απόφαση. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι απαιτείται να γίνει συµπληρωµατική εξέταση, δίνει εντολή στον Εισηγητή να προβεί σ’ αυτή και
ενηµερώνονται τα εµπλεκόµενα µέρη. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει κατηγορία, συντάσσεται από
τον Εισηγητή το κατηγορητήριο και εφαρµόζονται όσα ορίζονται
κατωτέρω.
4. Ο Εισηγητής, µετά την ολοκλήρωση του έργου του, συντάσσει το κατηγορητήριο, το οποίο διαβιβάζει στον Πρόεδρο του
Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί µε ολόκληρο τον φάκελο της υπόθεσης και τον κατάλογο των µαρτύρων που πρέπει να κληθούν.
Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου, αµέσως µόλις παραλάβει το κατηγορητήριο και τον φάκελο της υπόθεσης και το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την παραλαβή αυτών, οφείλει να
ορίσει ηµέρα και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου, στην οποία δύναται να παρίσταται και ο Εισηγητής. Ο διωκόµενος καλείται να παραστεί στη συνεδρίαση µε πράξη του
Προέδρου, η οποία περιέχει το κατηγορητήριο και κοινοποιείται
σ’ αυτόν µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο, µε δικαστικό επιµελητή ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, στα στοιχεία που έχει δηλώσει
στο µητρώο του Τ.Ε.Ε.. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό
επιµελητή, συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης και στις λοιπές περιπτώσεις αποδεικτικό περί της παραλαβής της κλήσης από τον
πειθαρχικά διωκόµενο ή άλλο πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
από αυτόν. Ο διωκόµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, να παραστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου
αυτοπροσώπως ή µε δικηγόρο ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου
και να υποβάλει απολογητικό υπόµνηµα. Στη συζήτηση καλείται,
µε πρόσφορο τρόπο, να παραστεί και ο καταγγέλλων, ο οποίος
δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε δικηγόρο ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Ο διωκόµενος ασκεί το δικαίωµά του για
υπεράσπιση, καλώντας µε δική του ευθύνη και χωρίς προδικασία
µέχρι δύο (2) µάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ αυτού και της
υπόθεσής του. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο καταγγέλλων.
5. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά την προσδιορισθείσα δικάσιµο, δύναται, κατά την κρίση του, να εξετάσει ή επανεξετάσει
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µάρτυρες, από τον κατάλογο των µαρτύρων που έχει διαβιβάσει
ο εισηγητής ή προτείνουν ο διωκόµενος ή ο καταγγέλλων. Στην
περίπτωση αυτή η κλήση κοινοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη µε
πρόσφορο τρόπο. Στη συνέχεια και µετά την προφορική ή γραπτή απολογία του διωκοµένου ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά την διαπίστωση
της νοµίµου κλητεύσεως αυτού, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει την απόφασή του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να αναβάλει για µία (1) µόνο φορά τη λήψη απόφασης µε σκοπό να
εξετάσει ή να επανεξετάσει ενώπιον του µάρτυρες, ορίζοντας
ταυτοχρόνως τη νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης. Στην περίπτωση
αυτή δεν απαιτείται να κληθούν τα εµπλεκόµενα µέρη, εκτός αν
αυτοί ή κάποιος εξ αυτών ήταν απόντες, οπότε καλούνται να παραστούν µε πρόσφορο τρόπο. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των µαρτύρων
δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.
Άρθρο 206
Έκδοση πειθαρχικής απόφασης
1. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του
πειθαρχικού συµβουλίου και την απολογία του πειθαρχικά διωκόµενου ακολουθεί η διάσκεψη των µελών αυτού για τη λήψη
απόφασης. Η συνεδρίαση είναι µυστική και δεν παρίστανται τα
εµπλεκόµενα µέρη. Κατά την έκδοση της απόφασης το Πειθαρχικό Συµβούλιο πρώτα αποφασίζει επί της ενοχής ή µη του κρινόµενου και, στη συνέχεια, σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, αποφασίζει επί της ποινής που θα επιβληθεί.
2. Η απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς
αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
α) τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσής της,
β) τα ονοµατεπώνυµα και τις ιδιότητες αυτών που εκδίκασαν
την υπόθεση και αυτού που κρίθηκε,
γ) το πειθαρχικό παράπτωµα που αποδόθηκε στον κρινόµενο,
τον χρόνο και τον τόπο διάπραξής του, καθώς και τα άρθρα στα
οποία θεµελιώνεται η απόφαση, δ) αν λήφθηκε οµόφωνα ή κατά
πλειοψηφία και
ε) την αθώωση αυτού που κρίθηκε ή την ποινή που του επιβλήθηκε. Η απόφαση η οποία πρέπει να εκδίδεται, εντός προθεσµίας
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία εκδίκασης της υπόθεσης,
υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραµµατέα του πειθαρχικού συµβουλίου, λαµβάνει αύξοντα αριθµό και τηρείται στο Αρχείο Πειθαρχικών Αποφάσεων των Πρωτοβαθµίων Πειθαρχικών
Συµβουλίων που τηρεί το Τ.Ε.Ε. ή το Περιφερειακό Τµήµα του
Τ.Ε.Ε..
3. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα
οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα και φυλάσσονται µαζί µε την απόφαση στο Αρχείο Πειθαρχικών Αποφάσεων που τηρεί το Τ.Ε.Ε. ή το Περιφερειακό Τµήµα του Τ.Ε.Ε..
Η µειοψηφία καταγράφεται µόνο στα πρακτικά. οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών, εφόσον αποδεικνύουν το ειδικό έννοµο συµφέρον τους. Τα πρακτικά και οι
αποφάσεις δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.
4. Με την απόφαση µε την οποία επιβάλλεται η ποινή επιβάλλονται εις βάρος του καταδικασθέντα και τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας.
5. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου κοινοποιούνται
αµέσως, µε επιµέλεια του Προέδρου, κατά περίπτωση στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τµήµατος
του Τ.Ε.Ε. και στα εµπλεκόµενα µέρη. Ειδικότερα, η κοινοποίηση
της απόφασης προς τον καταγγέλλοντα γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η κοινοποίηση της απόφασης προς τον διωκόµενο, εάν είναι αθωωτική, γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και
εάν είναι καταδικαστική µε δικαστικό επιµελητή ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό
επιµελητή, συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ όταν συντελείται από δηµόσιο όργανο συντάσσεται αποδεικτικό περί της
παραλαβής της απόφασης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο καταδικασθείς δύναται, µετά από ειδοποίηση της Γραµµατείας, να προσέλθει και
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να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού,
την καταδικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται
απόδειξη παραλαβής, η οποία υπογράφεται από αυτόν.
6. Αν ο διωκόµενος δεν έχει δηλώσει στο Τ.Ε.Ε. ή δεν δηλώσει
κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας στοιχεία επικοινωνίας, την υφιστάµενη ακριβή διεύθυνση του γραφείου του ή της
κατοικίας του ή είναι άγνωστης διαµονής, τότε οι κοινοποιήσεις
της πειθαρχικής διαδικασίας γίνονται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.
ή του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε., ο οποίος θεωρείται
νόµιµος αντίκλητός του.
Άρθρο 207
Έφεση
1. Κατά της απόφασης του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην της
επίπληξης και του προστίµου, δύναται να ασκηθεί έφεση ενώπιον
του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, εντός προθεσµίας δέκα
πέντε (15) ηµερών από την επίδοση της απόφασης. Στην προθεσµία αυτή δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα από 1ης έως
και 31η Αυγούστου.
2. Η έφεση κατατίθεται στη Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση. Για την
άσκηση της έφεσης συντάσσεται πράξη κατάθεσης. Η κατάθεση
της έφεσης συνοδεύεται από την κατάθεση παραβόλου υπέρ του
Τ.Ε.Ε. αξίας εκατό (100,00) ευρώ ανά προσβαλλόµενη απόφαση,
άλλως αυτή τυγχάνει απαράδεκτη. Το ποσό του παραβόλου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας
του Τ.Ε.Ε.. Σε περίπτωση αποδοχής της έφεσης το παράβολο
επιστρέφεται στον εκκαλούντα, άλλως καταπίπτει υπέρ του
Τ.Ε.Ε..
3. Δικαίωµα άσκησης έφεσης κατά απόφασης του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου έχουν αυτός που καταδικάσθηκε
και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος του
Τ.Ε.Ε., ο οποίος δύναται να ασκήσει έφεση και κατά των ανέκκλητων αποφάσεων.
4. Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική δύναµη, εκτός αν η απόφαση ορίζει διαφορετικά.
5. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της έφεσης, µε επιµέλεια και ευθύνη του Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που
εξέδωσε την απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο
του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος, µόλις τον παραλάβει, ορίζει Εισηγητή ένα από τα µέλη του. Ο Εισηγητής
οφείλει εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τον διορισµό του
και την παραλαβή του φακέλου να συντάξει εισήγηση επί της
υπόθεσης και να διαβιβάσει αυτή µαζί µε τον φάκελο της υπόθεσης στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Με
απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
µπορεί να παραταθεί η προθεσµία αυτή µία µόνο φορά για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) µήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα
προθεσµία, ο Εισηγητής αντικαθίσταται µε απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
6. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, οφείλει, αµέσως µόλις παραλάβει την εισήγηση και τον φάκελο της
υπόθεσης και το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την παραλαβή αυτού, να ορίσει δικάσιµο για την εκδίκαση της έφεσης,
στην οποία καλεί τον καταδικασθέντα να παραστεί µε κλήση που
κοινοποιείται σ’ αυτόν µε δικαστικό επιµελητή ή µε οποιοδήποτε
δηµόσιο όργανο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, το αργότερο
δέκα (10) ηµέρες πριν από την δικάσιµο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό επιµελητή συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης,
ενώ όταν συντελείται από δηµόσιο όργανο συντάσσεται αποδεικτικό περί της παραλαβής της κλήσης από τον καταδικασθέντα
ή άλλο πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο καταδικασθείς δύναται, µετά από ειδοποίηση της Γραµµατείας, να προσέλθει και να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος αυτού, την κλήση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται απόδειξη παραλαβής, η οποία υπογράφεται από αυτόν. Ο
διωκόµενος µπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης
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είτε αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο δικηγόρο ή δια πληρεξούσιου δικηγόρου και να αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις
απόψεις του. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης καλείται, µε πρόσφορο τρόπο, να παραστεί και ο καταγγέλλων, ο οποίος δύναται
να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο ή δια
πληρεξουσίου δικηγόρου.
7. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε την απόφασή του επικυρώνει, µεταρρυθµίζει ή εξαφανίζει την εκκαλουµένη απόφαση.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, σε περίπτωση άσκησης εφέσεως από τον καταδικασθέντα, δεν δύναται, µε την απόφασή
του, να καταστήσει χειρότερη τη θέση αυτού. Σε περίπτωση
ασκήσεως εφέσεως από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. δεν δύναται να καταστήσει ευνοϊκότερη τη θέση του καταδικασθέντα.
8. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδίδονται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
εκδίκασης της υπόθεσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον Γραµµατέα αυτού και καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθµό
και τηρούνται στο Αρχείο Αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου που τηρεί το Τ.Ε.Ε. ή το Περιφερειακό Τµήµα
του Τ.Ε.Ε.. Κατά τα λοιπά όσον αφορά την έκδοση απόφασης και
το περιεχόµενο αυτής εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
παρόντος για την έκδοση απόφασης από τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια. Με την απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του καταδικασθέντα τα έξοδα αµφοτέρων των βαθµών της πειθαρχικής διαδικασίας.
9. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε
επιµέλεια του Προέδρου αυτού, κοινοποιούνται αµέσως στα εµπλεκόµενα µέρη. Ειδικότερα, η κοινοποίηση προς τον καταγγέλλοντα γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η κοινοποίηση της
απόφασης προς τον διωκόµενο, εάν είναι αθωωτική, γίνεται µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και εάν είναι καταδικαστική µε δικαστικό
επιµελητή ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό επιµελητή συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ, όταν συντελείται από δηµόσιο όργανο, συντάσσεται
αποδεικτικό περί της παραλαβής της απόφασης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν. Ο καταδικασθείς δύναται, µετά από ειδοποίηση της γραµµατείας, να προσέλθει και να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού, την καταδικαστική απόφαση. Στην
περίπτωση αυτή συντάσσεται απόδειξη παραλαβής, η οποία υπογράφεται από αυτόν.
10. Για την αίτηση εξαίρεσης µέλους του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για την εξαίρεση µέλους Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού
Συµβουλίου. Αίτηση εξαίρεσης όλων των µελών του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι απαράδεκτη. Η αίτηση εξαίρεσης
µέλους του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου εξετάζεται από
το ίδιο και κατά τη συνεδρίαση δεν παρίσταται το µέλος ή τα
µέλη των οποίων ζητείται η εξαίρεση.
11. Στην αρµοδιότητα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
υπάγονται επίσης ο έλεγχος και η εποπτεία για την ταχεία και
προσήκουσα διεξαγωγή των υποθέσεων από τα Πρωτοβάθµια
Πειθαρχικά Συµβούλια.
Άρθρο 208
Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων
εκτελούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή
του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε., του οποίου ο τιµωρηθείς αποτελεί µέλος ή στην Περιφέρεια του οποίου ασκεί το έργο
του Μηχανικού. Περισσότερες τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου εκτελούνται διαδοχικά.
2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Περιφερειακών Πειθαρχικών
Συµβουλίων κοινοποιούνται, µε επιµέλεια του Προέδρου αυτών,
στον Πρόεδρο της έδρας του Τ.Ε.Ε., ο οποίος µεριµνά για τη δηµοσίευση τους στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε..
3. Τα επιβληθέντα πρόστιµα ή οι χρηµατικές ποινές, καθώς
και τα επιβληθέντα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας καταβάλ-
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λονται από τον καταδικασθέντα στο Ταµείο του Τ.Ε.Ε. εντός ενός
(1) µηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της καταδικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τα άνω ποσά
προσαυξάνονται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε
µήνα καθυστέρησης και µέχρι ποσού ίσου µε το πενήντα τοις
εκατό (50%) αυτών.
4. Σε περίπτωση µη καταβολής τους κατά τα ανωτέρω, τα επιβληθέντα πρόστιµα ή οι χρηµατικές ποινές, καθώς και τα έξοδα
της πειθαρχικής διαδικασίας και οι προσαυξήσεις τους βεβαιώνονται και εισπράττονται όπως οι συνδροµές των µελών του
Τ.Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται ενηµερότητα Τ.Ε.Ε.
και βεβαίωση περί τέλεσης ή µη πειθαρχικού παραπτώµατος.
5. Η επιβολή της ποινής της προσωρινής και οριστικής στέρησης της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος συνεπάγεται
την ταυτόχρονη απαγόρευση διενέργειας πράξεων µέσω των
πληροφοριακών συστηµάτων του Τ.Ε.Ε. και την εν γένει χρήση
των εν λόγω συστηµάτων αυτού, στις περιπτώσεις όπου τούτο
απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης οι καταδικασθέντες δεν δύνανται α) να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του Τ.Ε.Ε., β) να υποβάλουν έγκυρα µελέτη ή έργο σε
Δηµοσία Αρχή ή σε ν.π.δ.δ. ή σε Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας ή
γ) να αναλάβουν τέτοια µελέτη ή έργο από Δηµοσία Αρχή ή από
ν.π.δ.δ. ή από Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας. Περαιτέρω δεν χορηγείται σ’ αυτούς πτυχίο Μελετητή ή Εργολήπτη Δηµόσιων
Έργων, ούτε ανανεώνεται το πτυχίο το οποίο ήδη κατέχουν.
