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ΠΡΟΣΘΗΚΗ —ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ι
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στο σχέδιο νόμου με τίτλο
<(Διαχείριση, έλεγχος και εψαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας ((Εθνικό Μητρώο
Νεοψυών Επιχειρήσεων Α.Ε.)) και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και
αποζημίωση των μελών τους Τροποποίηση άρθρου 221 του ν. 4412/2016
—

1. Στην υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. Β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α 147)
προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:
«8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, Ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμψέρουσα, από Οικονομική
άποψη, προσψορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
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 προσψύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων
στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ‘Εργων
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήψου,
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’Εργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) ‘Οταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη
προσψορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται
από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 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.
Εφόσον σι υπάλληλοιτης αναθέτσυσας αρχής δεν επαρκούν, η αρχή δύναται, είτε να αιτηθεί
την υπόδειξη ορισμού μελών από τους ψορείς, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. η1 της παρούσας, είτε να
-

/

προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ Ε.Δ.).
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την
περιψερειακή ένωση δήμων της έδρας της περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο.
γγ)’Εναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται
μετον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ.
66) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται με ταν
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, σύμψωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα
εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμψερόντων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, σύμψωνα
μετην 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 66’ δεν κωλύει τη
συγκρότηση της επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται βάσει του
αριθμού των μελών που ορίστηκαν και υποδείχθηκαν.
6) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του
υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών
φορέων (ΤΕΕ

ή

άλλου Επιμελητηρίου, Περιψερειακής’Ενωσης Δήμων καιτων εργοληπτικών

οργανώσεων), κατά την περ. ε. Οι ψορείς 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 περιψερειακές 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 μεευθύνη των παραπάνω ψορέων.
στ) Στις επιτροπές δύναται να συμμετέχει, κατόπιν αιτήματος του ψορέα χρήσης και άνευ
δικαιώματος ψήψου, 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

Συναψών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί
υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων ψορέων των ανεξάρτητων αρχών
και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών
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 απότην υποχρέωση εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο
σχετικά μετα παραπάνω αναγκαίο θέμα».
2. Στην παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάψιο, ως
προς τις προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης γνωμοδοτικών συλλογικών οργάνων και τις
εψαρμοοτέες διατάξεις, β) το δεύτερο εδάψιο ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης
και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο
Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
ευρώ ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΛ της παρ. Ι του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης

—0_

συμβάσεων κεντρικών Και ειτικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που αυτές διενεργούν,
προβλέπεται αποζημίωση, Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί
αμοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταψορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα
σχετικά με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής σε σχέση με την επιτυχή
και εμπρόθεσμη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων, καθώς και το ύψος
της αποζημίωσης του πρώτου εδαψίου».
Άρθρο 2
Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016
—

Το άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 221Α
Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης
1. Τα γνωμοδοτικά όργανα που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των ακόλουθων προθεσμιών:
α) Για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών:
αα) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσψορά
βάσει μόνο της τιμής, όλες οι ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 100, που αψορούν στο
γνωμοδοτικό όργανο, ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της αποσψράγισης των προσψορών. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαψίου
αναστέλλεται σε περίπτωση εψαρμογής των άρθρων 102 και 103, για χρονικό διάστημα ίσο
με το διάστημα ενεργείας της αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών ψορέων ή, σε
περίπτωση που δεν λάβει χώρα ενέργεια από μέρους των οικονομικών ψορέων, για όσο
χρονικό διάστημα χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες αυτές.
αβ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσψορά
βάσει βέλτιοτης σχέσης ποιότητας τιμής, όλες οι ενέργειες της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου
100 ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της
αποσψράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσψορών. Η προθεσμία
του προηγούμενου εδαψίου παρατείνεται ισόποσα προς τις προθεσμίες που τίθενται για
ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή τους οικονομικούς ψορείς. Αντίστοιχα, όλες οι
ενέργειες των περ. β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 100 ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αποσψράγισης των οικονομικών προσφορών
των οικονομικών ψορέων. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαψίου αναστέλλεται οε
περίπτωση εψαρμογής των άρθρων 102 και 103, για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα
ενεργείας της αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών ψορέων ή, σε περίπτωση που δεν λάβει
χώρα ενέργεια από μέρους των οικονομικών ψορέων, για όσο χρονικό διάστημα χορηγήθηκε
από την αναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες αυτές.
β) Για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων:
βα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη):
) Το γνωμοδοτικό όργανο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσψορών, υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης
των προοψορών, το πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής και οικονομικών προσψορών.
11) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προοκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης το σχετικό πρακτικό.

Οι προθεσμίες των στοιχείων ) καιΗ) διακόπτονται Κατά ταν χρόνο που απαιτείται ενέργεια
από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
ββ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά βάσει
αποτελεσματικότητας (βέλτιστη σχέση
του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους
ποιότητας-τιμής):
) Το γνωμοδοτικό όργανο, εψόσον οι προσψέροντες είναι μέχρι επτά (7), υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
αποσψράγισης των προσψορών, το πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσψορών. Αν οι προσψέροντες υπερβαίνουν
τσυς επτά (7), η ως άνω Προθεσμία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες.
Η) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης των οικονομικών προσψσρών, το πρακτικό
ελέγχου οικονομικών προσψορών.
ΤΗ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτσυσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το
σχετικό πρακτικό.
Οι προθεσμίες των στοιχείων Τ), 11) και Η) διακόπτονται κατά τον χρόνο που απαιτείται
ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
γ) Για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τεχνικών και λοιπών συναψών επιστημονικών
υπηρεσιών:
γα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη):
Τ) Το γνωμοδοτικό όργανο, ανεξάρτητα αριθμού προσψορών, υποβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης των
πρσσψορών, το πρακτικό με τσ αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής και οικονομικών προσψορών.
Τ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτσυσα αρχή, το
σχετικό πρακτικό.
Οι προθεσμίες των στοιχείων 1) και 1) διακόπτονται κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια
από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
γβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
αποτελεσματικότητας (βέλτιστη σχέση
του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους
ποιότητας-τιμής):
Τ) Το γνωμοδοτικό όργανο, εψόσον σι πρσσψέροντες είναι μέχρι έξι (6), υποβάλλει στην
αναθέτσυσα αρχή, εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
αποσψράγισης των προσψσρών, το πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσψσρών. Αν σι προσψέροντες υπερβαίνσυν
τους έξι (6), η ως άνω προθεσμία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά είκοσι (20)
εργάσιμες ημέρες.
Τί) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτσυσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης των οικονομικών προσψσρών, το Πρακτικό
ελέγχου οικονομικών πρσσψορών
ΤΗ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτσυσα αρχή, το
σχετικό πρακτικό.
Οι προθεσμίες των στοιχείων) έως 111) διακόπτονται κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια
από την αναθέτσυσα αρχή ή δημόσια αρχή.
—

—

δ) Για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που διενεργούνται με το σύστημα μελέτηΚατασκευή του άρθρου 50, εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ:
δα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά
αποκλειστικά βάσειτιμής (χαμηλότερη):
) Το γνωμοδοτικό όργανο, εψόσον σι προσψέροντες είναι μέχρι οκτώ (8), υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης
των προσψορών, το πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής, μελετών και οικονομικών προσψορών. Εφόσον οι προσψέροντες υπερβαίνουν
τους οκτώ (8), η ως άνω προθεσμία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες.
Η) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το
σχετικό πρακτικό.
Οι προθεσμίες των στοιχείων ) και ) διακόπτονται κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια
από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
δβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά βάσει
του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους
αποτελεσματικότητας (βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής):
1) Το γνωμοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσψέροντες είναι μέχρι πέντε (5), υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή, εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
αποσψράγισης των προσφορών, το πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής, μελετών και τεχνικών προσφορών. Αν οι προσψέροντες
υπερβαίνουν τους πέντε (5), η ως άνω προθεσμία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται
κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
ΙΙ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης των οικονομικών προσψορών, το πρακτικό
ελέγχου οικονομικών προσψορών.
ΙΗ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτσυσα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το
σχετικό πρακτικό. Οι προθεσμίες των στοιχείων ) έως ΙΗ) διακόπτσνται κατά τον χρόνο που
απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
ε) Για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα σύμψωνα μετον ν. 3389/2005 (Α’ 232):
εα) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει απευθείας υποβολή
δεσμευτικών προσψορών, η επιτροπή υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως
αριθμού προσφορών, εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
αποσψράγισης των προσψσρών, το πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου.
εβ) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται σε δύο στάδια, με υποβολή
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προεπιλογή) και εν συνεχεία με υποβολή δεσμευτικών
προσφορών:
1) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως αριθμού
προσψορών, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαψέροντος, το πρακτικό προεπιλογής.
) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός τριάντα (30) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης των δεσμευτικών προσφορών, το πρακτικό
ανακήρυξης προσωρινσύ αναδόχου. Σε περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης ενδιάμεσου
πρακτικού κατά τη διενέργεια της δεύτερης ψάσης του διαγωνισμού, το γνωμοδστικό όργανο
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τσ πρακτικό αξισλόγησης των τεχνικών πρσσφορών εντός
είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την αποσψράγιση των τεχνικών προσφορών και το
—

πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
αποσψράγιση των οικονομικών προσψορών.
ΗΙ) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη διαδικασία του
ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά το στάδιο του διαλόγου το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει
στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό ελέγχου των ψακέλων συμμετοχής στον διάλογο, εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποσψράγιση των ψακέλων. Το γνωμοδοτικό όργανο
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό πέρατος διαλόγου εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από τη λήξη του τελευταίου κύκλου διαλόγου.
εγ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό κατακύρωσης
οριστικού αναδόχου εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου
οριστικοποίηση ς.
εδ) Οι προθεσμίες των υποπερ. εα) έως και εγ) αναοτέλλονται σε περίπτωση εψαρμογής των
άρθρων 102 και 103, για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ενέργειας των οικονομικών
ψορέων ή, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα ενέργεια από μέρους των οικονομικών
ψορέων, για όσο χρονικό διάστημα χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες
αυτές.
εε) Οι προθεσμίες των υποπερ. εα) έως και εγ) αναοτέλλονται σε περίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 73, για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ενέργειας της αναθέτουσας αρχής και
της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 ή, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόψαση της
επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73, για χρονικό διάστημα ίσο με την προθεσμία που
ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 73.
εοτ) Οι προθεσμίες των υποπερ. εα) έως και εγ) αναστέλλονται κατά τον χρόνο που
απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
2. Οι προθεομίες της παρ. 1 μπορούν να αναστέλλονται μέχρι και το διπλάσιό τους με
απόΦαση του αποψαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, αν συντρέχουν εξαιρετικές
περιστάσεις ή αν υποβληθείσες προσψορές ελέγχονται ως ασυνήθιστα χαμηλές σύμψωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 88.
3. Η αναθέτουσα αρχή αποψαίνεται επί των πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών.
4. Η υπέρβαση των προθεσμιών των παρ. Ι και 2 συνεπάγεται για τα μέλη του οικείου
γνωμοδοτικού οργάνου τη μη καταβολή της αποζημίωσης της παρ. 12 του άρθρου 221.
5. Η παρ. 4 δεν εψαρμόζεται αν η υπέρβαση των προθεσμιών της παρ. Ι οψείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας».
—

Άρθρο 3
Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τροποποίηση άρθρου 12 του ν.
3959/2011
—

Το έκτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) τροποποιείται ως προς
την προσθήκη της θητείας των μελών της Επιτροπής Επιλογής Εισηγητών και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής;
«3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται με απόψαση
της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
ΙΟΙΑτου Συντάγματος. Η απόψαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται
αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων) ο οποίος οψείλει να εκδώσει την πράξη
διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει
η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Η επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κατόπιν
σύμψωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου
υποψηψίων, ο οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό,
ο οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία, αλλά κατάθεση ατομικού ψακέλου. Με
απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμψωνα με τα άρθρα 75 έως 80 του ν.
4727/2020 (Α’ 184), καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού, η
γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με
την εψαρμογή της παρούσας. Η πρώτη ψάση επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταμελή
Επιτροπή Επιλογής, η οποία έχει διετή θητεία και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν πρώην Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, οριζόμενο με κλήρωση, δ) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στο
δίκαιο ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και
ε) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στα οικονομικά του ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει
κατάλογο των υποψηψίων, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, ο οποίος αποτελείται από
διπλάσιο αριθμό υποψηΦίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αν οι υποψήψιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο
αριθμό των θέσεων, στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήψιοι. Σε δεύτερη ψάση,
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηψίους οι
οποίοι θα πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις με τη σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών
και Διαψάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα μετα ειδικότερα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαψάνειας δεν
εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηψίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων προτείνει εναλλακτικούς υποψηψίους από τον κατάλογο των υποψηψίων.
Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των υποψηψίων, χωρίς να έχει επιτευχθεί
σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαψάνειας της Βουλής για τον απαραίτητο
αριθμό υποψηψίων, ώστε να υπάρξει νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής, σύμψωνα μετην παρ.
7 του άρθρου 15, πραγματοποιείται νέος διαγωνισμός για τις υπολειπόμενες κενωθείσες
Θέσεις.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και οι Εισηγητές
διορίζονται με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και
των λοιπών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί
μία ψορά. Η διαδικασία διορισμού των μελών της Επιτροπής κινείται κάθε ψορά δύο (2)
μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούμενων μελών.
Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διορίζεται νέο μέλος
για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου μέλους, η λειτουργία της Επιτροπής δεν
διακόπτεται, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15. Δεν
μπορούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει
από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στον παρόντα νόμο. Η
Θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον
διορισμό νέων.
Ειδικά, ως προς τον χρόνο αποχώρησής τους, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου (73)

έτους της ηλικίας τους και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη συμπλήρωση του
εβδομηκοστού (70) έτους της ηλικίας τους.».
Αρθρο 4
Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 21β του ν. 3959/2811
—

Στην παρ. 9 του άρθρου 21β του ν. 3959/2011 (Α’93) προστίθεται νέο ενδέκατο εδάψιο και η
παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:
«9. Η δομημένη συνέντευξη (κριτήριο Γ) διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια της παρ.
10, με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά,
διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι
το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορψώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και
την καταλληλότητα του υποψηψίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για
την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) εφόσον πρόκειται για
υποψήψιο από τον Δημόσιο Τομέα, τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου
και η αξιολόγησή του, η αίτηση υποψηψιότητας και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά του,
που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και βεβαιώνεται από το τμήμα ανθρωπίνου
δυναμικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού και β) εψόσον πρόκειται για υποψήψιο από τον
ιδιωτικό τομέα, η αίτηση υποψηψιότητας, το αναλυτικό βιογραψικό σημείωμά του, που
συντάσσεται μεευθύνη του υποψηψίου και επέχει Θέση υπεύθυνης δήλωσης, και κάθε άλλο
έγγραφο ή αποδεικτικό υλικό που προσκομίζει σύμψωνα με την προκήρυξη. Για τη
διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριοτά.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
αα. Δομημένη συζήτηση επί Θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, καθώς και τις αρμοδιότητες και τη δράση των οργανωτικών μονάδων των
σχετικών μετην προκηρυσσόμενη Θέση σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του
υποψηψίου και των δυνατοτήτων του να εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης,
λειτουργίας και αποδοτικότητας ή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την
κατεύθυνση, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα και κάθε άλλο
αποδεικτικό υλικό που έχει προσκομίσει σύμφωνα μετην προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (51υ3ίΊοπ3Ι ηθΓνθ’») που έχει ως σκοπό να
αξιολογήσει τόσο τις ικανότητες συνθετικής και αναλυτικής σκέψης, που του επιτρέπει να
προτείνει αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση Θεμάτων που
ανακύπτουν κατά τον χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο
και τις διοικητικές ικανότητες του υποψηψίου να προγραμματίζει) να συντονίζει, να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις, να επιλύει
προβλήματα και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα
διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισμού ομάδων εργασίας και κυρίως η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης μορισδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 600 μόρια, ενώ το
δεύτερο με 400 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από
κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της ουνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού
των μελών του Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που
πραγματοποιείται μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηψίου και αποτυπώνεται στα
Πρακτικά του Σ.Ε.Π.. Υποψήψιος που λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη
μικρότερη των πεντακοσίων (500) μορίων, κατά τα ως άνω οριζόμενα, ανεξάρτητα από τον
συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις ομάδες κριτηρίων Α και Β της

παρ. 5, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και δεν συμπεριλαμβάνεται στον τελικό
Πίνακα κατάταξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα
κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναψέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Σ.Ε.Π.
Απαραίτητο και κρίσιμο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η μοριοδότηση νια τον κάθε
υποψήψιο, η οποία αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο
σκέλη (θεματικές ενότητες) της συνέντευξης. Τα μέλη του Σ.Ε.Π. υποχρεούνται να
παραδίδουν τις βαθμολογίες των υποψηψίων στη γραμματεία του οικείου Σ.Ε.Π., αμέσως
μετά το πέρας του συνόλου των συνεντεύξεων.
Με απόψαση της Ολομέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης
συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.)>

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την
επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών Αποδστικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3959/2011
—

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3959/2011 (Α 93) τροποποιείται μετην
προσθήκη στο αντικείμενο της κοινής υπουργικής απόψασης του καθορισμού του ύψους της
αμοιβής των εμπειρογνωμόνων και της πηγής χρηματοδότησης αυτής και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
συγκροτείται η ομάδα εμπειρογνωμόνων της παρ. 3, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με την ίδια απόψαση καθορίζονταιτο ύψος και κάθε άλλο ζήτημα
σχετικά με την αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και τις συνεδριάσεις της ομάδας, η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων
αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους σε θέματα
ανταγωνισμού, οι οποίοι επιλέγονται ως εξής: ένας (1) από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας (1) από τον Επικεψαλής Οικονομολόγο για
θέματα Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία θητεία έξι (6) ετών, ένας (1) από
τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για μία θητεία τεσσάρων (4) ετών, ένας (1) από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ένας (1) από τον αρμόδιο Υπουργό για τη Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τις υπαγόμενες σε αυτήν υπηρεσίες για μία
θητεία δύο (2) ετών. Ο συντονιστής της ομάδας εμπειρογνωμόνων εκλέγεται από την
πλειοψηψία των μελών της ομάδας για κάθε περίοδο αξιολόγησης. Η ομάδα αποτελείται
τουλάχιστον από έναν (1) Καθηγητή Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού,
έναν (1) Καθηγητή Πανεπιστημίου με ειδίκευση στα βιομηχανικά οικονομικά και οικονομικά
ανταγωνισμού και έναν (1) Καθηγητή στατιστικής. Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να είναι Καθηγητές
πρώτης βαθμίδας ήτο αντίστοιχο σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, εν ενεργεία ή μη».

Άρθρο ό
Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών έργων νια
τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσψαίρισης και των
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023— Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 4903/2022
Στο άρθρο 51 του ν. 4903/2022 (Α’ 46) περί ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για τις ανάγκες
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσψαίρισης και των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, μετην

—ι

προσθήκη των λέξεων «προμηθειών και υπηρεσιών έργων», β) προστίθενται δεύτερο και
Τρίτο εδάψιο στην παρ. 1 και Το άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 51
Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις
ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσψαίρισης και των Παράκτιων

Μεσογειακών Αγώνων 2023
1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Παράκτιας ΧειροσΦαίρισης (ΒθςΙι Η2π3ΙΙ), κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως και
τις 27 Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιψέρειας Κρήτης, μελέτες και έργα που
αφορούν στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ως άνω
διεθνούς εμβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και στις υποστηρικτικές των
εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των
ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), μπορούν να ανατίθενται από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, με προσψυγή
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα μετην περ.
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 με την πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον
οικονομικών ψορέων. Για τις ανάγκες των διοργανώσεων του πρώτου εδαψίου, για
προμήθειες υλικού και υπηρεσιών συναψών με την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών
εγκαταστάσεων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να αναθέτει δημόσιες συμβάσεις
προσψεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά
την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, με την επιψύλαξη του ενωσιακού
δικαίου. Οι αποψάοεις ανάθεσης κατακύρωσης των συμβάσεων της παρούσας αναρτώνται
στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίωνσυμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)του άρθρου 38του ν.
4412/2016, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραψή τους.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές υποδομές της παρ. Ι πρόκειται να
κατασκευαστούν στο γήπεδο της παρ. 1 του άρθρου 52.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. Ι το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται
από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου.».