Άρθρο 209
Γραµµατεία Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Σε κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί γραµµατεία, η
οποία αποτελείται από υπαλλήλους του αντίστοιχου Τ.Ε.Ε., οι
οποίοι, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται µε πράξη του
Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. και οι οποίοι ενεργούν κάθε
πράξη η οποία είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση των πειθαρχικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Προέδρου του
Πειθαρχικού Συµβουλίου και των Εισηγητών. Με πράξη του Προέδρου δύναται να ορίζεται υπάλληλος του Τ.Ε.Ε. ως ειδικός
Γραµµατέας των Εισηγητών. Οποιαδήποτε παράλειψη στον ορισµό του προσωπικού της γραµµατείας δεν επηρεάζει τη νόµιµη
συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
2. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τα µέλη, τους Εισηγητές, τους Γραµµατείς των Πειθαρχικών Συµβουλίων, καθώς και
στους ειδικούς Γραµµατείς των Εισηγητών, καταβάλλεται ειδική
αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας, µετά από εισήγηση της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε..
Η αποζηµίωση αυτή απαλλάσσεται από οποιαδήποτε κράτηση,
εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ασφαλιστικού οργανισµού ή οποιουδήποτε τρίτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 210
Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα
µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012
Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο 26 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 26
Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε αναπηρία
και τα εµποδιζόµενα άτοµα
1. Στους χώρους των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων µε χρήση
κατοικίας, για τα οποία η άδεια δόµησης εκδίδεται από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται:
α) η οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνοµη και ασφαλής προσπέλαση από άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα και η
εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σχεδιάζοντας για
Όλους»,
β) η πρόβλεψη προσβάσιµων σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών
χώρων υγιεινής για χρήση κοινού και οπωσδήποτε τουλάχιστον
ένας ανά συγκρότηµα χώρων υγιεινής, ο οποίος µπορεί να έχει
µικτή χρήση (ανδρών/ γυναικών).
Οι παραπάνω προσβάσιµοι χώροι υγιεινής συνυπολογίζονται
στον αριθµό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από
άλλες διατάξεις. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν χώρους
στάθµευσης, τότε το ποσοστό 5% αυτών ή τουλάχιστον ένας θα
διαµορφώνεται κατάλληλα για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.
Ειδικά για τα κτίρια µε χρήση κατοικίας που ανεγείρονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται
η αυτόνοµη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση
από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα σε όλους τους
εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης µετατρεψιµότητας των κατοικιών σε κατοικίες µελλοντικών
χρηστών µε αναπηρία/εµποδιζόµενων ατόµων, χωρίς να θίγεται
ο φέρων οργανισµός του κτιρίου.
Σε κάθε κτίριο ή δοµική εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζεται
η προσβασιµότητα αυτού σε όλους, χωρίς φραγµούς.
2. Η δυνατότητα αυτόνοµης και ασφαλούς προσπέλασης όλων
των κτιρίων από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα και η
εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται µε προσβάσιµες οριζόντιες
και κατακόρυφες οδεύσεις, που αρχίζουν από τη στάθµη του πεζοδροµίου και φτάνουν µέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων αυτών
και αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών,
όπως ράµπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, µε την πρόβλεψη
προστατευµένων προσβάσιµων χώρων αναµονής σε περίπτωση
έκτακτων αναγκών σε κάθε όροφο σε αναλογία ένας χώρος µε
µία θέση αµαξιδίου, όταν ο πληθυσµός του ορόφου είναι µικρότερος από διακόσια (200) άτοµα ή ένας (1) χώρος µε δύο θέσεις
αµαξιδίου, όταν ο πληθυσµός του ορόφου είναι µεγαλύτερος
από διακόσια (200) άτοµα.
3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα
οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται στην παρ. 1,
επιβάλλεται να διαµορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει
η µορφολογία του εδάφους, ώστε να χρησιµοποιούνται και από
άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.
4. Στα υφιστάµενα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου κτίρια, που στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού,
όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, µουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα, κινηµατογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα
διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναµονής επιβατών, τράπεζες, ανταλλακτήρια, χώροι προσωρινής διαµονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας,
δικαιοσύνης και σωφρονισµού, γραφείων και εµπορίου, βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς και στους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίµων, επιβάλλεται να γίνουν οι
απαραίτητες διαµορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να
είναι προσπελάσιµοι από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα
άτοµα.
Οι διαµορφώσεις που αναφέρονται στην παρούσα γίνονται
σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες προσαρµογής υφιστάµενων κτιρίων και υποδοµών της απόφασης της παρ. 9 και ολοκληρώνονται µέχρι την 31η.12.2022, µε την επιφύλαξη της παρ. 10 για τα
κτίρια όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο
φέρων οργανισµός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια καθίστανται αυθαίρετα. Η αναστολή των κυρώσεων ισχύει αναδροµικά από την
1η.1.2021. Για τα κτίρια όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του
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άρθρου 14 του ν. 4270/2014 η αναστολή των κυρώσεων ισχύει
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10.
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται απαιτούµενη συναίνεση
των συνιδιοκτητών, οι ανωτέρω διαµορφώσεις δύναται να πραγµατοποιηθούν από τον ενδιαφερόµενο και µε δαπάνες του, χωρίς
τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των
προβλεπόµενων στον Κανονισµό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης
της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιµότητας του άρθρου 19 του
ν. 4495/2017 (Α’ 167), που εκδίδεται µετά από σχετική αίτηση του
ενδιαφερόµενου, η οποία συνοδεύεται από:
α) πρόσκληση των λοιπών συνιδιοκτητών για την διατύπωση
απόψεων προς την Επιτροπή, τα αποδεικτικά κοινοποίησής της,
β) τεχνική έκθεση µηχανικού, µε την οποία τεκµηριώνεται ότι
η προτεινόµενη διαµόρφωση δεν παρεµποδίζει τη λειτουργία των
κοινόχρηστων µερών της πολυκατοικίας και των ιδιοκτησιών και
γ) µελέτη στατικής επάρκειας, που αποδεικνύει τη στατική
επάρκεια του κτιρίου µετά τις προβλεπόµενες διαµορφώσεις. Αν
από την µελέτη στατικής επάρκειας προκύψει ότι απαιτούνται
στατικές ενισχύσεις, αυτές πραγµατοποιούνται µονοµερώς µε
δαπάνη του ενδιαφεροµένου, µε την προϋπόθεση ότι οι επεµβάσεις αυτές περιορίζονται εντός του χώρου που έχει την υποχρέωση διαµορφώσεων.
Ειδικά για τα υφιστάµενα κτίρια που µνηµονεύονται στην παρούσα, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα µε
τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου που προβλέπει το
πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70 «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές
για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόµων περιλαµβανοµένων και ατόµων
µε ειδικές ανάγκες» για έναν χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου και
ενός τουλάχιστον προσβάσιµου σε άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα χώρου υγιεινής µε κοινή χρήση ανδρών/γυναικών. Υφιστάµενα κτίρια µε χρήσεις εµπορίου και γραφείων, εκτός
των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπηρεσιών του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου φορέα, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, καθώς και
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε ανάπτυγµα τραπεζοκαθισµάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, µε µικτό εµβαδόν µικρότερο από εκατό (100) τ.µ. µπορούν να εξαιρεθούν
µόνο από την υποχρέωση δηµιουργίας προσβάσιµων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.
Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην προσαρµογή των παραπάνω κτιρίων ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού.
5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διαµορφώσεων για τη διασφάλιση φυσικής πρόσβασης χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου:
α) τα κτίρια που έχουν µοναδική πρόσβαση σε δρόµο µε βαθµίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά
στάθµης του φυσικού εδάφους στην οικοδοµική γραµµή από την
επιφάνεια του πεζοδροµίου είναι µεγαλύτερη από 2,50 µ., ή το
πεζοδρόµιο έµπροσθεν αυτών έχει πλάτος µικρότερο του 0,70
µ. (µη συµπεριλαµβανοµένου του κρασπέδου), µέχρι να διαµορφωθεί ο εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος κίνησης πεζών, β) τα
κτίρια, των οποίων η προσαρµογή δεν είναι δυνατή χωρίς να θίγονται οι δοκοί και οι στύλοι τους ή απαιτείται να πραγµατοποιηθούν άλλες σοβαρές παρεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό
τους, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τη στατική επάρκειά
του, όπως τεκµηριώνεται µε Τεχνική Έκθεση Μηχανικού, κατόπιν
απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιµότητας του
άρθρου 18 του ν. 4495/2017,
γ) τα κτίρια των οποίων η προσαρµογή θα προκαλούσε δυσανάλογη οικονοµική επιβάρυνση για τον υπόχρεο ή τους υπόχρεους -εξαιρουµένων αυτών που στεγάζονται υπηρεσίες του
Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κοινωφελείς
οργανισµοί, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας- κατόπιν απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιµότητας του άρθρου 18 του ν. 4495/2017. Με την
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ίδια απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιµότητας δύναται να επιβάλλει εφαρµογή µέτρων εναλλακτικής εξυπηρέτησης των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. Η
προσωρινή εξαίρεση έχει διάρκεια 3 έτη. Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της εξαίρεσης δύναται να επανυποβάλλεται σχετικό
αίτηµα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα κριτήρια δυσανάλογης επιβάρυνσης.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση αντίστοιχης διαµόρφωσης
πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθµούς τα κτίρια που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εφόσον:
α) το εµβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθµών αποτελεί ποσοστό µέχρι 50% του εµβαδού της κυρίως αίθουσας και
όχι περισσότερο των εκατό (100) τ.µ. και η χρήση του είναι ίδια
µε αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθµοί έχουν βοηθητική χρήση,
β) το συνολικό µικτό εµβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι µικρότερο των διακοσίων (200) τ.µ. και
γ) το µικτό εµβαδόν κάθε ορόφου είναι µικρότερο των εβδοµήντα (70) τ.µ.
Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ δεν
ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η µοναδική στον οικισµό
και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν
χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές που
υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.
6. Κατά τη διαµόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων
χώρων των οικισµών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για
την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών / πεζοδρόµων /
πεζοδροµίων / νησίδων, χώρων πρασίνου / άλσεων, στάσεων /
αποβαθρών κ.λπ.), εφόσον το επιτρέπει η µορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης
ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων µε οδεύσεις
πεζών / οδεύσεις τυφλών / κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) χωρίς
αναβαθµούς µε κλίση µέχρι 5% / προσβάσιµα µηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών, κατάλληλη τοποθέτηση αστικού
εξοπλισµού, όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισµού,
κάδων απορριµµάτων, σήµανσης, καθώς και να διαµορφώνεται
ποσοστό 5% των χώρων στάθµευσης ή τουλάχιστον ένας για
χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες, πρότυπα και κανονισµούς που αναφέρονται στην παρ. 1.
Σε πεζοδρόµια και σε πεζόδροµους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του µη βασικού δικτύου πεζοδρόµων, εφόσον η
µορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δηµιουργίας πλήρως προσβάσιµων χώρων κίνησης για άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο, εξασφαλίζεται πάντοτε η προσβασιµότητα για τις
λοιπές κατηγορίες χρηστών.
7. (Καταργήθηκε)
8. Οι ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, εφαρµόζονται στη σύνταξη, παρουσίαση της µελέτης
προσβασιµότητας. Η µελέτη προσβασιµότητας περιλαµβάνει την
επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και µορφολογικών αντικειµένων ενός έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεµπόδιστη, αυτόνοµη και ασφαλής κίνηση ατόµων σε
αναπηρικό αµαξίδιο ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων. Η Μελέτη Προσβασιµότητας αποτελεί µέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για κάθε νέο έργο και νέα µελέτη για κάθε
υφιστάµενο κτίριο ή υπαίθριο δηµόσιο χώρο το οποίο προσαρµόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιµο. Η «Μελέτη Προσβασιµότητας Κτιριακού Έργου» αφορά στο κτίριο και τον περιβάλλοντα
χώρο του και περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σχέδια κατόψεων και τοµών και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Η «Μελέτη προσβασιµότητας υπαίθριων δηµόσιων
κοινόχρηστων χώρων» αφορά στη µελέτη και ανάπλαση των εξωτερικών υπαίθριων δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων και περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, σχέδιο γενικής διάταξης, διάγραµµα
κινήσεων οχηµάτων, ποδηλάτων, οχηµάτων µικροκινητικότητας,
καθώς και πεζών και ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων
ατόµων και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
Το περιεχόµενο της µελέτης προσβασιµότητας εξειδικεύεται
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µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζονται τεχνικές οδηγίες προσαρµογής υφιστάµενων κτιρίων και υποδοµών για την προσβασιµότητα αυτών σε άτοµα µε
αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. Εφόσον πρόκειται για κτίρια προστατευόµενα από
τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153), εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
10. α) Για την υλοποίηση των απαραίτητων διαµορφώσεων
προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα
των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014, δηµιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας. H ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση
της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρµας ανατίθενται στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας.
Τα επιµέρους σηµεία αναφοράς για την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για
τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες, που κυρώθηκαν µε το
άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), οφείλουν µέχρι την
30η.9.2021 να καταχωρίσουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής προσβασιµότητας τα στοιχεία των κτιρίων,
αρµοδιότητάς τους, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
Με την εµπρόθεσµη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής προσβασιµότητας, αναστέλλονται αναδροµικά από την
1η.1.2021 και µέχρι την 31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4.
Μέχρι την προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες διαµορφώσεις των κτιρίων, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιµοι
από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα. Για το ίδιο ως
άνω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται και η υποχρέωση της παρ.
3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 για τα εν λόγω κτίρια.
Οι ανωτέρω προθεσµίες δύναται να παραταθούν µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας, οι
κατηγορίες και τα είδη των καταχωρούµενων δεδοµένων των κτιρίων και ο τρόπος άντλησης και καταχώρισής τους, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
β) Καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιµότητας (εφεξής
αποκαλούµενο ως «Μητρώο»), υπό τη µορφή ηλεκτρονικής
βάσης δεδοµένων, για την υλοποίηση του ελέγχου προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα των κτιρίων
στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014. Ο έλεγχος προσβασιµότητας πραγµατοποιείται,
κατόπιν αυτοψίας, από Ελεγκτές Προσβασιµότητας, εγγεγραµµένους στο Μητρώο του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι συντάσσουν πόρισµα ελέγχου για το επίπεδο προσβασιµότητας των
ανωτέρω κτιρίων σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.
Το Μητρώο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστηµα, το
οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012
απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1301), και ιδίως µε την ηλεκτρονική
πλατφόρµα καταγραφής προσβασιµότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση
και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήµατος ανατίθενται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
Στο Μητρώο εγγράφονται αυτοδίκαια οι ήδη εγγεγραµµένοι
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης, το οποίο έχει καταρτιστεί και λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.
4030/2011 (Α’ 249), και την υπο στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/23.8.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας (Β’ 3584), καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος
µηχανικός εγγεγραµµένος στα Μητρώα του Τ.Ε.Ε. µε δικαίωµα
εκπόνησης µελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων (εφεξής αποκαλούµενοι ως «Ελεγκτές Προσβασιµότητας»), σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και τα αναφερόµενα στην περ. (ε) της παρ. 3
του άρθρου 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται το περιεχόµενο του Μητρώου, η διαδικασία εγγραφής, τήρησης και πρόσβασης σε
αυτό, η διαδικασία ορισµού και επιλογής και ο αριθµός των ελεγκτών προσβασιµότητας ανάλογα µε την επιφάνεια και τη χρήση
του κτιρίου, το ύψος και η διαδικασία αποζηµίωσης των ελεγκτών
προσβασιµότητας για τους διενεργούµενους ελέγχους, η κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου, το πρότυπο του
πορίσµατος ελέγχου και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή του.
γ) Οι απαιτούµενες εργασίες, προκειµένου τα κτίρια της παρ.
4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) να καταστούν προσβάσιµα από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα, εφόσον δεν
εµπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, εκτελούνται µετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής
κλίµακας της περ. (β) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού του έργου. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε την
εφαρµογή του παρόντος.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας η δηµοπράτηση των έργων διαµόρφωσης συνθηκών προσβασιµότητας
των υφιστάµενων, πριν από την ισχύ του
ν. 4067/2012, κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, είτε µεµονωµένων είτε κατά οµάδες.»