Άρθρο 7
Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων από γνωστοποίηση Τροποποίηση παρ. 5
-

άρθρου 8 ν. 4002/2011

Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), α) στο πρώτο εδάψιο της περ. α της παρ. 2, αψαιρείται
η αναΦορά στην παρ. 1, η οποία πρόσθεσε τον καταργημένο πλέον ορισμό της περ. Γ της
παρ. Ιτου άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), β) οτοτέλοςτηςπαρ. 5 προοτίθενταιτρίανέα
εδάψια και οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 8 διαμορψώνονται ως εξής:
ιιΙ. (Καταργήθηκε).
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και
καθέτων, κατά τις κείμενες διατάξεις, και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ αυτών. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή

εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει
το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικώς δομούμενης επιψάνειας του σύνθετου
τουριστικού καταλύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα
δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α εψαρμόζεται μόνον εψόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) τ.μ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των
πέντε αστέρων,
γγ. έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και του
ιδιοκτήτη, σύμψωνα με την οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με
βάση τις ισχύουσες προδιαγραψές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της ουνολικής
δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος οτα οποία συμπεριλαμβάνονται και
οι τουριοτικές επιπλωμένες κατοικίες,
δδ. οι Φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος διατηρούν το σύνολο των
κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραψές για την εξυπηρέτηση τωντουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα καθ1 όλη τη διάρκεια του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων δεν
έχει εψαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α 232).
3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και
Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραψική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
και εγκρίνεται με απόψαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος
μεταγράψεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών,
καθορίζονται ιδίως: (ή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών
διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας τους, καθώς και των λοιπών
χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, (ίέ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των
κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και
οι περιορισμοί αυτών, (ΙΙΙ) ο ψορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που
αψορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, καθώς και την εποπτεία και
την άσκηση ελέγχου επίτων επί μέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, (Ιν) οι ελάχιστες
παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών
διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και (ν) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού
και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και
το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος
κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού.
ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας προσαρτάται
σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση
ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που
προβλέπονται στην παράγραψο 2 και δεσμεύει όλους.
4. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορούν να
εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους ή να συνιστούν εμπράγματα
δικαιώματα επικαρπίας ή οίκησης παρά μόνο σύμψωνα με τους όρους και περιορισμούς που
καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
5. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών,
που προβλέπονται στην παρ. 2 είναι δυνατή μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής
και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής
τουριστικής υποδομής και β) την έκδοση της οικοδομικής άδειας της τουριστικής
επιπλωμένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης ή μακροχρόνιας

εκμίσθωσης. Η λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος γνωστοποιείται μόνο μετά
Την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος, της ειδικής τουριστικής
υποδομής, καθώς και τουλάχιστον μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας και Τη σύνδεση
Του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με Τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωψέλειας. Οι
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να
ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόμενες σταδιακά στη δυναμικότητα
του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με βάοη τις οικείες προδιαγραψές και τις
εκδιδόμενες οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις. Πριν την ολοκλήρωση της
κατασκευής της ειδικής τουριστικής υποδομής και της τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας,
είναι δυνατή η λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύματος του Σύνθετου Τουριστικού
Καταλύματος, αποκλειστικά έως τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση λειτουργίας του.
Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού
καταλύματος, της ειδικής τουριστικής υποδομής και δηλώνεται υπεύθυνα η ολοκλήρωση
των λοιπών ειδικών τουριστικών υποδομών εντός του άνω χρονικού διαστήματος. Μετά την
παρέλευση των τεσσάρων (4) μηνών, αναστέλλεται η λειτουργία του ξενοδοχείου, εψόσον
δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος κατά τα
ανωτέρω>).
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Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

1

Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομ0θέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Φηιακής Αιακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη
και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ε

Τομέας νομσθέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείσυ Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών
& Μεταφορών, Υπουργείσυ Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Και Υπουργεί0υ Τσυρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα)> Της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Τα ζητήματα έλλειψης επάρκειας προσωπικού στις αναθέτσυσες αρχές για
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν για Θέματα δημοσίων
συμβάσεων έργων. Επιπρόσθετα, εξειδικεύονται τα όρια εψαρμσγής της
υψιοτάμενης διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
σχετικά μετην καταβολή αποζημίωσης στα συλλογικά όργανα που συμμετέχουν στις
διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και εμπλουτίζεται η
εξουσιοδοτική διάταξη που αψορά στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων, του
τρόπου και τσυ χρόνου καταβολής σε σχέση με την επιτυχή και εμπρόθεσμη
διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων) των προϋποθέσεων
καταβολής, καθώς Και του ύψους των αποζημιώσεων.
Άρθρο 2: Ζητήματα που αψορούν στον χρόνο ενέργειας των συλλογικών οργάνων
που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρα 3-4: Την ανάγκη νομστεχνικής συμπλήρωσης των τροποποιήσεων των
άρθρων 12 και 22 του ν. 3959/2011 (Α93).
Άρθρο 5: Με τη διάταξη του άρθρου 3 εισάγεται προϋπόθεση ελάχιστης
μοριοδότησης της δσμημένης συνέντευξης για την επιλογή σε θέση ευθύνης.
Άρθρο 6: Με το άρθρο 51 του ν. 4903/2022 (Α’ 46) ρυθμίοτηκε η δυνατότητα
ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) συμβάσεων μελετών και
έργων, που αψορσύν στην κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, για τις
διοργάνωσης: α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γίαράκτιας
Χειροσψαίρισης (Βθ1ι ΗπιΜΙ), κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως και 27
ανάγκες της

Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν
στην περιψερειακή ενότητα του Ηρακλείου Κρήτης, κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης, με πρσσψυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμψωνα μετην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται περαιτέρω η δυνατότητα ανάθεσης από
τη Γ.Γ.Α. συμβάσεων για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών γιατις ανάγκες των ίδιων
δισργανώσεων. Επιπλέον προβλέπεται, για λόγους διαφάνειας, η υποχρέωση της
αναθέτσυσας αρχής για την εκ των υστέρων ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των δημοσίων συμβάσεων, που
ρυθμίζονται μετην παρούσα.

__________

Άρθρο 7: Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα σε υπό κατασκευή
Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, που έχει ολοκληρώσει πλήρως την Κατασκευή του
ξενοδοχειακού καταλύματος και τη σύνδεσή του με τα δίκτυα των Οργανισμών
Κοινής Ωψέλειας, όμως δεν έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες κατασκευής της
ειδικής τουριστικής υποδομής και της πρώτης τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας
μετά της οικοδομικής αυτής άδειας, και δεν έχει προβεί σε διαδικασία
γνωστοποίησης, να ζητήσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας μόνο του ξενοδοχειακσύ
καταλύματος.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Γιατί η υψιστάμενη διάταξη χρήζει συμπληρώσεων προκειμένου, αψενός
να αντιμετωπιστούν υπαρκτά ζητήματα έλλειψης επάρκειας προσωπικού στις
αναθέτουσες αρχές για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν νια
θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, αφετέρου ντι εξειδικευτούν τα ζητήματα που
αψορούν στην καταβολή αποζημιώσεων συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν
στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου
αυτές να συνδεθούν μετην ταχύτητα καιτην αποτελεσματικότητα των εργασιών των
συλλογικών οργάνων.
Άρθρο 2: Γιατί οι υψιστάμενες διατάξεις του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016 είναι
αποσπασματικές και παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα εφαρμογής στην πράξη.
Άρθρο 3: Γιατί πρέπει να καθοριοτεί η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Επιλογής.
Άρθρο 4: Γιατί πρέπει να διασψαλιστεί η καταλληλότητα του υποψηψίου για την
κατάληψη θέσης ευθύνης, μέσω της πρόβλεψης ελάχιοτης επίδοσης για τη συνέχεια
της διαδικασίας μετάτη συνέντευξη,

Άρθρο 5:
Γιατί πρέπει να καθοριοτούν το ύψος και η πηγή χρηματοδότησης της αμοιβής των
εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 6: Η διοργάνωση των Γίαράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 ανατέθηκε
στην Ελλάδα στις

22

Οκτωβρίου

2021, προκειμένου να διεξαχθούν στην

Περιψερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και η χώρα μας ανέλαβε
την υποχρέωση για την ταχύτατη ολοκλήρωση των έργων υποδομής, που
απαιτούνται για την άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης.
Εξάλλου, το 2020, λόγω της πανδημίας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειροσψαίρισης
(Χάντμπολ) ματαίωσε τα προγραμματισμένα γιατο καλοκαίρι του 2021 παγκόσμια
πρωταθλήματα Παράκτιας Χειροσψαίρισης (Βθ3ίι Η3ώ3ΙΙ) ανδρών —γυναικών και
εψήβων

νεανίδων, Το καλοκαίρι του 2021, παρακολουθώντας την πορεία της
πανδημίας, τα προγραμμάτισε γιατο καλοκαίρι του 2022. Μετά την ανάληψη από
—

τη χώρα μας των 3ων Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 και με δεδομένο ότι
το άθλημα της παράκτιας χειροσψαίρισης περιλαμβάνεται στα αθλήματα άμμου της

διοργάνωσης αυτής, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειροσψαίρισης (Χάντμπολ) στις
13.11.2021 ανέθεσε στη χώρα μας τη διεξαγωγή και των εν λόνω παγκόσμιων
πρωταθλημάτων, προκειμένου να διεξαχθούν στο Ηράκλειο Κρήτης και
συγκεκριμένα νια το χρονικό διάστημα από τις 13 έως και 27 Ιουνίου 2022.
Αμφότερες οι ως άνω διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις πρόκειται να διεξαχθούν σε
αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες, μαζί με τις αναγκαίες υποστηρικτικές χρήσεις
(ενδεικτικά: αποδυτήρια αθλητών και διαιτητών, ιατρείο, χώροι δειγματοληψίας νια
έλεγχο

ντόπινγκ,

συναντήσεων
τουαλετών,

και

γραψεία
εργασίας

διοίκησης

δημοσιογράψων,

ηλεκτρομηχανολογικός

χώροι

συνεντεύξεων,

προσωρινές

εγκαταστάσεις

διοργάνωσης,

εξοπλισμός,

αναψυ κτήριο

και

χώροι

οτάθμευσης αυτοκινήτων), πρόκειται να κατασκευαστούν σε εδαφική έκταση
συνολικής επιφάνειας 194.330,01 τ.μ., η οποία βρίσκεται στην κτηματική
περιφέρεια του δήμου Ηρακλείου, της περιψερειακής ενότητας Ηρακλείου
Κρήτης και αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στο
«Ξενία Καρτερού Ηρακλείου Κρήτης>).
Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται ψανερό ότι τα δύο (2) έτη, που είχε αρχικώς η χώρα
μας στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει την κατασκευή των αθλητικών
εγκαταστάσεων μαζί με τις αναγκαίες υπσστηρικτικές χρήσεις για τους Παράκτισυς
Μεσογειακούς Αγώνες 2023, μετά την ανάληψη των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων
Παράκτιας Χειροσψαίρισης συρρικνώθηκαν σε έξι (6) μήνες, καθώς σι
εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές χρήσεις που θα κατασκευαστούν για το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βσ3ςι Ηη1Ι3αΙΙ 2022 θα αποτελέσσυν τσ μεγαλύτερο
τμήμα (σχεδόν το ογδόντα τοις εκατό) των εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών
χρήσεων που απαιτούνται για τους Παράκτισυς Μεσσγειακούς Αγώνες του 2023.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Β83ς[1
Ηόπς1ΙΜΙ πρόκειται να κατασκευαστούν τέσσερα (4) γήπεδα (1 κεντρικό με
περιμετρικές κερκίδες χωρητικότητας 2.500 θεατών, 2 με κερκίδες χωρητικότητας
500 θεατών και 1 βοηθητικό γήπεδο). Τα ίδια γήπεδα, με την προσθήκη ενός (1)
γηπέδου ακόμη, χωρητικότητας πεντακοσίων (500) θεατών, θα ψιλοξενήσουν και
τους αγώνες ε&ε[ νοΙΙεγ, ΙθεΙι 5οςε&Γ, όθ3ει θππ1ς και 183ε[ι [πς13ΙΙ των
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, ενώ για τις ανάγκες των τελευταίων θα
απαιτηθεί επιπλέον η δημιουργία γηπέδων πάλης, καράτε και ρακετών, αλλά και η
αύξηση των αποδυτηρίων των αθλητών (από 12 σε 16) και των διαιτητών (από 3 σε
4). Αν ακολουθηθούν οι διαδικασίες και οι πρσθεσμίες των διατάξεων του ν.
147), τσ χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πρόσψατη
επίσημη ανάληψη από τη χώρα μας των δύο ως άνω διεθνούς εμβέλειας αθλητικών
διοργανώσεων, δεν επαρκεί για την ανάθεση και την ολοκλήρωση των αναγκαίων