Άρθρο 211
Ρυθµίσεις για τη διέλευση ατόµων µε αναπηρία
από αυτοκινητόδροµους µε διόδια - Αντικατάσταση
του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
Στο άρθρο δεύτερο του ν. 4388/2016 (Α’ 93) αντικαθίσταται η
αυτοτελής υπηρεσία οδικών τελών από την αυτοτελή Υπηρεσία
Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών,
προστίθεται παρ. 17 και το άρθρο δεύτερο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο δεύτερο
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών - Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Οδικών Υποδοµών
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αυτοτελής Υπηρεσία Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, για την ηλεκτρονική διαχείριση των
οδικών υποδοµών µε αντικείµενο: α) την ανάπτυξη και λειτουργία
Συστήµατος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχηµάτων, β) την ανάπτυξη
και
λειτουργία
ηλεκτρονικού
συστήµατος
παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων, γ) την ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων
(Ε.Υ.Τ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δ) τη διαχείριση του κέντρου παρακολούθησης διοδίων,
ε) τη σύνταξη και έκδοση προδιαγραφών υποχρεωτικής εφαρµογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το οδικό
δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και εκµετάλλευσης, στ) την παροχή γνωµοδότησης στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών για τα σηµεία ανέγερσης και λειτουργίας
των σταθµών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και στις εισόδους
της χώρας και ζ) την παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων,
εκτός αυτών που αφορούν συµβάσεις παραχώρησης που διέπον-
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ται από το π.δ. 60/2007 (Α’ 64).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των οχηµάτων, βάσει των οποίων, η
υπηρεσία οδικών τελών εκδίδει τα ηλεκτρονικά µέσα χρέωσης
της περ. α’ της παρ.1.
3. Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Οδικών Υποδοµών υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της
χώρας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κατασκευή και
διαχείριση νέων σταθµών τελών διοδίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός των συµβάσεων παραχώρησης που
διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α’ 64).
4. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα των περ. α’, β’, γ’ και δ’ της
παρ. 1 συνδέονται διαλειτουργικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα
του οδικού δικτύου της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών, που αφορούν σε συµβάσεις παραχώρησης.
5. Η Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών διοικείται από: α) τον Διοικητή και β) τον Υποδιοικητή, που ορίζονται και παύονται αζηµίως µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης µόνο µία φορά. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής
πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή αλλοδαπής Οικονοµικών Σχολών ή Τµηµάτων, επαγγελµάτων ανάλυσης αγορών,
Προγραµµατισµού, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διπλωµατούχοι
Μηχανικοί, και πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εµπειρία σε
συναφές αντικείµενο µε τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας
της υπηρεσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή αποζηµιώσεις του
Διοικητή και Υποδιοικητή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίες
καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
Η πλήρωση όλων των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται µε µετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων µονίµων ή µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν
στο Δηµόσιο, ν.π.δ.δ., σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’
και β’ βαθµού ή σε φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Η µισθοδοσία του απασχολούµενου προσωπικού, καθώς και
κάθε άλλη εν γένει δαπάνη που προκύπτει από τη λειτουργία
αυτής, βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η οργάνωση,
η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της υπηρεσίας σε Γενική
Διεύθυνση, Διευθύνσεις, Τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες
αυτών, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η κατανοµή
αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.
Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών υπάγονται στα υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
6. Για την υποβοήθηση του έργου της παρ. 1, συστήνεται
γνωµοδοτική επιτροπή οδικών υποδοµών, που αποτελείται από:
1) Τον Διοικητή Υπηρεσίας, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον
Υποδιοικητή Υπηρεσίας.
2) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Υπηρεσίας, µε τον αναπληρωτή του.
3) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε τον αναπληρωτή του.
4) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
µε τον αναπληρωτή του.
5) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
6) Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου Ελλήνων συγκοινωνιολόγων µε τον αναπληρωτή του και
7) δύο (2) εκπροσώπους της εταιρίας «Ελληνικές Υποδοµές
και Οδοί µε Διόδια» µε τους αναπληρωτές τους.
Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για διάρκεια δύο (2) ετών, που µπορεί να
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ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. Οι ιδιώτες - µέλη της
επιτροπής δικαιούνται την αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
7. Η χρέωση διοδίων εφαρµόζεται, ανά κατηγορία οχήµατος:
α) αναλογικά ανά χιλιόµετρο χρήσης του δικτύου αρµοδιότητας
της Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης
του δικτύου αρµοδιότητας της Υπηρεσίας «Οδικά Τέλη», µε την
επιφύλαξη των συµβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το
π.δ. 60/2007 (Α’ 64), και της
υπ’ αρίθµ. 6686/7.11.2014 (Β’
3086) κοινής υπουργικής απόφασης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται, µε την
επιφύλαξη της κ.υ.α. 6686/17.11.2014
(Β’ 3086), η εγκατάσταση και λειτουργία νέων µετωπικών σταθµών διοδίων, ανεξαρτήτως αν για αυτούς έχει ακολουθηθεί γενικός τρόπος
υπολογισµού χρεώσεων τελών σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, εφόσον αυτή η χρέωση δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατική.
8. Απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που χρησιµοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόµων
και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα µηχανοκίνητα οχήµατα µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας
(προστασίας της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών) και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθµισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της
έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώµατος
του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση. Εξαιρούνται οι διελεύσεις οχηµάτων άµεσης ή έκτακτης ανάγκης, οδικής
βοήθειας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παρούσας
για ειδικούς λόγους που αφορούν ιδίως, τη µόνιµη διαµονή του
ιδιοκτήτη του οχήµατος σε όµορη περιοχή, τη συµµετοχή του
οχήµατος σε εκτέλεση δηµοσίου ή ιδιωτικού έργου, την έδρα εγκατάστασης ή λειτουργίας επιχείρησης που έχει την ιδιοκτησία
του οχήµατος, τη θέση αγροτοκτηνοτροφικής έκτασης όµορης
περιοχής της οποίας ο ιδιοκτήτης χρησιµοποιεί οχήµατα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα µηχανήµατα, τα λεωφορεία και ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής
άδειας διέλευσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για
την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη χορήγηση της άδειας,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση
µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι οδοί ή τα τµήµατα των
οδών, στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας της
παραγράφου αυτής, η απαραίτητη σήµανση και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται: α) τα σηµεία ανέγερσης και λειτουργίας σταθµών
διοδίων, είτε καθολικά στο σύνολο του οδικού δικτύου, είτε κατά
τµήµα αυτού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού
µέσου παρακολούθησης διοδίων τελών της περ. α` της παρ. 1
και σε σηµεία εισόδων και εξόδων του δικτύου, β) το ύψος τελών
ανά κατηγορία οχήµατος και ανά διανυόµενο χιλιόµετρο ή χρονική περίοδο χρήσης της παρ. 7, γ) οι απαλλαγές υποχρέωσης
καταβολής τελών διοδίων σε ειδικές κατηγορίες και ευάλωτες
οµάδες πληθυσµού ιδίως σε άνεργους, ΑµεΑ, κατοίκους όµορης
του δικτύου περιοχής, καθώς και σε οχήµατα εξυπηρέτησης
εκτάκτων αναγκών όπως οχήµατα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
Ελληνικής Αστυνοµίας, ασθενοφόρα κ.ά. και δ) η κατάργηση των
µετωπικών σταθµών διοδίων ανάλογα µε την τµηµατική εφαρµογή του συστήµατος της παρ. 1.
10. Η συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Υπηρεσίας παραµένει στους αρµόδιους φορείς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται: α) η υπηρεσία έκδοσης της Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τµήµατός του, επιλεγόµενης διάρκειας ισχύος µε
αναλογική χρέωση και οι λοιπές λεπτοµέρειες έκδοσής της, β) ο
τύπος της Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου, όπως αυτοκόλλητο,
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που τοποθετείται στο όχηµα και γ) κάθε άλλο σχετικό θέµα µε
τα ανωτέρω.
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις της παρ. 8 και των διατάξεων των κανονιστικών
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος
άρθρου, τη µη καταβολή τελών διοδίων αναλογικής χρέωσης και
τη µη έκδοση Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου της παρ. 11, τα
όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος,
στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 8 και της υπουργικής απόφασης για
τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο
του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται από τα
αστυνοµικά όργανα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον οδηγό
και στον ιδιοκτήτη του οχήµατος διοικητικό πρόστιµο χιλίων
(1.000) ευρώ και ακινητοποίηση των οχηµάτων αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 30870/6/9.10.1983
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 603). Σε περίπτωση µισθωµένου οχήµατος, το πρόστιµο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον
µισθωτή. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2696/1999 εφαρµόζεται
και στην περίπτωση της ακινητοποίησης αυτής.
Το πρόστιµο καταβάλλεται επιτόπου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής του προστίµου και της διοικητικής κύρωσης, ο τρόπος της είσπραξης του
προστίµου (ηλεκτρονικώς ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου, µέχρι την καταβολή του προστίµου στο Δηµόσιο σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, αφαιρούνται από τα αστυνοµικά όργανα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς
επίσης η άδεια οδήγησης του οδηγού και συντάσσεται σχετική
έκθεση.
Για τη βεβαίωση της παράβασης της παρ. 8 και την επιβολή
του προστίµου και της κύρωσης χρησιµοποιούνται τα έντυπα της
υπ’ αρ. 2515/5/64/11.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’
1306) µε σχετική, ως προς την παράβαση, συµπλήρωση των
αστυνοµικών οργάνων επί των εντύπων αυτών.
Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να προβάλει τις αντιρρήσεις του
εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από
την επίδοση της βεβαίωσης, στην Αρχή στην οποία ανήκει το
ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιµες λόγω προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά
δελτίο αποστολής, εάν πρόκειται για µεταφορά προϊόντων, ή
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, το πρόστιµο
διαγράφεται και επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του
οχήµατος και η άδεια οδήγησης στον οδηγό µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν,
επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από τον Προϊστάµενο της
Αρχής.
Σε περίπτωση είσπραξης του παραπάνω προστίµου µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών το συνολικό ποσό προσαυξάνεται µε
το κόστος προµήθειας συναλλαγής του Παρόχου Υπηρεσιών
Πληρωµών.
13. Τα ανωτέρω πρόστιµα εισπράττονται σε ειδικό Κωδικό
Αριθµό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισµού και προορίζονται
να καλύψουν µέρος των δαπανών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της παρ. 8 και για την υλικοτεχνική υποδοµή του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών, της
Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών και της Ελληνικής Αστυνοµίας, που απαιτείται για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης, καθώς και η κατανοµή των εσόδων του λογαριασµού.
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14. Η Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ),
που συστάθηκε µε το π.δ. 123/2017 (Α’ 210), ασκεί τα καθήκοντα
και υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής έως την κατακύρωση
και υπογραφή της υπό δηµοπράτηση σύµβασης για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης
διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας µε οπτική αναγνώριση,
καθώς και σε κάθε άλλη συναφθείσα ή προς σύναψη σύµβαση
αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης στα πλαίσια της υπόψη δηµοπράτησης και για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
14Α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
επιτρέπεται να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σύνθεσης και
λειτουργίας της γνωµοδοτικής επιτροπής οδικών υποδοµών.
15. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
επιτρέπεται να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες σχετικές µε την
Υπηρεσία Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών , στο Διοικητή και Υποδιοικητή της.
16. Τα Οδικά Τέλη αποδίδονται σε ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου (ΚΑΕ) του Τακτικού Προϋπολογισµού, τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας.
17. Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Οδικών Υποδοµών ανατίθεται η αρµοδιότητα έκδοσης ενιαίας
κάρτας για τη διέλευση των Ατόµων µε Αναπηρία (Α.µε.Α.) από
όλους τους αυτοκινητόδροµους µε διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται µέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρµογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται τα] δικαιολογητικά για την έκδοση της
ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά Υπηρεσία
Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών. Η
ενιαία κάρτα, µετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδροµικά
προς τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η
κάρτα εµπεριέχει φωτογραφία του Α.µε.Α. καθώς και τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος. Το δε Α.µε.Α πρέπει να επιβαίνει στο
όχηµα κατά τη διέλευση. Η διέλευση ελέγχεται και δεν θα είναι
αυτόµατη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 212
Διατάξεις σχετικά µε τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων - Κυκλοφοριακή σύνδεση
πρατηρίων καυσίµων
Όπου στο άρθρο 2 του ν. 4388/2016 (Α’ 93) αναφέρονται οι
λέξεις «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών».
Όπου στις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) αναφέρεται η
λέξη «µίσθωµα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τέλος χρήσης».
3. α. Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), χορηγείται µε
την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλλουν ετήσιο
µίσθωµα για την προσωρινή χρήση της έκτασης που ανήκει στην
ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και είναι αναγκαία για την προσπέλαση και εκµετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. Το ετήσιο τέλος χρήσης για τις κυκλοφοριακές
συνδέσεις µε το εθνικό βασικό και δευτερεύον δίκτυο, αποτελεί
έσοδο της «Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών» (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ) του υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών που έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση των
χωρών αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών, καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται
ανά διετία το ύψος του τέλους χρήσης συµπεριλαµβανοµένης
της προσαύξησης σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής του,
µε βάση το συνολικό εµβαδό της νοµίµως καταλαµβανόµενης
έκτασης και την εκάστοτε ισχύουσα τιµή ζώνης στην οποία περιλαµβάνεται η επιχείρηση την οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή
σύνδεση.
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β. Τα τέλη χρήσης και οι τυχόν προσαυξήσεις τους σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής τους, βεβαιώνονται βάσει
χρηµατικών καταλόγων που συντάσσει και αποστέλλει η ΥΟΤΗΔΟΥ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
κατά τις κείµενες διατάξεις και διατίθενται κατά προτεραιότητα
για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής, συντήρησης και βελτίωσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης και ασφάλειας
των οδικών υποδοµών της χώρας. Με αποφάσεις του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε., µετά από γνώµη της ΥΟΤ-ΗΔΟΥ, ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των εκάστοτε οφειλόµενων τελών και
προστίµων προς τους κατά περίπτωση δικαιούχους φορείς.
γ. Το τέλος χρήσης υπολογίζεται ετησίως από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης την οποία
εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση και είναι καταβλητέο, για
το µεν πρώτο έτος, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την έκδοση
της άδειας λειτουργίας και για κάθε επόµενο έτος, έως την 31η
Μαρτίου του οικείου έτους. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών λειτουργίας
των συνδεόµενων επιχειρήσεων, υποχρεούνται να κοινοποιούν
αντίγραφα των αποφάσεων έγκρισης προς την ΥΟΤ-ΗΔΟΥ και
την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους. Παράλειψη ή καθυστέρηση ολοσχερούς καταβολής του οφειλόµενου τέλους χρήσης πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την εκάστοτε
ηµεροµηνία εµπρόθεσµης καταβολής του, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και της άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης της επιχείρησης.
δ. Το ετήσιο τέλος χρήσης για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις
µε το επαρχιακό οδικό δίκτυο αποτελεί έσοδο του οικείου Περιφερειακού Ταµείου. Το τέλος χρήσης καθορίζεται κάθε δύο χρόνια µε πρακτικό Επιτροπής που αποτελείται από τον Οικονοµικό
Έφορο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή
Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας, βεβαιώνεται σαν έσοδο της
Περιφέρειας από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δηµόσια ταµεία µε βάση χρηµατικούς καταλόγους που αποστέλλονται
σ’ αυτά από την Περιφέρεια και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασµού της Περιφέρειας που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδας.