4412/2016 (Α

έργων κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων και των υποοτηρικτικών
χρήσεων που πρόκειται να ψιλοξενήσουν τις διοργανώσεις αυτές, γεγονός που
οδήγησε στην ψήφιση του άρθρου 51 του ν. 4903/2022. Πλην, όμως, εκ των
υοτέρων, για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών και εξσικονόμησης χρόνου,

__________

_____

κρίνεται αναγκαίο να προβλεψθεί επιπλέον η δυνατότητα της Γ. Γ.Α. να αναθέτει και
συμβάσεις προμηθειών υλικού και υπηρεσιών, ουναφών με την καταοκευή των

προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη δημοσίευση και με την επιφύλαξη του
ενωσιακού δικαίου, ώστε να είναι εφικτό το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών
εγκαταστάσεων να ολοκληρωθεί με την προμήθεια προκατασκευασμένων
εγκαταστάσεων.
αναγκαίων

αθλητικών

εγκαταστάσεων

με

Σημειώνεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε εντός του έτους 2021 μετά από τις
επίσημες αναθέσεις των παραπάνω διοργανώσεων, δεν Θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί από τη Γ.Γ.Α. διότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες πιστώσεις υπέρ της
Γ.Γ.Α. προκειμένου να ενταχθούν τα σχετικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (Ε.Γ1.Α.).
Αυτοί είναι οι λόγοι που προτείνεται η ανωτέρω διάταξη) η οποία εισάγει
εξαιρετικές ρυθμίσεις που εκ των πραγμάτων Θα ισχύσουν για περιορισμένο χρονικό
διάστημα και Θα εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες της άρτιας
διοργάνωσης και ολοκλήρωσης των δύο ως άνω διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.
Άρθρο 7: Λόγω τεχνικών αστοχιών στην κατασκευή των ειδικών τουριστικών
υποδομών και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σημειώνονται καθυστερήσεις
στην πρόοδο των σχετικών έργων. Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η
δυνατότητα λειτουργίας Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων, ακόμη και ατην
περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές των ειδικών τουριστικών
υποδομών και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, για χρονικό διάστημα έως
τεσσάρων (4) μηνών.
3.

Ποιους ψορείς

ή ιτληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων Ι και 2 αψορούν τις αναθέτουσες αρχές
της χώρας και το κοινό που ωψελείται από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 3 έως και 5 αφορούν όλον τον πληθυσμό,
είτε λόγω της δραστηριότητάς τους ως παραγωγοί ή εργαζόμενοι σε παραγωγικές
μονάδες, είτε λόγω της δραστηριότητάς τους ως καταναλωτές, μέσω της αύξησης
της αποτελεσματικότητας του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου ό αφορά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α), σε όλους τους εμπλεκόμενους μετον αθλητισμό ψορείς, τους αθλητές, την
Περιφερειακή Ενότητα και την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης και γενικά
όλους τους εμπλεκόμενους στη διοργάνωση: α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Παράκτιας Χειροσφαίρισης (Βθς1ι Η3πςΙώΙΙ), κατά το χρονικό διάστημα από τις 13
έως και 27 Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023.
Το δε άρθρο 7 αφορά τις ξενσδοχειακές επιχειρήσεις.

—

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1— άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α’147).
Άρθρο 2— άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 (Α’147).
Άρθρα 3 και 5— άρθρα 12, 21β και 22 του ν. 3959/2011.
Άρθρο 6— άρθρο 51 του ν. 4903/2022 (Α’ 46).
Άρθρο 7— άρθρο 8 του ν. 4002/2011 (Α 180).
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΗ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών_πόρων;

Η επίλυση των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη
τυπικού νόμου, καθώς ως επί το πλείστον τροποποιείται
διάταξη τυπικού νόμου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν οψείλονται σε διοικητική πρακτική ή
ερμηνεία υψιστάμενων διατάξεων.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

Π

6,
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της
ΕΕ. ή του
ΟΟΣΑ:
1) σε όργανα της
ΕΕ,:

‘Εχουν ληψθεί υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις ή προτάσεις
νομοθετική αλλαγή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

για

Για τις διατάξεις έχουν ληψθεί υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις και
προτάσεις για νομοθετική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΙΗ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές και
νομοθεσία.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π

1Π

Π

!Γ

Π

[ήΠ

Χ

8.

Π

Π

1Π

ΕΙ

Ποιοι είναι οι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;
Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η άμεση λειτουργία ήδη ολοκληρωμένων τουριστικών
υποδομών.

ι) βραχυπροθεσμοι:

Ιι) μακροπροθεσμοι:

Η εξοικονόμηση χρόνου και η επιτάχυνση των
διαδικασιών, ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής και
ασψαλής
διοργάνωση:
α)
του
Παγκόσμιου
Πρωταθληματος Παρακτιας Χειροσψαιρισης (ΒεαΙ,
Η3πΜΙ), Κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως και
27 Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών
Αγώνων 2023.

Η αντιμετώπιση ζητημάτων έλλειψης επάρκειας
προσωπικού στις αναθέτουσες αρχές για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν
για θεματα δημοσιων συμβασεων εργων, καθως και η
σύνδεση της καταβολής αποζημίωσης σε γνωμοδοτικά
συλλογικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία

συμβάσεων
δημοσίων
ανάθεσης
αποτελεσματικότητα των εργασιών τους.

με

την

Η θέσπιση ενός συνεκτικού Και ρεαλιστικού πλαισίου
περιγραψής των χρόνων ενέργειας των συλλογικών
γνωμοδοτικών οργάνων που συμμετέχουν στη
διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που
διασψαλίζει την αποτελεσματικότητα των εργασιών
της
σύνδεση
τη
επιτρέπει
και
τους
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους με την
καταβολή των αποζημιώσεων στα μέλη τους.
Η βελτίωση του επιπέδου ανταγωνισμού στην ελληνική
Οικονομία και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές, η βελτίωση της
καινοτσμίας και η μεγέθυνση του πλεσνάσματος
καταναλωτή.
Η καθιέρωση της Ελλάδας ως τόπου διεξαγωγής
εμβληματικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

9.

·

Ανάπτυξη

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα μετον τομέα νομοθέτησης7

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑτικΗ/Ε ΠΕ ΝΔΥΤΙΙ< Η
ΔΡΑΣτΗΡΙΟτΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας (κλίμα από 1
Οτα 100)ι

2015:
5766

2014:
5612

πιπ8)

Δείκτης Ψηψιακής Κα,νοτομίας
(0ΕΞΙ(

2016:

Ι

(Πηγή: όΙαόΜ Ιο[πρα1έίνθπθιι
2002-2016

απσψάσεις της επιτροπής

-

1

2017:
57,43

2018:
62,1

2014:
91η
2015:
Κατάταξτ’:
25
Βαθμαλογί
α:36

=

1

2 (% ΑΕΠ)

2019)

2017:
4ΟΟεκ.€

2018:
32εκ,€

2016:
Βίη

2017:
37

2018:
57Π

2019:
59η

2023
50η

2017:
Κατάωξη:2
7
Βαόμολογί
α:35,5

2018:
Κατάταξη:2
8
Βαθμολενί
α:32,3

2019:
Κατάταξη:2
7
Βαθ.ιολσγ
α:35,1

2020:
Κατάταξη:2
7
ΒαΟμολογί
α:37,3

Κατάταξη:
20

1,947 δις €

2015:
81
2016:
Κατάταξ0:
26
Βαθ.ιαλογί
α:37

Βθροΐι

Επιδιωκόμ
ενος
οτοχος
(3ετία)

2019:
62,58

Μέσος όρος: 1,4 (% ΑΕΠ)

‘Αμεσες ξένες επενδύσεις ως %
ΑιΠ
Πλεόνασμα Καταναλωτή (από τις
Ανταγωνισμού)
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Οέση

Πρόσψατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

1 δις €

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογσύμενης ρύθμισης

Για την ενδε.’ςτ.’ιή πα0άόεοι’ δεικτών οξιοποήθι’κειν οι 3όσεις δεδσένων του ΟΟΣΑ (ηιιος://1οε οε/0Γεαςα1πι) Και της
ΕλιτΑτ (ηο//νΛνι3ιίςς”Τ),
ε
Δείκτης Ψηψιακής Οικονομίας και Κσινωνίας 2020, Ελλάδα

_________________

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
ΆρΟρο
Άρθρο 1

Άρθρο 2

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων
έλλειψης επάρκειας προσωπικού στις αναθέτουσες αρχές γιατη συγκρότηση
συλλογικών Οργάνων που γνωμοδοτούν για θέματα δημοσίων συμβάσεων
έργων. Ειδικότερα) δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές που
αντιμετωπίζουν τις σχετικές ελλείψεις να αιτηθούν την υπόδειξη ορισμού
μελών από τους Φορείς, όπως προσδιορίζονται στην παρ. Ι του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Ν 143), εγγεγραμμένων στο σχετικό μητρώο, είτε να
προσψύγουν στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
‘Εργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Επιπρόσθετα, μετην προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται
ο εμπλουτισμός της εξουσιοδοτικής διάταξης που αφορά στον προσδιορισμό
των προϋποθέσεων, του τρόπου και του χρόνου καταβσλής σε σχέση μετην
επιτυχή και εμπρόθεσμη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των
συμβάσεων, των πρσϋπσθέσεων καταβσλής, καθώς και του ύψους των
αποζημιώσεων και η σύνδεσή τους με την αποτελεσματικότητα των
εργασιών των συλλογικών γνωμσδοτικών οργάνων.
Με την αξισλογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θέσπιση ενός συνεκτικού και
ρεαλιστικού πλαισίου περιγραφής των χρόνων ενέργειας των συλλογικών
γνωμοδοτικών οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων που διασψαλίζει την αποτελεσματικότητα των
εργασιών τους και παρέχεται η δυνατότητα της σύνδεσης της
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους με την καταβολή των
αποζημιώσεων στα μέλη τους.

Άρθρο 3

Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011,
αψσρά σε νομοτεχνική βελτίωση σε συνέχεια της τροποπσίησης του άρθρου
με τον ν. 4886/2022 (Α 12) για την πρόβλεψη θητείας για την Επιτροπή
Επιλογής των Εισηγητών και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 21β του
ν. 3959/2011, με προσθήκη διευκρινιστικού εδαψίσυ προκειμένου να
διασψαλίζεται η καταλληλότητα του υπσψηψίου για την κατάληψη θέσης
ευθύνης, μέσω της πρόβλεψης ελάχιστης επίδοσης για τη συνέχεια της
διαδικασίας μετάτη συνέντευξη.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 3959/2011, αφορά
σε νομοτεχνική βελτίωση σε συνέχεια της τροποπσίησης του άρθρου με τσν
ν. 4886/2022 (Α’ 12) με την προσθήκη πρόβλεψης ότι η αμοιβή της ομάδας
εμπειρογνωμόνων του εν λόγω άρθρου για τον ορισμό των Κεντρικών
Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) για την αξιολόγηση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.