Άρθρο 213
Καθορισµός αρµοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 4250/2014
Τροποποιείται η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 4250/2014
(Α’ 74) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρµοδιότητες της µεταβιβάζονται ως ακολούθως:
α. Είσπραξη διοδίων
i. Η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθµό των
Μαλγάρων µεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία Οδός Α.Ε., η
οποία τα εισπράττει για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου και
ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ.
ii. Η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθµό του
Ακτίου και οι σχετικοί πόροι µεταβιβάζονται στην Εγνατία Οδός
Α.Ε., η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ και στην κοινοπραξία
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΒΕΕ TECH Α.Ε.-ΛΕΠΌΥΡΠΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «TEO-BEETECH-ΔΙΟΔΙΑ ΑΚΤΙΟΥ», η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του, από
30.12.2008, Συµφωνητικού Σύστασης και Καταστατικού Κοινοπραξίας.
β. Βεβαίωση παραβάσεων
Η αρµοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν στη µη
καταβολή διοδίων και επιβολή προστίµων µεταβιβάζεται στην
Εγνατία Οδός Α.Ε..
γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού
Η αρµοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης
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του τµήµατος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους µεταβιβάζεται
στην Εγνατία Οδός Α.Ε. oλα τα υπόλοιπα οδικά τµήµατα, για τα
οποία έχει αρµοδιότητα η Εταιρία µεταφέρονται στην ΕΥΔΕ Σ.Α.
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιων Έργων.
δ. Είσπραξη τελών µηχανηµάτων
Η αρµοδιότητα είσπραξης τελών µηχανηµάτων έργου µεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών
και Μηχανικού Εξοπλισµού (Δ13) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
Η αρµοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων
µε το εθνικό βασικό, δευτερεύον, και τριτεύον οδικό δίκτυο, κατά
την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 209/1998 (Α’ 169)
και µε την εξαίρεση των τµηµάτων του δικτύου που διέπονται
από συµβάσεις παραχώρησης, καθώς και τα έσοδα από τέλη
χρήσης και πρόστιµα της παρ. 7 του άρθρου 21 του β.δ.
465/1970 (Α’ 150) µεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Οδικών Τελών
-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών. Στις λοιπές περιπτώσεις η αρµοδιότητα διαχείρισης και τα σχετικά έσοδα µεταβιβάζονται στις κατά
τόπον αρµόδιες περιφέρειες.
Η καταγραφή των υφιστάµενων κυκλοφοριακών συνδέσεων,
ο εντοπισµός των περιπτώσεων αυθαίρετης κατάληψης έκτασης
µεγαλύτερης από την εγκριθείσα, καθώς και ο εντοπισµός των
παράνοµων συνδέσεων ανήκουν αποκλειστικά στις υπηρεσίες
που είναι αρµόδιες για τη συντήρηση του οικείου τµήµατος του
οδικού δικτύου και για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφοριακής
σύνδεσης και λειτουργίας των συνδεόµενων επιχειρήσεων. Η είσπραξη των αποζηµιώσεων από τις αυθαίρετες κυκλοφοριακές
συνδέσεις ανήκει στην αρµοδιότητα των οικείων περιφερειακών
αυτοδιοικήσεων.»
στ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων
Ο εξοπλισµός και το λογισµικό του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) µεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και η λειτουργία του ανατίθεται στην ΕΥΔΕ Λειτουργίας
και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
ζ. Μισθώσεις
Η Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των συµβάσεων µίσθωσης, στις οποίες συµβάλλεται ως εκµισθώτρια από την Ε.Τ.Α.Δ.
Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της Εταιρίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Από την παρούσα ρύθµιση εξαιρούνται οι συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας ΑκτίουΠρέβεζας
Η αρµοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας µεταφέρεται στην Εγνατία
Οδός Α.Ε. η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ Α.Ε. και στην κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕITΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ
ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/ ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του από 8.8.2013 Συµφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας.
θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα
Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ µε την υπ αριθµ. Κ41123/27.8.1977 υπουργική απόφαση εισφορά 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. Αντ
αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.
ι. Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες-Συµβάσεις
Το σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες µετέχει η εταιρεία
πλην των αναφερόµενων στην παρ. 2 περίπτωση α υποπερίπτωση ii. και περίπτωση η του παρόντος άρθρου λύονται δια του
παρόντος αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο.
Το σύνολο των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε την Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ια. Εκκρεµείς δίκες
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το Ελληνικό Δηµόσιο υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της
Εταιρίας και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και
χωρίς άλλη διατύπωση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διεξαγόµενες
στο όνοµά του. Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα µέσα, που
ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση και µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι νόµιµα.
ιβ. Διαχείριση συµβάσεων Οδικού Δικτύου
Η αρµοδιότητα της διαχείρισης και χρηµατοδότησης των
εκτελούµενων συµβάσεων συντήρησης και έργων του Οδικού Δικτύου, καθώς και εκείνων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν µετά τις 26.3.2014, µε βάση πιστώσεις εγκεκριµένες πριν
από την παραπάνω ηµεροµηνία, µεταφέρεται στη Διεύθυνση
Οδικών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς φορείς εκµετάλλευσης αυτοκινητοδρόµων
ιδ. Η αρµοδιότητα είσπραξης αποζηµιώσεων από φθορές του
εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µεταβιβάζεται στην κατά τόπο αρµόδια Περιφέρεια.
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκµετάλλευσης αυτοκινητοδρόµων την εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
ανήκε στις δραστηριότητες της Εταιρίας, ανατίθεται στην εταιρία
µε την επωνυµία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαµβάνει την
υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και να
µεριµνήσει για την οµαλή συνέχεια ως προς την εκπροσώπηση
της χώρας σε αυτές.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 214
Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδοµικών αδειών
1. Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες µέχρι τη θέση σε ισχύ του
πληροφοριακού συστήµατος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών
εγγράφων και των µελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική
µορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστηµα e-Άδειες µέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσµία αυτή δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31ης.12.2025.
2. Η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική
µορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστηµα eΆδειες πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου στο Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της από κοινού εποπτείας της
υλοποίησης του έργου αυτού
Άρθρο 215
Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων
για την έκδοση οικοδοµικών αδειών
1. Οι κάθε είδους εγκρίσεις τρίτων φορέων που απαιτούνται
από την κείµενη νοµοθεσία, προκειµένου να εκδοθεί οικοδοµική
άδεια, χορηγούνται από αυτούς αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό
τρόπο, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος e-Άδειες . Οι εγκρίσεις αυτές είναι οι εξής:
α.Έγκριση Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)/Σ.Α. Αιγαίου.
β. Έγκριση Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής

(ΚΕ.Σ.Α.)/ΚΕ.Σ.Α. Αιγαίου/ΚΕ.Σ.Α. Μακεδονίας Θράκης.
γ. Έγκριση Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).
δ. Έγκριση Περιφερειακού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..
ε. Έγκριση Kεντρικού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..
στ. Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας.
ζ.Έγκριση Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (Εφορείας
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων).
η. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
θ. Απαίτηση υποσταθµού ρεύµατος από Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ι. Έγκριση οριοθέτησης υδατορέµατος.
ια. Έγκριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ιβ. Έγκριση Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας για γη υψηλής παραγωγικότητας.
ιγ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.
ιδ. Βεβαίωση Εταιρείας Παροχής Αερίου.
ιε. Έγκριση ΔΕΗ για απόσταση από καλώδια υψηλής τάσης.
ιστ. Έγκριση υψοµέτρου.
ιζ. Έγκριση οριοθέτησης αιγιαλού.
ιη. Πρωτόκολλο αδυνάτου τακτοποίησης.
ιθ.Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων.
κ. Έγκριση υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας/Νοσοκοµείου.
Οι απαιτούµενες εγκρίσεις µπορούν να τροποποιούνται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Οι φορείς που χορηγούν τις εγκρίσεις της παρ. 1 υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 6 (έξι) µηνών, να δηλώσουν στη Γενική Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τον τρόπο ηλεκτρονικής χορήγησης των ανωτέρω εγκρίσεων ως
εξής:
α) Εφόσον διαθέτουν οι ίδιοι ολοκληρωµένο πληροφοριακό
σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων µε πανελλαδική κάλυψη, παρέχουν διεπαφή διαλειτουργικότητας προς το
σύστηµα e-Άδειες µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του
άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες
θα είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής:
αα. Υποβολή αίτησης µε εφαρµογή κανόνων πληρότητας,
αβ. παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής µονάδας
και µέχρι φυσικού προσώπου,
αγ.παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συµπληρωµατικής ή/και αναθεωρηµένης αίτησης,
αδ. παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούµενης έγκρισης.
β) Αν δεν διαθέτουν ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων µε πανελλαδική κάλυψη, ο πάροχος του πληροφοριακού συστήµατος e-Άδειες είναι
υποχρεωµένος να υλοποιήσει υποσύστηµα στο e-Άδειες, µέσω
του οποίου να υλοποιούνται τα εξής:
βα. Πρόσβαση µε Κωδικούς Δηµόσιας Διοίκησης για όσους
υπαλλήλους ορίσει η κάθε υπηρεσία,
ββ. διάθεση περιβάλλοντος/λειτουργικότητας απόδοσης δικαιωµάτων πρόσβασης στους υπαλλήλους/χρήστες της κάθε
υπηρεσίας από τον διαχειριστή χρηστών της υπηρεσίας. Πρόσβαση στο συγκεκριµένο περιβάλλον/λειτουργικότητα έχουν οι
διαχειριστές χρηστών της υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο Σύστηµα Μητρώου Ελληνικού Δηµοσίου (Απογραφή) ώστε να εκχωρούν το δικαίωµα πρόσβασης στο σύστηµα e-Άδειες στους
υπαλλήλους του φορέα τους.
βγ. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης,
βδ. αποτύπωση της διοικητικής δοµής της υπηρεσίας µε βάση
γεωχωρικά δεδοµένα,
βε. εφαρµογή κανόνων πληρότητας,
βστ. παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής µονάδας
και µέχρι φυσικού προσώπου,
βζ. παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συµπληρωµατικής ή αναθεωρηµένης αίτησης
βη. παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούµενης έγκρισης.
3. Μετά την επιλογή του τρόπου υποδοχής αιτηµάτων και δια-
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χείρισης εγκρίσεων που περιγράφεται στην παρ. 2, η υπηρεσία
έκδοσης της έγκρισης και ο πάροχος του συστήµατος e-Άδειες
υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την υλοποίηση των προβλέψεων των περ. α’ και β’ της παρ. 2 εντός χρονικού διαστήµατος
έξι (6) µηνών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές των συστηµάτων του παρόντος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα
των συστηµάτων αυτών.
Άρθρο 216
Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νοµοθεσία για
την αυθαίρετη δόµηση
Οι προθεσµίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019
(Α’ 193), παρατείνονται από τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11
διαµορφώνεται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α’ 174),
περί αυθαίρετης δόµησης, οι οποίες δεν µεταφέρονται στον ν.
4495/2017 (Α’ 167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν.
4014/2011 (Α’ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων
και αυθαιρέτων, που έχουν µεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο µηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών µέχρι:
α) 8.2.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης
του παραβόλου έως την 31η Δεκεµβρίου 2013,
β) 8.2.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου
από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
γ) 8.2.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου
από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
δ) 8.5.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου
από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
ε) 8.8.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου
από 1.1.2017 έως 3.11.2017.»
Άρθρο 217
Έκδοση οικοδοµικών αδειών για τα κτίρια του πρώην Ολυµπιακού Χωριού Τύπου Αµαρουσίου
1. H προσαρµογή του Ολυµπιακού Χωριού Τύπου του άρθρου
6 του ν. 3207/2003 (Α’ 302) στο από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 91) γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α. Για το κτίριο που βρίσκεται εντός του Τοµέα Ι του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής (ΡΣΕ), το οποίο εγκρίθηκε µε το από
24.2.2020 προεδρικό διάταγµα, εκδίδεται οικοδοµική άδεια από
το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται στο Τµήµα Πολεοδοµίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε έγχαρτη µορφή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. αίτηση του κυρίου του ακινήτου µε τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων των εργασιών προσαρµογής,
αβ. έγκριση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής,
αγ. τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή
κτηµατογραφικό φύλλο και απόσπασµα κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το ακίνητο,
αδ. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
αε. αρχιτεκτονική µελέτη,
αστ. µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και µελέτη προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρία,
αζ. στατική µελέτη,
αη. µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
αθ. µελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
αι. µελέτη χρονικού προγραµµατισµού εκτέλεσης των εργασιών προσαρµογής,
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αια. µελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
αιβ. µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις για την πυροπροστασία,
αιγ. µελέτη καύσιµου αερίου εγκεκριµένη από την αρµόδια
εταιρεία παροχής αερίου,
αιδ. σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, σύµφωνα µε το π.δ. 305/1996 (Α’ 212),
αιε. στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της
υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση
έγκρισης ΣΕΔ σε ατοµική βάση από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης,
αιστ. συµβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόµενων χώρων
στάθµευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292),
και πιστοποιητικό καταχώρισής της στο οικείο κτηµατολογικό
γραφείο,
αιζ. αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
1577/1985 (Α’ 210),
αιη. αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών του
ιδιοκτήτη του έργου υπέρ Δηµοσίου, e-ΕΦΚΑ και δήµου,
αιθ. αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο
που αφορά την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και τον Φόρο Επιτηδεύµατος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής,
ακ. τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την αποτύπωση της τελικής µορφής του κτιρίου, και
ακα. διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την αποτύπωση της τελικής µορφής του κτιρίου.
β) Για τους σκοπούς έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, στις
παραπάνω µελέτες το κτίριο του Τοµέα Ι αντιµετωπίζεται ως υφιστάµενο, τα δε δικαιολογητικά των περ. αε), αζ), αη), αια) και αιβ)
αποτυπώνουν τόσο τις εργασίες προσαρµογής στο από
24.2.2020 προεδρικό διάταγµα, όσο και την τελική µορφή του
συνόλου του κτιρίου.
2. Αφού η υπηρεσία ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ.1, εκδίδεται η άδεια από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά
από εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών. H άδεια του προηγούµενου εδαφίου επέχει θέση οικοδοµικής άδειας και για το σύνολο του κτιρίου του Τοµέα Ι και
ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του, αποτελεί δε νόµιµο έρεισµα για την έκδοση κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για τη λειτουργία του κτιρίου.
3. Η άδεια της παρ. 2 έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια και
αναθεωρείται και ενηµερώνεται στις περιπτώσεις των παρ. 9 και
10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) µε τη διαδικασία των
παρ. 1 και 2 του παρόντος.
4. Ο έλεγχος εφαρµογής της οικοδοµικής άδειας πραγµατοποιείται σε ένα (1) στάδιο (τελικό) από δύο (2) ελεγκτές δόµησης
από το µητρώο ελεγκτών της κατηγορίας ΙΙΙ του άρθρου 156 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94) και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά τα άρθρα
44 επ. του ν. 4495/2017.
5. Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών και την έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το Τµήµα Πολεοδοµίας
της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής και θεωρεί την
οικοδοµική άδεια.
6. Για τα κτίρια κατοικίας και τις συναφείς κατασκευές εντός
των Τοµέων ΙΙ και ΙΙΙ του ως άνω Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής (ΡΣΕ), εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας της
Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξη, µε την
οποία διαπιστώνεται η νοµιµότητά τους κατά τον κρίσιµο χρόνο
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της αρχικής τους κατασκευής, υπό την ακόλουθη διαδικασία και
προϋποθέσεις:
Ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 8
του π.δ. 24/2020, υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την αίτηση αυτή,
ο φορέας συνυποβάλλει τεχνική έκθεση και σχετικά διαγράµµατα κλίµακας 1:500 ή 1:200 ή 1:1.000, που συνοδεύονται από
βεβαίωση αρµόδιου µηχανικού ότι τα κτίρια κατοικίας και οι συναφείς κατασκευές, όπως αδειοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν
από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου δυνάµει των µελετών
και διαγραµµάτων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3207/2003 (Α’
302), εναρµονίζονται µε τα όρια, τους όρους και περιορισµούς
δόµησης, όπως αυτά καθορίστηκαν ειδικά για τους Τοµείς ΙΙ και
ΙΙΙ, µε τα άρθρα 6 και 7 του από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος.
Εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και διαβιβάζει την αίτηση στο Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του άρθρου 24 του ν.
4495/2017. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
αυτής, ο φάκελος θεωρείται πλήρης και εισάγεται απευθείας στο
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..
Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνεδριάζει υποχρεωτικά εντός τριάντα
(30) ηµερών, για να εξετάσει την αίτηση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι
τα κτίρια και οι εν γένει κατασκευές στον Τοµέα αυτό, όπως αποτυπώνονται στα διαγράµµατα της παρ. 1, τηρούν τις γενικές και
ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και προδιαγραφές του από
24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος, το Συµβούλιο εκδίδει εισήγηση για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Μετά την άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι το Συµβούλιο
έχει εκδώσει θετική εισήγηση.
Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδοµίας της Γενικής Γραµµατείας
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη νοµιµότητας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από
τη συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την έκδοση της εισήγησης
του τελευταίου. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η διαπιστωτική πράξη της παρούσας επέχει θέση οικοδοµικής
άδειας για όλα τα κτίρια κατοικίας και τις συναφείς κατασκευές
εντός των Τοµέων ΙΙ και ΙΙΙ του από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος. και ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής των κτιρίων και κατασκευών αυτών.
Μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης, για την
εκτέλεση εργασιών, που αφορούν σε µεταβολές ή επεµβάσεις
επί των κτιρίων κατοικίας και των συναφών κατασκευών εντός
των Τοµέων ΙΙ και ΙΙΙ, εφαρµόζεται το Πρώτο Κεφάλαιο του Τµήµατος Β’ του ν. 4495/2017. Οι σχετικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ή ανά κτίριο
ή οµάδες κτιρίων, εντός πάντως των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του από
24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος. Δηλώσεις οι οποίες έχουν
ήδη υποβληθεί για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στο πλαίσιο του
ν. 4495/2017 ή του ν. 4178/2013 (A’ 174) ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
7. Για το κτίριο γραφείων που βρίσκεται εντός του Τοµέα ΙΙΙ
του ως άνω ρυµοτοµικού σχεδίου εφαρµογής (ΡΣΕ) εκδίδεται
από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας της Γενικής Γραµµατείας
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η
νοµιµότητά του κατά τον κρίσιµο χρόνο της αρχικής του κατασκευής, υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 6. Η
διαπιστωτική αυτή πράξη επέχει θέση οικοδοµικής άδειας για το
πιο πάνω κτίριο και ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του. Μετά
την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης, η εκτέλεση εργασιών επί του κτιρίου γραφείων επιτρέπεται, εντός των ορίων
και των όρων και περιορισµών δόµησης που καθορίζονται στα
άρθρα 6 και 7 του από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος (Δ’
91) και κατόπιν τήρησης του Πρώτου Κεφαλαίου του Τµήµατος
Β’ του ν. 4495/2017.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 218
Καθορισµός υποπεριοχής προστασίας στις περιπτώσεις
ήπιων αναπτυξιακών έργων
1. Έως την ολοκλήρωση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) και στις
προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19 και 21
του ν. 1650/1986, εξαιρουµένων των ζωνών και περιοχών απολύτου προστασίας, ή στις περιπτώσεις καθορισµένων ζωνών προστασίας από ειδικά διατάγµατα χρήσεων γης, δύναται να
καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας υπο-περιοχή προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων, διασφαλίζοντας ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής ως προς τις οικολογικές της
λειτουργίες σε σχέση µε τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, πέραν των
άλλων όρων και περιορισµών για την ανάπτυξη της υπό-περιοχής, ειδικοί κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων ή και υλοποίησης
τεχνικών έργων.
2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 1
συµπληρωµατικά των σχετικών διατάξεων του ν. 3937/2011 (Α’
60) υποβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του προτεινόµενου
έργου:
α) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία ακολουθεί
τις προδιαγραφές των εν εξελίξει ΕΠΜ του άρθρου 21 του ν.
1650/1986 και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
προς διασφάλιση της ακεραιότητας της ευρύτερης περιοχής και
των στόχων διατήρησης. Αν οι ανωτέρω προηγηθούν της ολοκλήρωσης και έγκρισης των εν εξελίξει Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, αυτές λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη.
β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 1225).
Ως αρµόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος νοείται η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων του άρθρου 4 του ν. 4447/2016 (Α’
241).
3. Αν εκπονείται σχέδιο που εντάσσεται στα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια, αυτό ενσωµατώνεται στα προεδρικά διατάγµατα
που κατά περίπτωση προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 219
Υπαίθρια διαφήµιση σε ζώνες αεροδροµίων
1. Σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και σε αυτοκινητοδρόµους
πρόσβασης εντός της ζώνης αεροδροµίου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης σύµφωνα µε τον ν. 2946/2001 (Α’
224).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ύστερα από γνώµη των
φορέων διαχείρισης των αεροδροµίων και του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ρυθµίζονται, για κάθε αεροδρόµιο, οι
όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, στους χώρους όπου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης, ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων για την προβολή τους, η µορφή, το µέγεθος και τα
υλικά από τα οποία αυτά αποτελούνται, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις από τον άξονα της οδού ή του αυτοκινητοδρόµου, από
τη ρυµοτοµική γραµµή και το κράσπεδο του πεζοδροµίου, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις µεταξύ των πλαισίων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για τη χρήση των χώρων και την τοποθέτηση
των πλαισίων αυτών. Με την ίδια απόφαση µπορεί επίσης να επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών στους ανωτέρω χώρους,
άλλης µορφής και τεχνολογίας, για την προβολή διαφηµιστικών
µηνυµάτων και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρή-
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σης τους.
3. Οι χώροι για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης της παρ.
1 καθορίζονται µε απόφασή του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την υποβολή της αίτησης του φορέα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του αεροδροµίου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η αίτηση τεκµαίρεται ότι έχει
εγκριθεί.
4. Το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης των χώρων που βρίσκονται εντός των ζωνών αεροδροµίων και καθορίζονται για
υπαίθρια διαφήµιση, ανήκει στον φορέα όπου ανήκει η εκµετάλλευση και η διαχείριση του αεροδροµίου.
5. Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε το
παρόν, εφαρµόζεται ο ν. 2946/2001 (Α’ 224).
Άρθρο 220
Παράταση αδειών δόµησης σε σεισµόπληκτες
και πυρόπληκτες περιοχές - Τροποποίηση της παρ. 4 του ν.
4258/2014
Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α’
94) και διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων σε σεισµόπληκτες
και πυρόπληκτες περιοχές που σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις
υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981
(Α’ 203), οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται ως
την 31.12.2021. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών δύναται
µε απόφασή του να παρατείνει, την ανωτέρω προθεσµία, εφόσον
απαιτείται, µέχρι και τρία (3) έτη από τη λήξη της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 221
Παράταση αναστολής πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων που
περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση
απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου
2018 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών
και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασµών, κατασχέσεων,
αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι
προθεσµίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης από τις 25.1.2021 έως
τις 25.1.2022.
Άρθρο 222
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης
«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου,
για την ανάπτυξη/αναβάθµιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος»
Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και
πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2021, η ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το
ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» δεν
υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’
167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου
ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
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δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται
από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στις δράσεις
και την είσπραξη της ενίσχυσης.
Άρθρο 223
Διαδικασία υπολογισµού νόµιµων τόκων στις
περιπτώσεις ανάκτησης ποσού ενίσχυσης
που έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόµων 1892/1990,
2601/1998 και 3299/2004
1. Αν, κατά την εφαρµογή των νόµων 1892/1990
(Α’ 101),
2601/1998 (Α’ 81) και 3299/2004 (Α’ 261), αποφασιστεί η µερική
ή ολική επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, προσαυξηµένου κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την
εκάστοτε καταβολή και οποτεδήποτε µέχρι και τη σύνταξη του
χρηµατικού καταλόγου, το ποσό των τόκων, που αναζητείται από
το ελληνικό Δηµόσιο, δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το
σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προς ανάκτηση κεφαλαίου.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε αποφάσεις ανάκτησης καταβληθεισών ενισχύσεων για ποσά τόκων, που έχουν βεβαιωθεί ταµειακά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.
Για την εφαρµογή του παρόντος οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στους φορείς υποδοχής επενδυτικών σχεδίων, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών
Επενδύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), αίτηµα επανυπολογισµού του συνολικού
προς ανάκτηση ποσού, προσαρµόζοντας ανάλογα το ποσό των
νόµιµων τόκων σύµφωνα µε την παρ. 1. Το αίτηµα επανυπολογισµού αποστέλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της φορολογικής
διοίκησης για την έκδοση των σχετικών ταµειακών βεβαιώσεων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 55 και επ. του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).
3. Ποσά τόκων σχετικά µε αποφάσεις ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων, τα οποία έχουν εισπραχθεί, δεν επιστρέφονται, εκτός, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 και
εφόσον δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση µετά την άσκηση
ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων των ένδικων βοηθηµάτων
που προβλέπονται από τον νόµο, είτε κατά των πράξεων ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων επιστροφής είτε κατά των
ταµειακών βεβαιώσεών τους και οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές
υποβάλλουν την αίτηση επανυπολογισµού των τόκων της παρ.
2, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 224
Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προσθήκη παρ. 16
στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014
Στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) προστίθεται νέα παρ.
16, ως εξής:
«16. Τα εγγεγραµµένα µέλη στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας
(Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του άρθρου 27, τα µέλη του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Εµπειρογνωµόνων της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016
(Α’ 199), οι αξιολογητές της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος,
καθώς και οι αξιολογητές των προς ένταξη εταιρειών στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων του άρθρου 47 του ν.
4712/2020 (Α’ 146) δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003
(Α’ 309) και δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, µόνο εκ της συµµετοχής τους σε διαδικασίες αξιολόγησης ή πιστοποίησης δράσεων, προτάσεων ή προσκλήσεων που
εκδίδει η Γ.Γ.Ε.Κ. ή η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή το ΕΛΙΔΕΚ, εκ της αξιολογήσεως των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, καθώς
και εκ της αξιολογήσεως των εταιρειών που αιτούνται την ένταξη
τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, από την ηµεροµηνία σύστασης του Μητρώου µε τον ν. 4712/2020 (Α’ 146).»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 225
Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που λαµβάνεται ύστερα από πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής
Προστασίας της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4662/2020 (Α’ 27),
καθορίζονται και εγκρίνονται τα προγράµµατα του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων ως
προς τις προµήθειες, τις υπηρεσίες και τα έργα. Η Διυπουργική
Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας διαµορφώνει την πρότασή της µετά από εισήγηση του Υπουργού που είναι
αρµόδιος για την πολιτική προστασία, στην οποία περιλαµβάνονται ιδίως η αιτιολόγηση του είδους, της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας, καθώς και η εκτιµώµενη συνολική δαπάνη, η οποία
έχει προσδιοριστεί µε έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτού
λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας εγνωσµένου κύρους.
2. Η ενεργοποίηση των προγραµµάτων της παρ. 1 γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την πολιτική
προστασία. Η διαδικασία υλοποίησης των υπηρεσιών, προµηθειών και έργων των προγραµµάτων της παρ. 1 που αφορούν σε
απόρρητες δαπάνες του άρθρου 53 του ν. 4662/2020, πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση. Η υπαγωγή των δαπανών των προγραµµάτων του
Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης
Κινδύνων στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 4662/2020 γίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού που είναι αρµόδιος για την πολιτική προστασία, µετά
από γνώµη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4662/2020.
3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει
την άµεση υλοποίηση προγράµµατος για θέµατα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, της
υγείας, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης δίχως προηγούµενη δηµοσίευση µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την περ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
4. Oι συµβάσεις του παρόντος υπάγονται στον προσυµβατικό
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127). Από τον έλεγχο εξαιρούνται
οι συµβάσεις των προγραµµάτων της παρ. 1, δυνάµει των οποίων
ανατίθεται από µία κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση, η προµήθεια
εξοπλισµού και µέσων, η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια
έργων αναφορικά µε τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιµετώπισης Κινδύνων καθώς και οι συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων των προγραµµάτων της παρ. 1 που
διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάµει διεθνούς
συµφωνίας ή διακανονισµού που έχει συναφθεί µεταξύ ενός ή
περισσοτέρων κρατών ή/και µεταξύ ενός ή περισσότερων διεθνών οργανισµών.
5. Η διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται
στα προγράµµατα του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιµετώπισης Κινδύνων γίνεται από: α) τις επιτροπές προδιαγραφών, β) τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισµού και διαπραγµάτευσης, γ) τις επιτροπές ενστάσεων και δ) τις επιτροπές
παραλαβής. Οι επιτροπές του πρώτου εδαφίου συγκροτούνται
µε απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την πολιτική
προστασία. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη, που προέρχονται από το προσωπικό
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η θητεία και εξειδικεύεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση
και λειτουργία των επιτροπών. Πρόσωπο που έχει συµµετάσχει
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στην επιτροπή προδιαγραφών δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει
στις λοιπές επιτροπές του ιδίου προγράµµατος.
6. Στις συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων του παρόντος περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι οικονοµικοί φορείς και οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων, δεσµεύονται ότι σε
όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά, καθώς
και ότι θα εξακολουθούν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης. Η ρήτρα ακεραιότητας
δεσµεύει τους οικονοµικούς φορείς και τους νόµιµους εκπροσώπους αυτών µε την υπογραφή της σύµβασης. Εάν οι οικονοµικοί
φορείς παραβιάσουν τη ρήτρα ακεραιότητας επιβάλλονται, µε
απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την πολιτική
προστασία, σωρευτικά η έκπτωση από τη σύµβαση και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 226
Ρύθµιση για τα δηµόσια ακίνητα του Εθνικού
Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιµετώπισης Κινδύνων
Κατά παρέκκλιση της περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 4495/2017 (Α’ 167), αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, τα δηµόσια ακίνητα
των Δοµών και Υπηρεσιών του ν. 4662/2020 (Α’ 27) εξαιρούνται
από την υποχρέωση κατάθεσης συµβολαιογραφικής δήλωσης
των χώρων στάθµευσης του άρθρου 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292)
και του πιστοποιητικού µεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο
ή της καταχώρισής της στο οικείο κτηµατολογικό γραφείο.
Άρθρο 227
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Γ’
1. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 (Α’
59).
2. Καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α’
150).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 228
Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ) - Τροποποίηση
του ν. 4429/2016
Στον ν. 4429/2016 (Α’ 199) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Η αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.
4310/2014 (Α’ 258) εφαρµόζεται κατ’ αντιστοιχία και στο ΕΛΙΔΕΚ.»
2. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται
και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων
γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούµενη από πέντε (5)
έως είκοσι (20) µέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των
επιστηµονικών πεδίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες και τα µέλη επιτροπών
αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δηµιουργία αυτού από
το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν.
4310/2014 (Α’ 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται
µε το αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εµπειρογνώµονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο,
ύστερα από εισήγηση της Θεµατικής Συµβουλευτικής Επιτροπής
του άρθρου 8. Αν για ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι
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απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες ή οι υφιστάµενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, µε απόφαση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής, που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Για την αµοιβή των
εµπειρογνωµόνων και των µελών των επιτροπών της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
5 του ν. 4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις δαπάνες των
µετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 2 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του ν. 4336/2015.
Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισµό, τις µετακινήσεις εκτός έδρας και τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και των
µελών των επιτροπών δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια αµέσως µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση
των αξιολογήσεων.»
3. Στην παρ. 11 του άρθρου 5 προστίθεται περ. γ’ και η παρ.