Άρθρο ό

Σκοπείται η ταχεία ανάθεση των συμβάσεων προμηθειών, επιπλέον αυτών
των μελετών και έργων, με στόχο την άμεση ολοκλήρωση των αθλητικών

εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών χρήσεων που Θα κατασκευαστούν
γιατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Χειροσψαίρισης (Βθ&Ιι Ηπά3ΙΙ)
και τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες του 2023 και την εύρυθμη
απορρόψηση των κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.), στο οποίο θα ενταχθούν τα εν λόγω έργα και οι μελέτες. Επιπλέον
για λόγους διαφάνειας προβλέπεται η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής
για την εκ των υστέρων ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των ενλόγω δημοσίων συμβάσεων.

Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η άμεση λειτουργία ήδη
ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών που διακρίνονται από σχετική
αυτοτέλεια μετά την προβλεπόμενη κατά νόμο γνωστοποίηση. Η
συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στο νευραλγικό και ισχυρά αναπτυξιακό τομέα του
τουρισμού κατά το στάδιο ολοκλήρωσης υψηλής αξίας επενδύσεων που
συμβάλλουν στην προβολή της χώρας.

Άρθρο 7

Δ. Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

ΟΦέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΩΡΑ,
ΟΙΚοΝΟΜΙΑ,
ΑΝ ΤΑ Γ Ω Ν ΙΣΜ ΟΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ
οΦΕΛΗ
Ρ ΥΟ Μ ΙΣΗ Σ

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Εξσικσνό.ιηση
χοόν-πυ

χ

Μεγειλύτεη
απσδστικότητσ /
απατελισματικ ώ ητα

Χ

Ασ

Βελτίωση
συνθηκών
ανταγωνισΙ0ύ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσίών

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚ Ε Σ
ΟΜΑΛΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΩ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία

Ι διεεψάνεια θεομών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 βελτιώνουν το θεσμικό Πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
αντιμετωπίζοντας προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή του.
Η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οποία αποσκοπούν τα άρθρα 3 και 4, είναι ιδιαίτερα σημαντικός
στόχος για την προστασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας προς όφελος της καινοτομίας και του πλεονάσματος
των καταναλωτών. Η αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση
για την καταπολέμηση συμπεριψορών, ιδίως από ισχυρές επιχειρήσεις, που μειώνουν τον ανταγωνισμό στις
αγορές, με αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και την ευρύτερη οικονομία.
19.

Κόστος αξιολογσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

Δ ΊΟ Ί ΚΗ Σ Η.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜ ΟΓΗ Σ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

‘Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση

αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Α ΓΟ ΡΑ,
Ο ΊΚΟ Ν Ο Μ Ίλ,
Α Ν ΤΑ ΓΟ Ν ΙΣ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΟΝΙΑ &
ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙκΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛ ΛΟ Ν

ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κόστος
συμμετοχής στη
νέα ρύΟμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκύπτει κάποιο ειδικότερο κόστος.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
Δ ΙΚΗΣΗ,

:

ΑΓοΡΆ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΙΜΟΣ

κοΝΩΝ1λ &
κοιΝοΝικΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώρ.ση /
ενταπισμός
κινδύνσι
Διατιατωση
συνεπειών
κινδύνων ατα.ς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

στόχους
Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ

Ριλαικέ εφασμογή

Ανάδειξη καλών
προκτικών κατά Την
υλεοησ” της

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ρύΟμιαης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλα

Σχολιασμός/ποιοτική αποτίμηση:
Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκύπτει κάποιος ειδικότερος κίνδυνος.

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΡΙΒΑΜοΚ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

24.

106
25.

Ενωσιακό δίκαιο

πι

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

ΙΙΙ

3
Οδηγία

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 3-4
σχετίζονται με την Οδηγία 2019/1 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων οτις
αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώοτε να
επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για
τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, ΕΕ 1 11, 14.1.2019, σ. 3.

Απόφαση

π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27
‘

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & δασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων
29.

1

ή

ή

καταρούμενων διατάξεων
Τροποποίηση

αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλσγσύμενης ρύθμισης

Άρθρο 1
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης Και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων καιαποζημίωσητων μελώντους—Τροποποίηση Του άρθρου
221 του ν, 4412/2016
Ι. Στο τέλος της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016(4147) προστίθεταιεδάψιο Που αφορά στην αντιμετώπιση
της μη επάρκειας προσωπικού της αναθέτουσας αρχής για τη
συγκρότηση ουλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων Και η παρ. 8
διαμορφώνεται ως εξής:
ιιΒ. 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
διαγωνισμού
αντικειμενικοποιημένων κρπηρίων,
επιτροπή
η
αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με
τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή,
εγγεγραμμένους στα μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική
εξειδίκευση Και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση
κατηγορίες εργασιών, οιοποίοι ορίζσνταιαπό την αναθέτουσα αρχή που
διενεργείτον διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, ον δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη
ορισμού μελών από το Δημόσιο, άπως 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

Υφιστάμενες διατάξεις
Οι παρ. 8 και 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 έχουν ως εξής:
8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέρον των ανωτέρω, ισχύουν Και τα
ακόλουθα:
ο) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρηοιμοποιείται η πλέον ουμψέρουσα,
από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάοει τιμής ή βάσει Πλήρως
αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται
από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγσρίσς ΠΕ ή ΤΕ, με τους
αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτσυσα 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 αναθέτσυσα αρχή που διενεργεί
τον διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν Οι υπάλληλοι της
αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να αιτηθείτην υπόδειξη ορισμού
μελών από τσ Δημόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν.
4270/2014(4’ 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. η’ της παρούσας
είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωοης μεταξύ των εγγεγραμμένων
στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων ‘Εργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που
υποδεικνύεται μαζί με τον ανοπληρωτή του, από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών
προϋπολογισμού χομηλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
στις οποίες κρπήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμψέ-ρουσα προσφορά
από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η εππροπή διαγωνισμού
δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέταυσας αρχής, ένας εκ
των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο

πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις
διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου Του ενός εκατομμυρίου
(1000000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον
συμφέρουσα προσφορά από Οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής,
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 Συμβάοεων’Εργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα
οπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής
ποιότητας, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
αα) Τέσοερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 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 πορούσας, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση
και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες
εργασιών. Εφόσον δεν επαρκούν οι υπάλληλοιτης αναθέτουσας αρχής,
τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από τους
ψορείς, όπως προσδιορίζονται στην παρ.1 τσυ άρΟρου 14 του ν,
4270.12014 (Α 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. η’ της
παρούσας είτε να προσψύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων’Εργων (Μη.Μ.Ε.Δ.)»
ββ) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ., 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 (ΤΕΕ),
Που υποδεικνύεται μετον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τα
αρμόδια όργανα του ΤΕΕ.
δδ) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργονώσεων, 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
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 ούγκρουσης αυμψερόντων
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται
αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, σύμψωνα 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
μελώντων περ. ββ’, γγ και δδ’ δεν κωλύειτη συγκρότηση της επιτροπής.
Σε αυτήν την περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται βάσειτσυ αριθμού των
μελών που ορίστηκαν και υποδείχθηκαν.
δ) Για τσν ορισμό των μελών της επιτρσπής διαγωνισμού, η αρμόδια για
τη διεξαγωγή του υπηρεοίο ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και
των εκπροσώπων των κοινωνικών ψορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου,
Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων),
κατά την περ. ε’. Οι ψορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και
οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνοεις για την
άοκηση των καθηκόντων τους.
ε) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, Τα επιμελητήρια, Οι
περιφερειακές ενώσεις δήμων και Οι εργοληπτικές οργανώσεις,
διενεργούν, μεευθύνη 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 μεευθύνη των παραπάνω ψορέων.
στ) Στις επιτροπές δόναταινα συμμετέχει, Κατόπιν αιτήματοςτου ψορέα
χρήσης και άνευ δικαιώματος ψήψσυ, 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’Εργων,
Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναψών Επιστημονικών γπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράψονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων
των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων των ανεξάρτητων
-

Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων ‘Εργων
(Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσηςχρησιμοπσιείται η πλέον συμψέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας,
η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείταιαπό:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους
αναπληρωτές τους, που υπηρετούν ατην αναθέτουσα αρχή ή στο
Δημόσιο, ως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2Ο14, εή’εγραμμένους
στο μητρώο της περ. ζ’ της παρούσας, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση
και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεοη κατηγορίες
-

εργασιών.

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ., που υποδεικνύεται με τον
αναπληρωτή του, από την περιψερειακή ένωση δήμων της έδρας της
περιφέρειας όπου εκτελείταιτο έργο.
γγ) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ),
που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τα
ορμόδια όργανα του ΤΕΕ.
δό) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τις
πανελλήνιες εργσληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των
οποίων ο προϋπολογισμός εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης ισούται
υπερβαίνει το όριο εψαρμσγής της Οδηγίας, σύμψωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 5.
Η αναθέτουοα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αψού λάβει υπόψη της
αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται
αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω
διαδικασίο.
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περ. β· συγκροτείται από την αναθέτουσα
ορχή 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 υπσλογίζεται βάσειτου 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 ψορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου,
Περιψερειακής’Ενωσης Δήμων καιτων εργοληπτικών οργανώσεων), κατά
την περ. ε’, Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι
λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκσλύνσεις για την
άοκηοη των καθηκόντων τους.
ε) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα επιμελητήρια, οι
περιφερειακές ενώσεις δήμων και σι εργσληπτικές οργανώσεις,
διενεργούν, μεευθύνη 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 μεευθύνη 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 αναθέτσυσα αρχή.
ζ) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, Μητρώο
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων ‘Εργων,
Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράψσνταιτεχνικοίυπάλληλοι όλωντων
αναθετουοών αρχών ή αναθετόντων ψορέων των ανεξάρτητων αρχών και
της Βουλής των Ελλήνων. Με απόψαση 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 καθήκοντατων εγγεγραμμένων, οι όροι απαλλαγής από την
υποχρέωση εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο
σχετικά μετα παραπάνω αναγκαίο θέμα.
12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος. που είναι
εγγεγρομμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις
ΕΚΜ 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

αρχών και της Βουλής Των Ελλήνων. Με απόφαση Του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται οι όροι, σι προυποθέσεις και
διοδικοσία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και
Τήρησης Του Μητρώου, Τα καθήκοντα Των εγγεγρσμμένων, σι όροι
απαλλαγής από την υπσχρέωση εή’ραψής, ιο πειθαρχικό αδικήματό
Τους κσι κάθε άλλο σχετικά μετα παραπάνω αναγκαίο Θέμα».
2 Στην πσρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ανιικοθίοταται Το
πρώτο εδάψιο, προκειμένου να εξειδικευθούν Τα ζητήματα Που
αφορούν στο ύψος Και Τις προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης
γνωυσδστικών συλ.λον.<ών οργάνων και η παρ. 12 δια.σρψώνεται ως
εξ&ς:

υπερβαίνει Τα όρια της πορ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α 176),
περί αμοιβών ουλλογικών 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
εδαψίου.ιι