11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των
ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηµατοδοτούµενων δράσεων του Ιδρύµατος δηµιουργείται Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών - Εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες και τα µέλη των επιτροπών εµπειρογνωµόνων και ενστάσεων
των παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποιητές
της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
β. Ο καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και
η πιστοποίηση των µελών του Μητρώου της παραγράφου 6
πραγµατοποιείται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) µέλη
της Συµβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
γ. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού δύναται το Μητρώο
της περ. α’ να ενοποιηθεί µε το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ). Με την ίδια απόφαση, µετά από γνώµη του
ΕΣΕΤΕΚ, ορίζονται η διαδικασία ενοποίησης των Μητρώων, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής των αξιολογητών στο
ενοποιηµένο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, σύµφωνα και µε το άρθρο 27 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιούνται το τέταρτο και
πέµπτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ως µέλη του ΕΣ εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εµπειρία τους στον αντίστοιχο
ως άνω τοµέα. Τα ειδικότερα προσόντα των µελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του
µέλους του ΕΣ είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του
Υπουργικού Συµβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας,
του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του
Δηµάρχου και του Αντιδηµάρχου. Επίσης, η ιδιότητα του µέλους
του ΕΣ είναι ασυµβίβαστη µε αυτήν του µέλους της Γ.Σ. και του
Διευθυντή του Ιδρύµατος. Μέλος του ΕΣ δεν µπορεί να υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ ούτε να είναι µέλος
επιστηµονικής οµάδας που έχει υποβάλει αίτηση.»
5. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 καταργείται η περ. δ’ και η παρ.
9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο διοικεί το Ίδρυµα και έχει ιδίως
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Μεριµνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύµατος, µε
βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτοµία.
β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις.
γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, µε
γνώµονα τις αρχές αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου δεν δύνανται να µετέχουν στις επιτροπές αυτές.
δ. (καταργείται)
ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, ύστερα από ει-
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σήγηση του Διευθυντή.
στ. Εισηγείται προς τη Γ.Σ. συνεργασίες και συµπράξεις του
Ιδρύµατος µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύµατος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή.»
6. Στο άρθρο 9 τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 5, 6, 8 και 9, καταργείται η παρ. 4, αντικαθίσταται η περ. θ’ της παρ. 7, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διευθυντής
1. O Διευθυντής του Ιδρύµατος είναι επιστήµονας µε διεθνές
κύρος και εµπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική
δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
2. Ο Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
για τετραετή θητεία, ανανεώσιµη µόνο µία φορά. Αν κατά τον
χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή δεν έχει ακόµη διορισθεί
νέος, ο υφιστάµενος Διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι τον διορισµό του νέου και το αργότερο όχι
πέραν των τριών (3) µηνών. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισµός
νέου Διευθυντή µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη
της θητείας του προηγούµενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΕΣ) µε απόφασή του αναθέτει προσωρινά
στον πρόεδρό του καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων. Αν ο πρόεδρος του ΕΣ για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει
ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Διευθυντή του Ιδρύµατος ασκούνται από ένα από τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µετά
από σχετική απόφασή του.
3. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος επιλέγεται ως ακολούθως:
α. Ο αρµόδιος Υπουργός εκδίδει και δηµοσιεύει ανοικτή διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας.
Η πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, περιλαµβάνει
αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη µέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος και της Γενικής Έρευνας και
Καινοτοµίας και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστηµονικές λίστες ψηφιακά.
β. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ειδική επιτροπή κρίσης από επτά
(7) επιστήµονες µε αναγνωρισµένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειµένων, των επιστηµονικών πεδίων του Ιδρύµατος και
επαρκή εθνική και διεθνή εµπειρία σε θέµατα αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών οµάδων. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής: τα πέντε
(5) µέλη σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. γ’ και τα δύο (2)
µέλη σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. δ’.
γ. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της περ.
β’, το Επιστηµονικό Συµβούλιο προτείνει στο Εθνικό Συµβούλιο
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ) κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υποψηφίων κριτών, που διαθέτουν τα
απαιτούµενα προσόντα, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση
του Διευθυντή. Οι προτεινόµενοι υποψήφιοι κριτές µπορούν να
προέρχονται και από τα µέλη, είτε του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος. Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα µέλη στον κατάλογο αυτόν ή
αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το
χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών, το ΕΣΕΤΕΚ προτείνει τα
µέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο µελών που προτείνει το
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ΕΣΕΤΕΚ, ο αρµόδιος Υπουργός επιλέγει και ορίζει πέντε (5) µέλη
µε τους αναπληρωτές τους.
δ. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο, εντός δύο (2) µηνών από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση
του Διευθυντή, επιλέγει δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές τους
για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, τα οποία µπορεί να προέρχονται και από τα µέλη είτε του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος. Αν
παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
το Επιστηµονικό Συµβούλιο πρέπει να ορίσει τα ως άνω µέλη ή
αν οριστούν λιγότερα από τα προβλεπόµενα, το ΕΣΕΤΕΚ ορίζει
τα δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους ή όσα µέλη ελλείπουν, από τον κατάλογο της περ. γ’.
ε. Τα µέλη της ειδικής επιτροπής κρίσης δεν επιτρέπεται να
είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κρίσης αξιολογεί µε ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους
και υποβάλλει στον αρµόδιο Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαµβάνεται
υπόψη και η γνώµη του απελθόντα Διευθυντή, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που ο απελθών Διευθυντής είναι εκ νέου υποψήφιος, δεν εκφράζεται γνώµη από
αυτόν. Η ανωτέρω γνώµη εκφράζεται, όπως προβλέπεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.
στ. Ο αρµόδιος Υπουργός µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ιδρύµατος τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης,
άλλως, σε περίπτωση µη αποδοχής του διορισµού του από τον
συγκεκριµένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο.
Ο Διευθυντής συνάπτει σύµβαση ορισµένου χρόνου ή αν είναι
δηµόσιος υπάλληλος, ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του Διευθυντή.
4. (Καταργείται)
5. Ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να παύσει, µε απόφασή του,
τον Διευθυντή του Ιδρύµατος, για λόγους αδυναµίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του µετά από εισήγηση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου ή πρόταση έξι (6) εκ των µελών
του.
6. Η ιδιότητα του Διευθυντή του Ιδρύµατος είναι ασυµβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του µέλους της Γ.Σ. ή του Επιστηµονικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηµατοδότησης του Ιδρύµατος.
γ. Με την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου,
του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου
ή Γενικής Γραµµατείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του
Αντιπεριφερειάρχη, του Δηµάρχου, του αντιδηµάρχου, του περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου. Αν ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή ερευνητής ερευνητικού κέντρου, αναστέλλονται
τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του.
7. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύµατος που
έχει αποφασίσει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Ο Διευθυντής έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύµατος, έχει την ευθύνη
για την εύρυθµη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.
β. Συντάσσει και δηµοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις
που χρηµατοδοτεί το Ίδρυµα, σύµφωνα µε τον ετήσιο προγραµµατισµό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ.
γ. Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος.
δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε µέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις
συνεδριάσεις τους.
ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ
και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ..
στ. Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης για το Ίδρυµα.
ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως.
η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηµατοδότησης, µετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.
θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους
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των δράσεων που χρηµατοδοτεί το Ίδρυµα και συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου για την εκτέλεση των
συγκεκριµένων πράξεων.
ι. Εισηγείται προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συµπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ µε φορείς του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
8. Ο Διευθυντής µπορεί να µεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριµένων κάθε φορά αρµοδιοτήτων του σε υπάλληλο του Ιδρύµατος, καθώς και το δικαίωµα να υπογράφει µε εντολή του. Αν για
οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Διευθυντής ή κωλύεται να ασκήσει
τα καθήκοντά του, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον
πρόεδρο του ΕΣ ή από κάποιο µέλος του.
9. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος ασκεί τα καθήκοντά του µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ως άνω αποδοχές
επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.
10. Ο Διευθυντής υποβάλλει στο µέσον και κατά τη λήξη της
θητείας του, στο ΕΣ και στον αρµόδιο Υπουργό έκθεση πεπραγµένων της θητείας του. Ταυτόχρονα µε την έκθεση πεπραγµένων
υποβάλλεται στο ΕΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της
θητείας του Διευθυντή. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από το
σύνολο του προσωπικού του Ιδρύµατος µε µυστική διαδικασία,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κανονισµό ή,
εφόσον δεν έχει ακόµα εγκριθεί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε
απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που ο
Διευθυντής δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την παρέλευση του µέσου της θητείας
του, παύεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο πρόεδρος του ΕΣ του Ιδρύµατος µέχρι τον
διορισµό νέου Διευθυντή. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή
που παύθηκε. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις
ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη λήξη
της θητείας του, κωλύεται να υποβάλλει την υποψηφιότητά του
για δεύτερη θητεία στην ίδια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει
ήδη υποβληθεί δεν λαµβάνεται υπόψη από την ειδική επιτροπή
κριτών.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 τροποποιείται και το άρθρο 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Σύγκρουση συµφερόντων, απόρρητο
1. Τα µέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύµατος
αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν µέλη του Ιδρύµατος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά
συµφέροντα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα των µελών
του Ιδρύµατος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήµατα
υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους
µέχρι δευτέρου βαθµού. Επίσης, τα µέλη της Γ.Σ., του ΕΣ και το
προσωπικό του Ιδρύµατος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας σχετικά µε τις υποθέσεις του Ιδρύµατος και δεσµεύονται
από το επαγγελµατικό απόρρητο. Τα θέµατα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύµατος.
2. Τυχόν παράβαση της παρ. 1 από µέλος της Γ.Σ., του ΕΣ, από
τον Διευθυντή ή από το προσωπικό του Ιδρύµατος συνιστά σοβαρό παράπτωµα και λόγο παύσης από τη θέση του.»
8. Στο άρθρο 12 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, καταργείται
η περ. γ’ του δεύτερου εδαφίου, τροποποιείται η περ. ε’ και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
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και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Ιδρύµατος. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέµατα, καθώς και
όσα προβλέπονται στον παρόντα νόµο:
α. οι αρµοδιότητες των οργάνων του Ιδρύµατος, ο τρόπος
συγκρότησης και λειτουργίας τους,
β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσίευσης
των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
των µελών της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστηµονικού Συµβουλίου και του Διευθυντή,
γ. (καταργείται)
δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα
µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τα όργανα και η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων,
ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής και η διαδικασία διορισµού του,
στ. ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων και εχεµύθειας των
µελών των οργάνων του Ιδρύµατος και των υπαλλήλων αυτού,
ζ. η διαδικασία παύσης µελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή από τα καθήκοντά τους,
η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύµατος,
θ. η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού,
ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθµός των θέσεων του προσωπικού,
ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρόσληψης
του προσωπικού που εργάζονται µε συµβάσεις έργου, εργασίας
ορισµένου χρόνου και έµµισθης εντολής,
ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές
εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των πειθαρχικών ποινών,
ιγ. οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του
Ιδρύµατος,
ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσίευσης
των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις υποτροφίες και τις
λοιπές δράσεις του Ιδρύµατος,
ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγησης των
προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηµατοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ο τρόπος συγκρότησης των
επιτροπών αξιολόγησης,
ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων
χρηµατοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής ενστάσεων,
ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηµατοδοτήσεων,
καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών,
ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης
του Ιδρύµατος, η οποία περιλαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό
και τον απολογισµό πεπραγµένων,
ιθ. η δηµιουργία αποθετηρίου αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων και λοιπών δράσεων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Ίδρυµα,
κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του προσωπικού
του Ιδρύµατος,
κα. κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση του
Ιδρύµατος και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος και την εκπλήρωση του σκοπού του.»
9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Μεταβατική διάταξη
Η θητεία των υφισταµένων Αναπληρωτών Διευθυντών του
Ιδρύµατος λήγει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες
προ της δηµοσίευσης του παρόντος διατάξεις.»
Άρθρο 229
Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 4635/2019
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Στο άρθρο 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167): α) τροποποιείται η
περ. ιδ’ της παρ. 1, β) στην παρ. 2 η υφιστάµενη περ. α’ αριθµείται ως υποπερ. αα’ και προστίθεται υποπερ. αβ’, γ) στην παρ. 6
προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας,
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική µονάδα
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο
και τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4497/2017 (Α’ 171).
Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών
Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ συγκροτείται σε επίπεδο Τµήµατος
ή Διεύθυνσης, µε την απόφαση της παρ. 8 του παρόντος άρθρου
και είναι αρµόδια για:
α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ.
του άρθρου 89 του παρόντος,
β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισµού και λογισµικού που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη βάση
δεδοµένων,
γ. την άµεση και τη σύµφωνη µε τη χρονική ακολουθία, λήψη
και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.,
δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων,
ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.
στο Σύστηµα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),
στ. τη λήψη µέτρων προστασίας της βάσης δεδοµένων και
των εν γένει πληροφοριακών συστηµάτων από κακόβουλες ενέργειες,
ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού εργαλείου που απαιτείται
για τη διαλειτουργικότητα των Μητρώων,
η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής, η οποία αποτυπώνει την
είσπραξη και κατανοµή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την παροχή µηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση Εταιρειών,
θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την αναβάθµιση του
Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα ΕΣΠΑ
του αρµόδιου Υπουργείου, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων
για λήψη χρηµατοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,
ι. τη συγκέντρωση προβληµάτων ή και δυσλειτουργιών των
πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την υποβολή
εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιριών για επίλυση αυτών,
ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
προκειµένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιηµένου
χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συµβολαιογράφοι που επιθυµούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Λίστα µε τα ονόµατα των πιστοποιηµένων Συµβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.,
ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νοµιµοποιούµενα πρόσωπα, τα
οποία έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ σε θέµατα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών
συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
ιδ. στο µέτρο που πραγµατοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο
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επεξεργασίας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2016/679 και τον ν.
4624/2019 (Α’ 137).
2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται ως
εξής:
αα. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που
ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρµόδιες για την καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων όσων
προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος.
αβ. Ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, ορίζονται ως ειδικές
Υ.Γ.Ε.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και
των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων που συστήνονται κατά τον ν.
4430/2016 (Α’ 205), καθώς και των Κοινωνικών Συνεταιρισµών
Περιορισµένης Ευθύνης που συστήνονται κατά τον ν. 2716/1999
(Α’96). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρµόδιες για
την καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων
όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3.
Οι υπόχρεοι εγγραφής, το Μητρώο των οποίων τηρείται στις
Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαλλάσσονται από την καταβολή των ανταποδοτικών
τελών της παρ. 1 του άρθρου 113.
β. Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Σε κάθε Επιµελητήριο του ν. 4497/2017 (Α’ 171) συνιστάται
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική µονάδα του Επιµελητηρίου και
οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό
του Επιµελητηρίου και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4497/2017. Οι αρµοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιµελητήρια προς τα
µέλη τους, καθώς και από τις οικονοµικές υποχρεώσεις των
µελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδροµές.
γ. Πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..
Κάθε συµβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να πραγµατοποιεί καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συµβολαιογραφικών
πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα,
καθώς και των προσαρτώµενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων.
Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιηµένο συµβολαιογράφο την καταχώριση και δηµοσίευση των ανωτέρω στο
Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής
των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος, τα
οποία αποτελούν πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι.
3. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων είναι αρµόδια
για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86
του παρόντος, εξαιρουµένων των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α’ 227),
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των
συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον
έλεγχο νοµιµότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυµίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσµευση
αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, µόνο
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όταν η ως άνω διαδικασία δεν γίνεται µέσω ΥΜΣ,
δ. την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέσω της
ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρµας και αφορούν στις πράξεις
και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος νόµου,
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων
και αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
111 του παρόντος νόµου,
στ. τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικού ελέγχου των αυτοµατοποιηµένων καταχωρίσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 102 του παρόντος.