«12. Για τα μέλη των γνωμοδοτ.κών οργάνων Του παρόντος, που είναι

εγγεγραυυένα στο Μη.Π.Υ.όη.Συ. του άοθραυ
ή που συμμετέχουν
στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δη.ιοοων συμβάσεων με
εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη από ένα Εκατομμύριο (1Ο.ΟΟ0( ευρώ
που ορζονται από τις ΕΚΜ τις παρ. 1 του άρθρου 41 γιο τις δ.αδικασίες
ονάθεσης συμβάσεων κεντρικών Και επικουρικών δραστηριοτήτων
αγορών που αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, κατά
πασέεκλ,οη Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (4’ 176). περί αμοιβών
συλλογικών Οργάνων. Με κοινή απόψαο Των Υπουργών Οικονομκών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Και Υποδομών Και Μετοψορών Καθορίζοντα.
Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέοε.ς, Τον τρόπο κα. τσ
χοόνο κοτσβολύς σε σχέσΓ μετην επιτυχε’ Και εμπρόθεσμη δ.ενέρνε,α
των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων, καθώς Και ΤΟ ύψος της
αποζημίωσης του προηγούμενου ιδαψιου».
Άρθρο 2
Προθεσμίες

για

την

ολοκλήρωυη

Των

της
Αντικαιόσεαση του

επιμέρους

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
άρθρου 2214 του ν. 4412/2016

—

σεαδίων

Το άρθρο 221» του ν, 4412/2016 έχει ως εξής:
Γίροθεσμίεςγιατην ολοκλήρωση
των επιμέρους στοδίων

1. Οι Επιτροπές που έχουν οναλάβει τη διεξαγωγή Των διαγωνιστικών
Το άρθρο 211 Α του ν. 4412/2016 (Α 147) αντικαθίσταται ως εξής:
διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο εους εντός των κάτωθι προθεσμιών:
«Αρθρο 221Α
α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
Πρσθεομίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους οιοδίων της
άποψης προοφσρά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των
διαδικοσίας ονάθεσης δημόσιας σύμβασης
προσφορών
των
και
συμμετοχής
δικαιολογητικών
τεχνικών
1 Τα γνωμοδοτικά όργανα που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές
ολοκληρώνεται ενεός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιοη.
διαδικοοίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ολοκληρώνουν το έργο
β) ‘Οταν κριτήριο ονόθεοης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
τους εντός των ακόλουθων προθεσμιών:
άποψης προσφορά βόοει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή
α) Για διοδικαοίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών
τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
κοι υπηρεσιών:
ολοκληρώνεται αυθημερόν μετην αποσφράγιοη.
αει) όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμψέρουσααπό Οικονομικής
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω Του
άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, όλες οι ενέργειες της παρ. 2
μεγάλου αριθμού Των προσψορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10)
Του άρθρου 100, που αφορούν στο γνωμοδοτικό όργανο,
πρώτες Κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοοίας.
ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
Στην περίπτωση αυτή η διαδικοσία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες
ημερομηνία της αποοψράγιοης των προσφορών. Η προθεσμία Του
ημέρες.
προηγούμενου εδαψίου αναστέλλεται οε περίπτωοη ιψαρμογής Των
γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμψέρσυοα από οικονομικής
διατάξεων των άρθρων 102 και 103, γιο χρονικό διάστημα ίσο με Το
τιμής,
άποιίης προσφορά βάοει βέλτιοτης σχέσης ποιότητας
διόστημο ινεργείας·εης αναθέτουοας ορχής ή των οικονομικών ψορέων
σξιολάγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών
ή, οε περίπτωση Που δεν λάβει χώρα ενέργεια από μέρους των
προοψορών ολοκληρώνεται εντάς Τριάντα (30) εργοσίμων ημερών από
οικονομικών φορέων, γιο όσο χρονικό διάστημα χορηγήθηκε από την
την απσσφράγιση. δ) [- αξιολόγηση των οικονομικών πρσσφοσών
αναθέτσυοα αρχή γιατις Ενέργειες αυτές,
υλοκληρώνετο. ει.τός δύο (2) εργάο.μων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των
αβ( όταν κριτ&σισ ανάθεσης ενα. ς πλέον συμφέρουσα οπή ο.κσνομικής
δικαίολογητικών κατακύρωοης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες
άποψης ιιροσψορά βάσει βέλτ.στης σχέσης πο.άτητας τιμής, όλες ο. ι
ημέρες. οτ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδιο Επιτροπή
ενέργειες της περ. α’ Της παρ.5 του άρθρου 100 ολοκληρώνονται εντός
ολοκληρώνετο. εντός πέντε (5) εογαουων ημερών από την κοινοποηση
είκοοι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της οποσψρόγισης
σε αυτήν της ένστασης Και την πλήρη πρόσβαση στα ασχεία Του
των δ.καιολσγητικών συμμετοχής και των τεχνικών ποοσψσρών. Η
διανωνισμού. Ε.δικά στις πεσιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήουξης,
πραθεσμία του προηνσύ.λενου εδαψίου πασατείνεται ισάποσο προς τις
αξιολόγηοη των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική
προθεομίες που τίθενται για ενέργεια από τους οικονομικούς φορείς.
ημερομηνία υποβολής Των προοφορών
Του
β’
άρθρου
Αντίστσιχσ, όλες οι ενέργειες Των περ.
κα. γ’ της παρ5
2. Η Αναθέτουσα Αρχι» απσψαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας
103 ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
δέκα (10) εργαοίμων ημερών οπή την κο.νοπσίηοη των οχετ.κών
η’υερομηνίσ της αποσψράγ.οης των οικονουικών προσψταών των
ΓΙ σακτικών.
οικονομικών φορέων. Η προθεσμία του προηγούμενου εδοόου
3. Οι ως άνω προθεο.ιίες ποοατείνοντα. αναλόγως σε περίπτωση Που
οναστέλλετα. σε πεσ’σττωση εφαρμογς των διατάξεων Των άσθρων 102
ζπτηθούν διευκοινσε.ς ή συυπλ.ηρώσε.ς ή απαπείται επιβεβαίωση
Και 103, γιο χσονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ενεργείας των
στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξες. Σε ουμβάσε.ς προύπολσνισμού
ο.κονσμικών φορέων ή, σε περίπτωση που δενλάβει χώρο ενέργεια από
άνω των δέκα εκατομμυοίων (10.03.03Ο) ευρώ ή ούνθετες συυβάοεις ι
μέρους Των οικονομικών δοσέων, νια όσο χρονικό διάοτι’υα
που σ όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι
χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες αυτές.
-

β) Για διαδικασίες ανάθεσης δημ0σίων συμβάσεων έργων:
βα) Με κριτήριο ανάοεοης την πλέσν ουμψέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη):
βαα) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτσυσα αρχή εντός
είκοσι (20) εργασίμων ημερών ανεξάρτητα, από τον αριΰμό των
προσφορών, από τη ημερσμηνία αποσψράγισης Των προσφορών Το
πρακτικό με Το αποτέλεομα της διαδικαοίας ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής Και οικονομικών προσφορών.
βαβ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή εντός
Πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προσκόμιση Των δικαιολογητικών
κατακόρωοης το σχετικό πρακτικό. Οι προθεσμίες των περ. βαα και βαβ
διακόπτονται κατά Το χρόνο Που απαιτείται ενέργεια από την
ανασέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
ββ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσψορά βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους
αποτελεσματικότητας (βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής):
ββα) Το γνωμοδοτικό όργανα, εφόσον σι προσφέροντες είναι μέχρι επτά
(7), υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων
ημερών, από τη ημερομηνία αποσψράγισης των προσφορών Το
πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής καιτεχνικών προσφορών. Αν οιπροσφέροντες υπερβαίνσυν
τους επτό (7), η ως άνω προθεσμία υποβολής του πρακτικοό
προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
βββ) Τα γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσψράγισης των
οικονομικών προσφορών, το πρακτικό ελέγχου οικονομικών
προσψορών.
ββγ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτσυσα αρχή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προσκόμιση Των δικαιολογητικών
κατακόρωσης στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό πρακτικό. Οι
πρσθεομίες των περ. ββα έως ββγ διακόπτονται κατά το χρόνο που
απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
γ) Για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και Τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:
γα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη πρσοψορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη):
γαα) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή εντός
είκοσι (20) εργασίμων ημερών, ανεξάρτητα αριθμσό πρσσψσρών, από τη
ημερομηνία αποσψράγιοης των προσφορών το πρακτικό με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
οικονομικών προσφορών.
γαβ) Το γνωμσδοτικό όργανο υποβάλει στην ανασέτουσα αρχή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακόρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό Πρακτικό. Οι
προθεσμίες των περ. γαα και γαβ διακόπτονται κατά το χρόνο που
απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
γβ) Με κραήρισ ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους
αποτελεσματικότητας (βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής):
γβα) Το γνωμοδοτικό όργανο, εψόοσν σι προσφέρσντες είναι μέχρι έξι
—

—

(6), υποβάλει στην αναθέτουοα αρχή εντός σαράντα (40) εργασίμων

ημερών, από τη ημερομηνία απσσφράγισης των προσψορών Το
πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών πρσοφορών.
Αν οι προσψέραντες
υπερβαίνουν Τους έξι (6), η ως άνω προθεσμία υποβολής του πρακτικοό
πρασαυξάνεται κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
γββ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτσυσα αρχή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποοφράγιοης των
οικονομικών πρσσψσρών, Το Πρακτικό ελέγχου οικονομικών
προσφορών.
γβγ) Τσ γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακόρωσης στην οναθέτουσα αρχή το σχετικό πρακτικό. Οι
προθεσμίες των περ. γβα έως γβγ διακόπτονται κατά Το χρόνο που

απαπείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
δ) Για διαδικαοίες ανάθεσης συμβάοεων που διενεργοόνται με Το

μεγάλος σι ως άνω προθεσμίες δόνανται να παρατείνονται έως και το
εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών.
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράψου 1 και 2 δεν

συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.

σύστημα μελέτη-κατασκευή του άρθρου 50, εκτιμώμενης αξίας
μεγαλύτερης των Πέντε εκατομμυρίων (5.000000) ευρώ:
δα> Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 0ικσνσμική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη):
δαα) Το γνωμοδοτικά όργανο, εφόσον σι προσφέροντες Είναι μέχρι οκτώ
(8), υποβάλει στην ονοθέτουσο ορχή εντάς είκοσι (20) εργαοίμων
ημερών, από τη ημερομηνίο οποσφράγισης των προσφορών το
Πρακτικό με το οποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
Εφόσον οι
συμμετοχής, μελετών και οικονομικών προσφορών.
ιτροσψέροντες υπερβοίνουν Τους οκτώ (8), η ως άνω προθεσμία
υποβολής του Προκτικού προοαυξάνετσι Κατά δέκο (10) εργάσιμες
ημέρες.
δαβ) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλει στην ανοθέτουσο ορχή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ιτροοκόμιοη των δικοιολογητικών
κατοκύρωοης στην οναθέτουοο ορχή Το σχετικό προκτικό, Οι
προθεσμίες των περ. δοο και δοβ διακόπτονται κατά το χρόνο Που
αποιτείτοι ενέργειο από Την ανοθέτουσο ορχή ή δημόσια αρχή,
δβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οπό οικονομική
άποψη προσφορά βάσειτου κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους
οποτελεομοτικότητος (βέλτιοτη σχέση ποιότητας-τιμής):
δβα( Το γνωμοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσψέρσντες είναι μέχο·.
πέντε (5), υπο3άλει ατην αναθέτουοα ορχή εντός οαράντα (401
εργοσίμων ηι,ερών, από Τη ημερομηνία αποσψράγισης των προσφορών
ελέου
το πρακτικό με Το αποτέλεσμα της διαδικασίας
δικαιολογητ.κών συμμετοχής, μελετών Και τεχν.κών προσφορών. Αν σι
προοψέρσντες υπεοβαίνουν τους πέντε (5), η ως άνω ττροθεσυία
υποβολής του πρακ:.κού προσαυξάνειαι Κατά είκοσι (20) εονόοιμες
ημέοες.
δβ3) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλε, οιην αναθέτσυσα οσχι’ εντός
πέντε (5) εογοσί$ων ημερών α::ό την ημερομηνία αττσσφράγσης των
Πρακιικό ελέγχου οικονομικών
σικονο,.ι.κών ποσοφορών, ιο
προσφορών.
δβγ( Το γνωμοδοτικό άσγονο υποβάλει στην σναθέ;ουσα αρχη ενεός
πέντε (5 εργασίμων ημερών ο:ό την :;ροσκόμισπ των δικαισλσνητ.κών
κατακύρωοης οεην ανοθέτσυσα ορχι’ το σχετικό πρακτικό. Οι
προθεσμίες ιων Περ. δβο έως δβγ δισκόπιονται κατά Το χρόνο Που
απαιτείται ενέργεια οπό την ονοθέτουσο ορχή ή δημόσια αρχή.
ε) Για διαδικασίες ανάθεσης δηυοσίων συμβάσεων Σύυπρσξπς
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τουέο ούυφωνσ μετον ν. 3389/2035(4’ 232):
εα Σε πεοιπτώοειςπσυ η δ.ογων.οτιιή δ.σδ.κσσίσ πρσβλέπειαπευθείος
υπο3ολι’ δεομευτικών προοφοσών η Επιτροπή υπσβάλλε. στην
αναθέτουσα αρχή, ονεξαρτι’τως αριθμού προοόορών, εντός σαράντα
(40) εογαοίμων πμερών από Την ημερουρνία αποσφράγισης Των
προσφορών Το προκτικό ονα<ήρυξι’ς παοοωαινσύ ανοδόχου.
εβ) Σε περιπτώσεις Που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται οε δύσ
στάδια, με υποβολή ατησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προεπιλογή)
·καεν συνεχεία με υποβολή δεο,ιευτικών ιτρσοφσρών:
τ3ο) Το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλε, στην οναθέτουοο αρχή,
ανεξαρτήτως οσιθμο.) προοψοοών, εντός είκοσι (20) εργασίμων ‘ιερών
οπό την ηιερομπνίο οποσεοάγισης των οπήοεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος Το προκτικό πρσεπιλογ1ς.
εββ) Το γνωμοόοτικό άογονο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή εντός
τριάντα (30) εργοοίμων ημερών από την ημερομηνία σπσσψράγ,σης των
δεσμευτικών προσφορών Το Πρακτικά ανακήρυξης προσωρινού
αναδόχου. Σε περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης ενδιάμεοου ιτρακτικού
κατά την διενέργεια της δεύτερης φάσης του διαγωνιομού, Το
γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην σνσθέτσυσα αρχή το πρακτικό
αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών εντός Είκοσι (20) εργασίμων
ημερών από την οποοψράγιοη των τεχνικών προσφορών καιτο Πρακτικά
ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών
από την αποσψράγιση των οικονομικών προσφορών.
εβγ) Σε περιπτώσεις Που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη
διαδικασία του ανταγωνιοτικού διαλόγου, Κατά τσ στάδιο του διολόγου
το γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει ατην αναθέτουοα αρχή πρακτικό
ελέγχου των ψακέλων συμμετοχής στο διάλογο εντός πέντε (5)
εργαοίμων ημερών από την απσσφράγιση των ιψακέλων. Το

γνωμοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή Πρακτικό
πέρατος διαλόγου εντός Πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη του
τελευταίου κύκλου διαλόγου.
ΕΥ) Το γνωμσδοτικό όργανα υποβάλλειοτην αναθέτουσα αρχή πρακτικό
κατακύρωσης οριοτικού αναδόχου εντός δεκαπέντε (15) εργαοίμων
ημερών από τη λήξη της περιόδου αριστικοποίησης.
εό) Οι προθεομίες των περ. εα έως Και εγ αναοτέλλονται οε περίπτωση
εψαρμογής των διατάξεων των άρθρων 102 και 103, για χρονικό
διάστημα ίοο μετα διάστημα ενέργειας των οικονομικών φορέων ή, σε
περίπτωοη που δεν λάβει χώρα ενέργεια από μέρους των οικονομικών
ψορέων, για όοο χρονικό διάστημα χορηγήθηκε από την αναθέτσυσα
αρχή νια τις ενέργειες αυτές,
εε) Οι προθεσμίες των περ. εα έως και εγ αναοτέλλονται οε περίπτωοη
εφαρμογής των διατάξεων του άρΟρου 73, για χρονικό διάστημα (οο με
το διάστημα ενέργειας της αναΟέτουσας αρχής και της επιτροπής της
παρ. 9 του άρθρου 73 ή, οε περίπτωοη που δεν εκδοθεί απόφαση της
επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 για χρονικό διάστημα ίσο με την
προθεσμία που ορίζεται ατην παρ. 8 του άρθρου 73.
εοτ) Οι προθεομίες των περ. εα έως Και εγ αναοτέλλονται κατά το χρόνο
που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δημόσια αρχή.
2. Οι προθεομίες της παρ. Ι μπορούν να αναστέλλονται μέχρι και το
όιπλάοιο τους με απόψαοη του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής αν ουντρέχουν εξαιρετικές περιοτάοεις ή αν
υποβληθείοες προοφορές ελέγχονται ως αουνήθιστα χαμηλές ούμψωνα
με όοα προβλέπονται στο άρθρο 88.
3. Η αναθέτουοα αρχή αποφαίνεται επί των πρακτικών εντός
προθεσμίας δέκα (ΙΟ) εργαοίμων ημερών από την κοινοποίηοη των
οχετικών πρακτικών.
4. Η υπέρβαση των προθεσμιών των Παρ. 1 και 2 συνεΠάγεται για τα
μέλη του οικείου γνωμοδοτικού οργάνου τη μη καταβολή της
αποζημίωσηςτης παρ. 12 του άρθρου 221.
5. Η παρ. 4 δεν εψαρμόζεται αν η υπέρβαοη των προθεομιών της παρ. 1
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας».
—

Άρθρο 3
Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Εισηγητών και των δύο (2)
τακτικών Και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Τροποποίηση του άρθρο 12 του ν. 3959/2011

Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 (Α 93) έχει ως εξής:
—

Στο έκτο εδάψιο της Παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) μετά
τις λέξεις «Επιτροπή Επιλογής, η οποία», προστίθεται η φράση «έχει
διετή (2) θητεία και» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος Και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των
Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εψαρμογή του άρθρου ίσΙΑ του Συντάγματος. Η
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται
αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος αψείλεινα
εκδώσειτην πράξη διοριομού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του
κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος και σ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού επιλέγονται, ύστερα από εισήγηση του Υπσυργοό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία
εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής.
Η επιλογή των Ειοηγητών και των δύο (2) τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού γίνεται από ταν
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Επιτροπής Οεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου
υποψηψίων, ο οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από
ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος όεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία,
αλλά κατάθεση ατομικού ψακέλου. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως Και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 75
έως 80 τσυ ν. 4727/2020 (Α 184), καθορίζονται η διαδικασία

«3. Ο Πρόεδρος Και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
επιλέγονται με απόψαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των
Ελλήνων, Κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου ίσιΑ του Συντάγματος. Η
απάψαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται
αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης Και Επενδύσεων, ο οποίος οφείλει να
εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του
Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού επιλέγονται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία
εκδίδεται ύστερα από σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής.
Η επιλογή των Εισηγητών καιτων δύο (2) τακτικών Και αναπληρωματικών
μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
Και Επενδύσεων, κατόπιν σύμψωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και
Διαψάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος
κατορτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτά διαγωνισμό, ο
οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία, αλλά κατάθεση
ατομικού ψακέλου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Και
Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Και
αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 80 του ν.
4727/2020 (Α’ 184), καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του
διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής,
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Η
πρώτη φάση επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή
Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας ή ταν Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του

προκήρυξης τ0υ διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της
Επιτροπής Επιλογής, καθώς Και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας. Η Πρώτη ψάοη επιλογής γίνεται από
ανεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία έχει διετή (2) θητεία
Και αποτελείται από: α) Ιαν Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου Του
Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν Πρώην Πρόεδρο
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνιομού, οριζόμενο με κλήρωση, 8)
ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευοη οτα δίκαιο ανταγωνισμού, Που
υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Και Επενδύσεων, Και ε) ένα
μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευοη στο οικονομικά του αντογωνιομού, που
υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Και Επενδύσεων. Η Επιτροπή
Επιλογής ουγκροτείται με απόφοοη του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο Ιων
υποψηψίων, με βάοη τα κραήρια της προκήρυξης, ο οποίος οποτελείτοι
από διπλάοιο αριθμό υποψηψίων από τον αριθμό Ιων σχετικών θέσεων
Και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύοτων. Αν οι
υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο οριθμό των θέοεων, οτον
κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήψιοι. Σε δεύτερη ψάση, ο
Υπουργός Ανάπτυξης κα, Επενδύσεων επιλένει από τον ‘κατάλογο τους
υποψηςίους ο: οποίοι θο πληρώσουν τις κενωθείοες θέοε.ς με τη
σύμφωνη γνώμπ της Επ.τραπής θεσμών Κα·, Διαφάνειας τς Βουλής για
κάθε έναν οπό αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότεοα
προ3λεετόμενα στον Κονονιομό της Βουλής. Αν ει Επιτροπή Θεσμών και
Διαψάνειας δεν εγκρίνει ένον ή ετεο.σοότερσυς από τους πρσταθέντες
υποψηφίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτείνει
ενολλοκτικους υποψηφίους από τον κατάλογο των υπσώηφίων. Σε
περίπτωοε’ που εξαντληθεί ο κατάλογος των υπσψηψίων, χωρς νο έχει
επιτευχθεί υυμψωνη γνωμη της Επιτοοπής θεσμών Και Διοοάνιισς της
Βουλής για τον οπαοαίτητο οοιθμό υποψηΦίων, ώστε να υι:άρξεινόι:μη
σύνθεοτ’ τε’ς Επιτροπής, σύμφωνο με την παρ. 7 του όοθρου 15,
πμαγματσιιο.τίται νέος διαγωνισμός νια τις υειολειπόμενες κενωθείσες
θέοεις
Ι Τα τακτικό κα, ανοπληρωμοτ.κό μέλη τε’ς Ετι.τσο;τής Ανταγωνισμού,
κοθώς και οι Ειοηγητές διορίζονται με οπόψοση του Υπουργού
Ανάιιτυξης Και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των
Εισηγπτών Και των λοιπών υελών τος Επιτροπής Ανιαγωνσμού είναι
πενταετής Και μπορεί νο ανανεωθεί μία φορά. Η δ,οδι<ασα δ:ορισ.ιοό
των μελών Της Επιτροπής Κινείται κάθε φορά δύο (2) μήνες πρίν από τη
λήξε’ τπς θητείας των προηγούμενων μελών.
Αν πεθάνε., παροιτηθε ή ειπέσει μέλος της Εππροπής Ανταγωνιομού,
διοοίζετει. νέο μέλοςγια πλ’ση θητεία Μέχρι τον διορισμό νέου μέλους,
λε τουργία της Επιτροπής δεν διοκόπτετοι, Εκτός από την περίπτωοε’
που προβλέπεται στην παρ. 7 του άοθρου 15. Δεν μπορούν να οριστούν
μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από
την ιδιότητα του μέλους αυτής γιο τους λόγους που ορίζονται στον
παρόντα νόμο. Η θητεία των μελών της Επ:τοοπής Αντονωνιο,ιού
παροτείνετοι αυταδ:καίως μέχρ. Τον δ.ορ,σμό νέων.
Ειδ.κά, εως προς τον χοόνο αποχώρησής τους, ο Πρόεδρος κα, ο
Αντιπρόεδρος τε’ς Επ.τροπής Ανταγωνισμού αποχωρούν ουτοδικοίως με
τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου (73) έτους της ηλεείας τους
και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη συμπλήρωση του
εβδομηκαοτού (70) έτους της ηλικίας τους.ι’.
Άρθρο 4
Μοριοδότηοη δομημένης συνέντευξης γιο την επιλογή Προίσταμένων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τροποποίηση του της παρ 9 του
άρθρου 21β του ν 3959/2011
—