4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των
Επιµελητηρίων καθορίζεται µε βάση την έδρα ή την εγκατάσταση
του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αµιγή Επιµελητήρια, η αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται µε βάση τον κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα καθορίζει
την αποκλειστική αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά κύριο κωδικό
αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Αν επέλθει µεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, µε συνέπεια τη µεταβολή της αρµοδιότητας της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρµόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόµενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες
αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη µεταφορά, από την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από τη νέα
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 113 του
παρόντος µεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα τέλη τήρησης µερίδας του άρθρου 113 του παρόντος, επιµερίζονται
ανάλογα µε τους µήνες παραµονής σε κάθε µία εκ των εκάστοτε
συναρµόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες
Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω
περιορισµούς της κατά τόπον αρµοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
5. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων στελεχώνονται
µε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα µε τις ανάγκες
τους, οι οποίες προκύπτουν από τον αριθµό των υπόχρεων που
είναι εγγεγραµµένοι σε αυτά. Προϊστάµενος ορίζεται µόνιµος
υπάλληλος ή ΙΔΑΧ, κατά προτεραιότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Οι
λεπτοµέρειες της στελέχωσης ορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 8.
6. Σε κάθε Τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τον
αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον µία (1) οργανική θέση επιστηµονικού
συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται
από δικηγόρο, κατά προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ.
50/2001 (Α’ 39) που προσλαµβάνεται µε απόφαση του εκάστοτε
Επιµελητηρίου. Ο ανωτέρω επιστηµονικός συνεργάτης επικουρεί
την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής, µεταβολής, διαγραφής, καθώς
και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αν ο αριθµός των πράξεων που υποβάλλονται προς καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων, οι οποίες σύµφωνα µε
το άρθρο 103 απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας, δεν υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα (250) ετησίως, τη νοµική υποστήριξη του Τµήµατος δύναται να αναλάβει επιστηµονικός συνεργάτης µερικής
απασχόλησης µε τον οποίο το Επιµελητήριο συνεργάζεται για
τον σκοπό αυτόν. Για την εν λόγω συνεργασία η αµοιβή διαµορφώνεται από τα µέρη και είναι ανάλογη του αντικειµένου και του
χρόνου της απασχόλησης. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση της
Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιµελητηρίου, µη εφαρµοζοµένου του π.δ. 50/2001.
7. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου επιφέρει την αναστολή λειτουργίας του Τµήµατος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη µεταφορά των υπόχρεων και των εκκρεµών
αιτήσεών τους στο όµορο τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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που εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την απλή γνώµη της ΚΕΕΕ
και του κατά περίπτωση οικείου Επιµελητηρίου, ρυθµίζονται τα
θέµατα του κανονισµού λειτουργίας και στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των
Επιµελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ, καθώς και οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εµπορικών και Βιοµηχανικών
Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε άλλου
Επιµελητηρίου που ο αριθµός των υπόχρεων ξεπερνά το όριο
που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, δύνανται να οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.»
Άρθρο 230
Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017
Οι επόµενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017
(A’ 171) θα διεξαχθούν µεταξύ της 15ης Νοεµβρίου 2022 και της 15ης
Δεκεµβρίου 2022. Η θητεία των εκλεγµένων οργάνων διοίκησης
των Επιµελητηρίων παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 231
Υπολογισµός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου Επιµελητηρίου Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73
του ν. 4497/2017
Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 73 του
ν. 4497/2017 (Α’ 171) και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Ως πρόεδρος του Επιµελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασµού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50%
των ψήφων. Αν κανένας συνδυασµός δεν συγκέντρωσε αυτό το
ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου εκλέγεται µε απόλυτη
πλειοψηφία από το Διοικητικό Συµβούλιο, µεταξύ των επικεφαλής των συνδυασµών που συµµετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη
συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαµβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου
και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόµενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού προϊσταµένου του
Επιµελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία µεταξύ
των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου
στο αξίωµα του Προέδρου επιτρέπεται µία φορά. Η ανωτέρω
διαδικασία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση που καταστεί κενή
η θέση του Προέδρου. Δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν προσµετράται για την επανεκλογή του Προέδρου, θητεία διανυθείσα
από εκλογή σε αντικατάσταση, για οποιονδήποτε λόγο, του αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου, ανεξαρτήτως διάρκειας αυτής.»
Άρθρο 232
Εποπτεία και οικονοµικές καταστάσεις Επιµελητηρίων του ν.
4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. - Τροποποίηση
των παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017
Στην παρ. 9 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, στην παρ. 10 το τέταρτο εδάφιο και οι
παρ. 9 και 10 διαµορφώνονται ως εξής:
«9. Τα Επιµελητήρια της Χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισµό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 205/1998 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγ-
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κτή και οικονοµικό απολογισµό, υποβάλλονται για τελική έγκριση
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεµβρίου του επόµενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ο ισολογισµός χρήσης, ο οικονοµικός απολογισµός και οι καταστάσεις
αποτελεσµάτων χρήσης και λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιµελητηρίου,
τον Οικονοµικό Επόπτη και τον Προϊστάµενο των οικονοµικών
υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του
περιεχοµένου τους. Σε περίπτωση µη υποβολής των οικονοµικών
καταστάσεων από τους υπόχρεους, δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισµός τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως
την τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης.
10. Τα Επιµελητήρια, που έχουν συστήσει ή συµµετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιριών κατά τις περ. β’ και γ’
της παρ. 3 του άρθρου 65, οφείλουν να συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το π.δ. 205/1998, οι
οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Το
σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
εντός µηνός από την υποβολή του και µαζί µε τις υπόλοιπες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλεται για τελική έγκριση
στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεµβρίου του επόµενου έτους και αναρτάται
στο σύστηµα «Διαύγεια». Οι οικονοµικές καταστάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του οικείου Επιµελητηρίου, τον Οικονοµικό Επόπτη και τον Προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών,
οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχοµένου τους. Σε περίπτωση µη υποβολής των οικονοµικών καταστάσεων από τους υπόχρεους, δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισµός
τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης.»
Άρθρο 233
Οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων
Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4712/2020
Το άρθρο 28 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) τροποποιείται και έχει
ως εξής:
«Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα Επιµελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων, έως και τη χρήση του 2019, σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 (Α’
171), υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής
προθεσµίας της 30ής Ιουνίου 2021.»
Άρθρο 234
Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση µελών
διοικητικού συµβουλίου, διοικητικής επιτροπής
και εκτελεστικών επιτροπών - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 71 του ν. 4497/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Θέση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου που έµεινε κενή
συµπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασµού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων διορίζει τα ελλείποντα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, επιλέγοντας αυτά, µεταξύ πέντε (5) έως δέκα (10) προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συµβούλιο από
προτεινόµενο κατάλογο του οικείου συνδυασµού. Σε περίπτωση
µη υπόδειξης τουλάχιστον πέντε (5) προσώπων από τον οικείο
συνδυασµό, εντός δύο (2) µηνών από τη χρονική στιγµή που η
θέση έµεινε κενή, το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον τα µέλη του υπερβαίνουν το ήµισυ του
καθορισµένου αριθµού των µελών του, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 69.»
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Άρθρο 235
Έναρξη ισχύος ρυθµίσεων για τη συγκρότηση
και λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
Η ισχύς της παρ. 3, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 4679/2020 (A’ 71) αρχίζει την 20ή Μαρτίου 2022. Μέχρι την ηµεροµηνία του πρώτου
εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν η παρ. 2 του άρθρου 145 και
το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012
(Α’ 86).
Άρθρο 236
Διατάξεις για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 1733/1987
1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1733/1987 (A’171)
προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Μέσα σε τέσσερις µήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης
οφείλει να υποβάλλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συµπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει
τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Σε αυτήν την
περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης. Ο καταθέτης δύναται µε αίτησή του να παραιτείται από την ανωτέρω
προθεσµία και να αιτείται την επίσπευση της διαδικασίας, µε την
προϋπόθεση ότι η κατάθεση της αίτησης έχει προηγουµένως θεωρηθεί πλήρης.»
2. Στο άρθρο 8 του ν. 1733/1987 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:
«5Α. Ο καταθέτης µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης έρευνας του
ΟΒΙ, να επαναδιατυπώσει τις αξιώσεις της αίτησης, περιορίζοντας την έκταση και το περιεχόµενο της αιτούµενης προστασίας.
Η περιγραφή, ο τίτλος, η περίληψη και τα σχέδια επαναδιατυπώνονται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφανούς ανακολουθίας
τους µε το περιεχόµενο των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 6 έως και 15. Η παρούσα ισχύει αναδροµικά από 1ης Απριλίου 2019, ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του
ν. 4605/2019 (Α’ 52), και καταλαµβάνει αιτήσεις για χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που είχαν κατατεθεί από την ηµεροµηνία αυτήν και µετά.»
3. Η παρ. 6Α του άρθρου 8 του ν. 1733/1987 καταργείται.
Άρθρο 237
Ζητήµατα προθεσµιών υπαγωγής ακινήτων που
αποκτήθηκαν µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού
σε διατάξεις που αφορούν σε τακτοποίηση
αυθαιρεσιών - Αντικατάσταση της περ. α’
της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020
Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’245)
αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται στις διατάξεις του ν.
4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1)
έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης ή µέχρι τις
31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονοµικής διαδοχής,
εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από
την προθεσµία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο µέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκµισθώνονται µε σύµβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους µετά τη λύση ή
λήξη της σύµβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί
εντός ενός (1) έτους από την αποβολή του µισθωτή ή την απόδοση του µισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο
µέχρι τις 31.12.2025,
δ. ακίνητα που µεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), εφόσον
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η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της µεταβίβασής τους στα οικεία κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο µέχρι
τις 31.12.2025, και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν
εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
4662/2020 (Α’ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός
ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα
που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις των
περ. β’- στ’ της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 ισχύουν
µόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί µετά την πάροδο ενός
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ακίνητα των περ. α’- δ’ της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός
από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσµία υπαγωγής έχει συµβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή
κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 238
Τρόπος επιλογής εξειδικευµένων συµβούλων
επιστηµόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισµού Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 3959/2011
Μετά το άρθρο 21 του ν. 3959/2011 (Α’93) προστίθεται άρθρο
21Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 21Α
Τρόπος επιλογής εξειδικευµένων
συµβούλων-επιστηµόνων
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να συνάπτει δηµόσιες
συµβάσεις διετούς διάρκειας µε τη διαδικασία της παρ. 2 για την
παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε διεθνούς
κύρους επιστήµονες µε εµπειρία σε ζητήµατα οικονοµικών του
ανταγωνισµού και τεχνολογίας ή επιστήµης δεδοµένων. Οι επιστήµονες, µε την υποβολή των προσφορών τους, µπορούν να
επικαλούνται την εµπειρία και τρίτων προσώπων, ως συνεργατών
τους και οι προσφορές τους αξιολογούνται και ως προς αυτήν.
Αντικείµενα των υπηρεσιών αυτών αποτελούν, η ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραµµών και εργαλείων οικονοµικής πολιτικής ανταγωνισµού, η χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισµού των
αγορών, η ανάπτυξη αλγορίθµων και εξειδικευµένων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και η προώθηση της επιστηµονικής κατάρτισης και αξιολόγησης των υπαλλήλων της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Οι επιστήµονες διατηρούν ανεξαρτησία έναντι
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Περαιτέρω, υπέχουν υποχρέωση
εχεµύθειας και υποχρεούνται στη σύναψη σχετικών ρητρών ή
συµβάσεων εµπιστευτικότητας. Με απόφαση της Ολοµέλειας
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Προέδρου της και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για δύο ακόµα (2) έτη. Η
αποζηµίωση των επιστηµόνων καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Οι επιστήµονες κατά τη
διάρκεια της σύµβασης οφείλουν να απέχουν από την παροχή
κάθε υπηρεσίας προς επιχειρήσεις οι πρακτικές των οποίων απασχολούν την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ή τις Αρχές Ανταγωνισµού άλλων χωρών, καθώς και από την ανάληψη ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούν οι επιχειρήσεις
αυτές. Μετά το πέρας της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή τη, για οποιονδήποτε λόγο, λύση αυτής, οι επιστήµονες
δεν επιτρέπεται, µε οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία
µε έµµισθη εντολή ή οποιαδήποτε έννοµη σχέση σε εταιρία ή επιχείρηση, εµπλεκόµενη σε υποθέσεις, των οποίων οι ίδιοι έλαβαν
τυχόν γνώση κατά τη διάρκεια της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από το πέρας της σύµβασης ή την για
οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους, ή δύο (2) ετών σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, να αναλαµβάνουν την υπερά-
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σπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή την
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή την εκπροσώπηση των διαδίκων σε πολιτικά δικαστήρια λόγω παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισµού,
οι οποίες ασκούνται µετά την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η παραβίαση των υποχρεώσεων του προηγούµενου εδαφίου επισύρει την επιβολή προστίµου, µέχρι του
δεκαπλασίου της αποζηµιώσεως που τους καταβλήθηκε σε εκτέλεση της σύµβασης. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση της
Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού µετά από εισήγηση
του Προέδρου. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου επιτρέπεται η άσκηση της προσφυγής του άρθρου 30.
2. Η ανάθεση της σύµβασης της παρ. 1 γίνεται µε κλειστή διαδικασία κατ’ ανάλογη εφαρµογή του ν. 4412/2016 (Α’147) περί
δηµοσίων συµβάσεων. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορίζονται οι όροι της προκήρυξης. Η προκύρηξη δηµοσιεύεται κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του
ν. 4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων. Η επιλογή των παρόχων
υπηρεσιών γίνεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, κατόπιν γνώµης της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων που συστήνεται από την Ολοµέλεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο µε τα
ονόµατα των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφοτήτων κατά
σειρά προτεραιότητας. Η Ειδική Επιτροπή που προτείνει τους
υποψηφίους παρόχους υπηρεσιών, που άπτονται των Οικονοµικών του Ανταγωνισµού, αποτελείται από: α) έναν (1) πρώην Επικεφαλής Οικονοµολόγο Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή έναν (1) νυν ή πρώην Επικεφαλής Οικονοµολόγο
Ανταγωνισµού Αρχής Ανταγωνισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) µε εξειδίκευση στα οικονοµικά του
ανταγωνισµού, διεθνούς κύρους και γ) έναν (1) οικονοµολόγο µε
εξειδίκευση στα οικονοµικά ανταγωνισµού, κατόχου διδακτορικού διπλώµατος, µε εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην
εφαρµογή του δικαίου ανταγωνισµού.
Η Ειδική Επιτροπή που προτείνει τους υποψηφίους παρόχους
υπηρεσιών που άπτονται της τεχνολογίας ή επιστήµη δεδοµένων, αποτελείται από: α) έναν (1) πρώην Γενικό Διευθυντή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή έναν (1) νυν ή πρώην
Πρόεδρο ή Γενικό Διευθυντή Αρχής Ανταγωνισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) δύο (2) µέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) µε αντίστοιχη εξειδίκευση.»
Άρθρο 239
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 8
του ν. 3310/2005
Οι παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) τροποποιούνται ως εξής:
«2. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 ισχύουν και για τις αλλοδαπές
ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο
της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους
µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην
οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση
από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται
να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη
κατάσταση των προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης
εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση των
παραπάνω προσώπων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά
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στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστά τα
ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να
υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της,
διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.»
«3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει: α) ως προς τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείες ή β) ως προς τις εταιρείες, τα δικαιώµατα ψήφου των
οποίων ελέγχονται από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων
(investment
firms),
εταιρείες
διαχείρισης
κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (private equity
firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες
ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) των δικαιωµάτων ψήφων και είναι εποπτευόµενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρµόδιες χρηµατοοικονοµικές αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ο.Ο.Σ.Α.. Για τους σκοπούς της περ. β) ο έλεγχος των δικαιωµάτων ψήφου αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόµενης
εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του υποψηφίου αναδόχου, µε πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις
οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των
δικαιωµάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόµενη από αυτές
εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει
ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώµατα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόµενες κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.»
«9. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της
χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό
τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίζουν στην
αναθέτουσα αρχή, κατά την υποβολή του φακέλου συµµετοχής
τους σε διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των προσώπων που το καθένα κατέχει τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση των παραπάνω προσώπων, υποχρεούται να
προσκοµίσει σχετική κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον τα
πρόσωπα είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους
δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας
αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης
δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Όλα τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρώµενα από την κατά
νόµον αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και
να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.»
Άρθρο 240
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού
COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76), ως προς τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόµενων φορέων αυτού µε σκοπό τη διασφάλιση της εύ-
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ρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγµατοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δηµόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δηµόσιων
υπαλλήλων και λειτουργών και την αποµακρυσµένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 31η Μαΐου 2021.
Άρθρο 241
Σύναψη συµβάσεων ερευνητικών κέντρων
και πανεπιστηµιακών εργαστηρίων της Εµβληµατικής Δράσης για την αντιµετώπιση του ιού SARS - Cov-2
Τα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια που
συµµετέχουν στην Εµβληµατική Δράση για την αντιµετώπιση του
ιού SARS CoV-2, κατά την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4712/2020 (Α’ 146), ενόψει της κατεπείγουσας ανάγκης διάγνωσης κορωνοϊού και των µεταλλάξεών του προς τον σκοπό του
περιορισµού της διάδοσης του ιού και αποκλειστικά για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 30.6.2021, δύνανται να προµηθεύονται
εργαστηριακά αντιδραστήρια διάγνωσης του κορωνοϊού, συνοδά
εργαστηριακά υλικά και συνοδό εξοπλισµό µέσων ατοµικής προστασίας κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί
δηµοσίων συµβάσεων. Η προµήθεια αποκλειστικά και µόνο των
ανωτέρω ειδών διενεργείται από την αρµόδια ανά περίπτωση
αναθέτουσα αρχή µετά από προσδιορισµό των αναγκαίων προδιαγραφών, µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, µετά
από προηγούµενη πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών.
Η σύµβαση ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή
και τη διαθεσιµότητα του προµηθευτή για την εξασφάλιση των
αιτούµενων ποσοτήτων.
Άρθρο 242
Καταχώριση πράξεων και στοιχείων
δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Η µη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούµενων από τον
νόµο πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και σε έργα χρηµατοδοτούµενα µε εθνικούς πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα, την κανονικότητα και
την επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών, εφόσον τα ανωτέρω
στοιχεία καταχωρισθούν ή επανακαταχωρισθούν από το αρµόδιο
όργανο εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
Άρθρο 243
Εκσυγχρονισµός και επέκταση εγκαταστάσεων
σε όµορο ακίνητο - Τροποποίηση της περ. γ’
της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4178/2013 (Α’174) αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51
διαµορφώνεται ως εξής:
«2.α Για τις τροποποιήσεις των ρυµοτοµικών σχεδίων των επιχειρηµατικών πάρκων ή των Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, που διέπονται από
τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε µε τον
ν.742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του
ν. 2831/2000, όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του
ν. 3982/2011.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2508/1997 µετά τη φράση «Μέχρι την έγκριση της σχετικής πολεοδοµικής µελέτης» προστίθεται η φράση «για τις περιοχές
πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.»
γ. Σε νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων,

οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν µε οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2021 ο εκσυγχρονισµός και η κτιριακή τους επέκταση, µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης,
µετά από έγκριση του αρµόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα,
καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθµισης και διαρρυθµίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη
βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους
αναβάθµιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και
εργαζοµένων σε αυτά. Η επέκταση σε όµορο ακίνητο του ίδιου
ιδιοκτήτη, επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όµορο
ακίνητο αποκτήθηκε µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.»
Άρθρο 244
Μεταβατική διάταξη ως προς µη εξουσιοδοτηµένες πωλήσεις διαφηµιστικού χρόνου
Στο τέλος της παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’
159) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα δεν καταλαµβάνει συµφωνίες και συµβάσεις που
έχουν συναφθεί πριν από τη δηµοσίευση του
ν. 4764/2020 (A’
256).»
Άρθρο 245
Δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό
και τοπικό Τύπο - Τροποποίηση της παρ. 12
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (A’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68,
καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ.
1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024.»
Άρθρο 246
Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών από την εφαρµογή της παρ. 3
του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου 55
του ν. 4623/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 4647/2019
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών και στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς, δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 90, , του
ν. 4389/2016 (Α’ 94) περί προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας
της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, της παρ.
2 του άρθρου 55 ν. 4623/2019 (Α’ 134) περί προσωπικού του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί στελέχωσης της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Η παρ. 1 δεν καταλαµβάνει υφιστάµενες αποσπάσεις ή τη
δυνατότητα παράτασης αυτών.
Άρθρο 247
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης
και διοικητικής αποβολής
Αναστέλλεται µέχρι την 31η.10.2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων
κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, κάθε είδους, που
έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την
παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης
πλεύσιµου ποταµού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης
της χρήσης αυτών.
Άρθρο 248
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Προσω-
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ρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση Προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τον σκοπό του προγραµµατισµού της διενέργειας του εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 και της έκδοσης βεβαίωσης εµβολιασµού, σύµφωνα
µε τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ ,256).
2. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο συµπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγµα αίτησης
τα εξής στοιχεία: α) το όνοµα, β) το επώνυµο, γ) το πατρώνυµο,
δ) το µητρώνυµο, ε) το φύλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ηµεροµηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του,
ιδίως ταχυδροµική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και αριθµό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί, και ι) τον
αριθµό και το έτος έκδοσης ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης: ια) Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, ιαβ) Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, ιαγ) προσωρινού ή οριστικού
τίτλου διαµονής, ιαδ) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Οµογενούς,
ιαε) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης ή ιαστ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται
στην αίτηση, πραγµατοποιείται από µητρώα φορέων του δηµοσίου τοµέα και ιδίως από: α) το Μητρώο Δελτίων Αστυνοµικών
Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ)
το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
3. Φυσικά πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για τη χορήγηση προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α., πλην όµως υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εµβολιασµών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., µε συνοπτική αναφορά των
προϋποθέσεων που επικαλούνται ως προς την προτεραιοποίησή
τους. Η αίτηση υποβάλλεται µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
της παρ. 1 και εξετάζεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος
από την αρµόδια Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν.
4764/2020, η οποία δύναται να συστήνει για τον σκοπό αυτόν
υποοµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεµάτων. Εφόσον η ανωτέρω αίτηση γίνει αποδεκτή, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση
προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούµενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του
προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή µετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης
Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και να ρυθµίζεται κάθε συναφής τεχνική
ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 249
Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID - 19
από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις δοµές ψυχικής υγείας Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
1. Στο άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιείται η παρ.
1 και το άρθρο 58 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 58
Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Για χρονικό διάστηµα έως την 30.6.2021 προς τον σκοπό
του περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος δηµόσιας υγείας από
τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να διενεργεί εµβολιασµούς κατά του κορωνοϊού COVID-19, µε το ια-
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τρονοσηλευτικό προσωπικό του στους πολίτες που διαµένουν
στις δοµές αρµοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, και ειδικότερα σε Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ), σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
(ΚΚΠ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και σε Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας, καθώς και σε δοµές και θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, ιδίως στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) των άρθρων
4 και 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96). Όσον αφορά στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, ο εµβολιασµός γίνεται είτε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε από το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό της εκάστοτε Μονάδας υπό την εποπτεία του
Ε.Ο.Δ.Υ. και καλύπτει τόσο τους διαµένοντες στις Μονάδες
αυτές όσο και το προσωπικό τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, ορίζονται ο τρόπος διάθεσης των εµβολίων προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, ο τρόπος συναίνεσης των εµβολιαζόµενων,
η διαδικασία χορήγησης ιατρικής εντολής από συµβεβληµένο ιατρικό προσωπικό των δοµών, καθώς και κάθε συναφές θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.»
2. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από την 1η.1.2021.
Άρθρο 250
Παράταση ισχύος της άδειας εµπορίας του άρθρου 6 του ν.
3054/2002
Παρατείνεται κατά 3 µήνες η ισχύς των αδειών του άρθρου 6
του ν. 3054/2002 (Α’ 230) που έχουν λήξει ή λήγουν από 1.1.2021
έως 28.2.2021.
Άρθρο 251
Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Επιµελητηρίων – Προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 3 του άρθρου 65
του ν. 4497/2017
Προστίθεται περίπτωση (κ) µετά την τελευταία περίπτωση (ι)
της παρ. 3, του άρθρου 65 του ν.4497/2017 (Α’ 171), ως ακολούθως:
«κ. Τα επιµελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ιδιόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους, ως και τη παροχή
ανταποδοτικών υπηρεσιών στα µέλη τους, και εφόσον τα εναποµένοντα διαθέσιµα κεφάλαια αυτών, µετ'αφαίρεση του κόστους
αγοράς ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, παρεχοµένης προς τούτο προηγούµενης εγγράφου
ειδικής διαβεβαιώσεως της Διοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, γενικής ή ειδικής
διάταξης, να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και
πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω
αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν υπόκειται
στους περιορισµούς του άρθρου 14 ν. 2042/1992.
Άρθρο 252
Περιβαλλοντικά κίνητρα – Αναρίθµηση
και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 4067/2012
«Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4067/ 2012 αναριθµείται και
τροποποιείται ως εξής:
1. Σε περίπτωση οικοπέδων, αυτοτελών ή εκ συνενώσεως, που
βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στις γεωγραφικές περιφέρειες:
α) των δήµων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι είχαν κατά
την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσµό µεγαλύτερο των είκοσι
χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
β) των Δήµων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι
οποίοι είχαν κατά την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσµό µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
γ) των Δήµων Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Χανίων, Βόλου,
Ιωαννίνων,
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δ) των οικισµών µε πληθυσµό µεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσµού, παρέχονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση
πολεοδοµικά κίνητρα, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, εφόσον δεν εµπίπτουν σε παραδοσιακούς
οικισµούς και παραδοσιακά τµήµατα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους ή σε περιοχές µε αποκλειστική χρήση κατοικίας και όταν
το εµβαδόν τους είναι µεγαλύτερο της κατά κανόνα αρτιότητας
της περιοχής και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις
και µε την προϋπόθεση ο αριθµός των κτιρίων που δηµιουργούνται να είναι µικρότερος του Β/2 και ίσος µε τη µικρότερη προκύπτουσα ακέραιη µονάδα µε ελάχιστο το ένα:
α. µε την προϋπόθεση ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 10%, δίνεται το
κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου συντελεστή
δόµησης του οικοπέδου κατά ΑΧ 10%,
β. µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 15%, απόσυρσης κτιρίου κύριας χρήσης εµβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου
του υπάρχοντος επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης της περιοχής, δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου
συντελεστή δόµησης του οικοπέδου κατά ΑΧ 15%,
γ. µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 20%, απόδοσης
σε κοινή δηµόσια χρήση επιφάνειας ίσης µε την αύξηση της επιφάνειας δόµησης δια του συντελεστή δόµησης, δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου συντελεστή
δόµησης του οικοπέδου κατά ΑΧ 20%,
δ. µε τις προϋποθέσεις:
- ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης
του οικοπέδου κατά ΑΧ 25%, και,
- απόδοσης σε κοινή δηµόσια χρήση επιφάνειας ίσης µε την
αύξηση της επιφάνειας δόµησης δια του συντελεστή δόµησης,
- απόσυρσης κτιρίου κύριας χρήσης εµβαδού ενός τουλάχιστον τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης της περιοχής, δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης
του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης του οικοπέδου κατά
ΑΧ25%.
Σε κάθε περίπτωση δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόµενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόµενο κατά το άρθρο
15 ύψος, για τον προσαυξηµένο συντελεστή δόµησης. Όταν το
ύψος ορίζεται από ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, οι οποίες
ισχύουν στην περιοχή, δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόµενου ύψους κατά ένα (1) µέτρο, σύµφωνα µε τις παραπάνω
προϋποθέσεις του παρόντος και επιπλέον κατά ένα (1) µέτρο
εφόσον ισχύει µία από τις προϋποθέσεις των περ. α’, β’, γ’, δ’ της
παρ. 8 του άρθρου 15. Εξαιρούνται της ανωτέρω εφαρµογής οι
περιοχές που βάσει προεδρικών διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (ως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισµοί και
παραδοσιακά τµήµατα πόλης) ή το ύψος τους, που έχει καθοριστεί µε γνώµονα την αντιµετώπιση της σεισµικής επικινδυνότητας, λόγω ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας, πλησίον
αεροδροµίων, ή αφορούν σε περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων
και µνηµείων.
Η επιφάνεια, που αποδίδεται σε κοινή δηµόσια χρήση, συνέχεται µε κοινόχρηστο χώρο του ρυµοτοµικού σχεδίου και η µία
πλευρά της ταυτίζεται µε όλο το µήκος του προσώπου του οικοπέδου µε την προϋπόθεση ότι έχει βάθος τουλάχιστον ενάµισι
(1,5) µ. Σε περίπτωση που η ως άνω παραχωρούµενη επιφάνεια
υπερβαίνει το ελάχιστο επιτρεπόµενο, η µια πλευρά της ταυτίζεται κατ' ελάχιστο µε το 1/3 του µήκους του προσώπου του οικοπέδου µε τρόπο ώστε το βάθος της να είναι µικρότερο του
πλάτους. Το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη διατύπωση της
γνώµης του λαµβάνει υπόψη του ιδίως τα κριτήρια του περιβαλλοντικού οφέλους και της βέλτιστης απόδοσης σε κοινή χρήση.
ε. Για τις περ. α’, β’, γ’ και δ’ µε Β>2, η διαµόρφωση τυφλών
όψεων επιτρέπεται µόνον κατόπιν γνωµοδότησης του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, το οποίο πιστοποιεί την αδυναµία ανέγερσης της οικοδοµής χωρίς τυφλές όψεις, εξαντλουµένων των
όρων και περιορισµών δόµησης. Επίσης, σε περίπτωση οικοπέ-
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δου µε Β>5 οι διατάξεις των περ. α’, β’, γ’ και δ’εφαρµόζονται
µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
στ. Όταν τα οικόπεδα των περ. α’, β’, γ’ και δ’ δηµιουργούνται
από συνένωση οικοπέδων, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον
είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή ρυµοτοµούµενο ή τυφλό ή µη οικοδοµήσιµο, παρέχονται τα παραπάνω κίνητρα µε εφαρµογή των
αντίστοιχων τύπων όπου Α-1 για κάθε λόγο Β.
ζ. Σε περίπτωση οικοπέδων τεσσάρων χιλιάδων τουλάχιστον
(4.000) τ.µ., µε απόδοση σε κοινή δηµόσια χρήση του 100% του
ακαλύπτου, παρέχεται το εξής κίνητρο: αύξηση της επιτρεπόµενης δόµησης του υπάρχοντος οικοπέδου κατά 35%, µε προσθήκη καθ ύψος µέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόµενου της
περιοχής µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 35% και
αριθµού των κτιρίων που δηµιουργούνται µικρότερου του Β/2 και
ίσο µε τη µικρότερη προκύπτουσα ακέραιη µονάδα µε ελάχιστο
το ένα.
Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η διαµόρφωση τυφλών
όψεων των κτιρίων µε κατάλληλη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο.
η. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,
η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής, είναι δυνατή η έγκριση της γενικής διάταξης και
ογκοπλαστικής διαµόρφωσης κτιρίων σε οικόπεδα ελάχιστου εµβαδού 3.000 τ.µ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος
νόµου, µε προϋπόθεση την τήρηση του ισχύοντος συντελεστή
δόµησης της περιοχής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6
και του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους κτιρίων, που ορίζεται µε
τον παρόντα νόµο. Η διάταξη ισχύει και για την υλοποίηση µελέτης που έχει βραβευθεί σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ανεξαρτήτως εµβαδού του οικοπέδου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαγορεύεται η διαµόρφωση τυφλών όψεων των κτιρίων µε κατάλληλη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 253
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
22. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ το
Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 22.41’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 09.00’ µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο α) συζήτηση
της υπ’ αριθµόν 14/12/15-2-2021 επίκαιρης επερώτησης προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υγείας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υποδοµών και Μεταφορών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού και
β) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