Μετά το δέκατα εδάφιο της παρ 9 του άρθρου 21β του ν. 3959/2011
(Α’93) προστίθεται εδάψιο για Την περίιττωοη που υπσψήψιας λαμβάνει

Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προοωπικοό (Α.Σ.Ε.Π,), γ) έναν πρώην
Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οριζόμενο με
κλήρωση, δ) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στο δίκαιο
ανταγωνιομού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Και
Επενδύοεων, και τ) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στα οικονομικά
του ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με οπόφαοη του
Υπουργού Ανάπτυξης Και Επενδύοεων. Η Επιτροπή Επιλογής Καταρτίζει
κατάλογατων υποψηψίων, με βάοη τα κριτήριατης προκήρυξης, ο οποίος
αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηψίων από τον αριθμό των
σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάοιο αριθμό
των θέσεων, στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι Οι υποψήφιοι. Σε
δεύτερη ψάση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύοεων επιλέγει από τον
κατάλογο τους υποψηφίους οι οποίοι θο πληρώσουν τις Κενωθείοες
θέοεις με τη ούμψωνη γνώμη της Επιτροπής θεσμών Και Διαφάνειας της
Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα μετα ειδικότερα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεομών και
Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περιοοότερους από τους προταθέντες
υποψηφίους, ο Υπουργός Ανόπτυξης Και Επενδύοεων προτείνει
ενολλακτυκούς υποψηψίους από τον κατάλογο των υποψηψων Σε
περίπτωοε’ που εξαντληθε ο κατόλαγος των υποψηψίων, χωρίς να έχει
επ.τευχθε σύμφωνι’ γνώλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαςάνειας της
Βουλής για τον απαοαίτητο οριθυό υιτοψε’όίων, ώστε να υπάρξε. νόμιμη
ούνΰεοη τε’ς Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15,
πρανματοπο.είται νέος διαγωνισμός γ.α τις υπολειπόμενες ικενιυθείοες
θέοε.ς.
Τα τακτ.κά κα. αναπληρω’.,ατικά μέλη τ”ς Επ.τροπής Ανταγωνισμού,
καθώς <αι Οι Εισηγητές διορίζονται ε απόφαοη του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, που δηυσσιεύετα. στην Εφη·υερίδατης Κ’υ3ερνήοεως Η
θητεία Του Προέδρου, του Αντ.πρσέδρου, των Ειοηγητών κα. Των λοιπών
μελών της Επιτοοπής Ανταγων.σμσύ είναι πενταετές και μποσεί να
ανανεωθεί μία φορό. Η διαδικαοο δ.ορ.ομού των υελών της Επ.τροπής
κινείται κάθε οσσά δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των
προηγαύμενων μελών.
Αν πεθάνει, ποσοιτηθεί ή εκπέσει υέλος της Επιτροπής Αντογωνιουού,
διορίζεται νέο μέλος γ.α πλήρη θητεία. Μέχρι τον διοριομό νέου μέλους,
λειτουρνα της Επιτροπές δεν διακόπτεται, εκτός από Την περίπτωση
που προ3λέπεται στην παο. 7 του άρθρου 15. Δεν ‚Απορούν να οοιοτούν
μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν ικπέοει από
την ιδιότι’τα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορζοντα. στον
παρόντα νόμο. Η θητεία Των μελών της Επ.τροπές Ανταγων.ομού
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διοριομό νέων.
Ε.δικά, ως προς τον χρόνο αποχώρησές τους, ο Πρόεδρος και ο
Αντ.πρόεδρος της Επ.τσοπές Ανταγωνισμού αποχωρούν ουτοδιΚαίως με
τη ουμ.ττλέοωοι’ του εβδσμη:<οστού το’ιτου (73) έτους της ηλικίας τους Και
τα ιέλη Της Επιτροπής Ανταγωνισυού με τη συμπλήρωση του
εβδομηκοοταύ (70) έτους Της ηλ:κίας τους.»

Η παρ. 9 τσυ άρθρου 21β του ν. 3959/2011 (Α’93) έχει ως εξής:
ιι9.Η δομημένη ουνέντευξη (κριτήμιο Γ( διενεργείται από τα ορμόδια
Συμβούλια της παρ. 10, με προβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής
βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής(,
εψόσον αυτό απαιτείται, Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το
αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την
ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο
αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) εψόσον πρόκειται για υποψήψια από ταν

τελική μορι0δότηση στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη Του 500 και η
παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Η δομημένη συνέντευξη (κριτήριο Γ) διενεργείται από τα αρμόδια
Συμβούλια της παρ. 10, με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής
βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής),
εφόσον αυτό απαιτείται. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το
αρμόδιο Συμβούλιο να όιαμσρψώσειγνώμη για την προσωπικότητα, την
ικανότητα και την καταλληλότητα τ0υ υποψηψίου νια Την άσκηση Των

καθηκόντων της θέσης ευθύνης, νια την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο
αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) εψόσον πρόκειται για υποψήψιο από τον
Δημόσιο Τομέα, Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλσυ
Και η αξισλόγηοή του, η αίτηση υποψηφιότητας και το αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμά Του, που συντάσσεται μεευθύνη του υποψηψίου
και βεβαιώνεται από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και β) εψόσον Πρόκειται για υποψήφιο από τον ιδιωτικό
τομέα, η αίτηση υποψηφιότητας, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά
Του, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηψίου και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό υλικό που
προσκομίζει σύμψωνα με την πρσκήρυξη. Για τη διενέργεια της
δομημένης συνέντευξης κάθε υποήψιος καλείταιχωριστά.
Η δσμημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τσ αντικείμενο της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς καιτις αρμοδιότητες καιτη δράση των
οργανωτικών μονάδων των σχετικών μετην προκηρυσσόμενη θέση σε
συνάρτηση με τις δεξιότητες Και τα προσόντα του υποψηψίου και των
δυνατοτήτων του να εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης,
λειτουργίας και αποδστικότητας ή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς
αυτή την κατεύθυνση, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό
του σημείωμα και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό που έχει προσκομίσει
σύμψωνα μετην προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (5ί1υεείσπΙ πΙθΓνί@νι/) Που έχει
ως σκοπό να αξισλογήσειτόσσ τις ικανότητες συνθετικής και αναλυτικής
σκέψης, που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές και
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά
τον χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
όσο και τις διοικητικές ικανότητες του υποψηψίου να προγραμματίζει,
να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει
αποτελεσματικές αποφάσεις, να επιλύει προβλήματα και να
διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μσρισδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές
δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας
ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας
και κυρίως η δημιουργικότητα του υποψηψίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με
600 μόρια, ενώ το δεύτερο με 400 μόρια. Το σύνολο των μορίων που
μπορεί να λάβει ένας υποψήψισς από κάθε μέλος δεν μπορεί να
υπερβαίνειτα 1.000 μόρια.
Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος
όρος του βαθμού των μελών του Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το
πέρας της συνέντευξης του υποψηψίου και αποτυπώνεται στα Πρακτικά
του Σ.Ε.Π. Αποκλείεται από την Περαιτέρω διαδικασία υποψήψιος που
λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη των 500
μορίων κατά τα ως άνω οριζόμενα, ανεξαρτήτως από τον συνολικό
αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμψωνα με τις ομάδες κριτηρίων Α
και Β της παρ.5 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον τελικό Πίνακας

Δημόσιο Τομέα, τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου
και η αξιολόγησή του, η αίτηση υποψηφιότητας και το αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμά του, Που συντάσσεται με ευθύνη τσυ υποψηφίου
και βεβαιώνεται από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και β) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από τσν ιδιωτικό
τομέα, η αίτηση υποψηψιότητας, τσ αναλυτικό βιογραψικό σημείωμά
του, που συντάσσεται με ευθύνη του υπσψηψίσυ και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, και κάθε άλλο έγγραψο ή απσδεικτικό υλικό που
προσκομίζει σύμφωνα με την προκήρυξη. Για τη διενέργεια της
δσμημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.
Η δομημένη συνέντευξη Περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
αα. Δσμημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και τις αρμοδιότητες και τη δράση των
οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την πρσκηρυσσόμενη θέση σε
συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηψίου και των
δυνατοτήτων του να εψαρμόζει καινστόμες μεθόδους οργάνωσης,
λειτουργίας και απσδοτικότητας ή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς
αυτή την κατεύθυνση, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό
του σημείωμα και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό που έχει πρσσκσμίσει
σύμψωνα μετην προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (είιυα σπΙίπ1αινίανή που έχει
ως σκοπό να αξιολογήσει τόσο τις ικανότητες συνθετικής και αναλυτικής
σκέψης, πσυ τσυ επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές και καινοτόμες
λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατάτον χειρισμό
υποθέσεων σρμοδιύτητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο και τις
διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει,
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές
απσψάσεις, να επιλύει προβλήματα και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης σι επικοινωνιακές
δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας
ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας
και κυρίως η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με
600 μόρια, ενώ το δεύτερο με 400 μόρια. Το σύνολσ των μορίων που
μπορεί να λάβει ένας υπσψήψιος από κάθε μέλσς δεν μπορεί να
υπερβαίνειτα 1.000 μόρια.
Την τελική βαθμολογία τσυ κριτηρίσυ της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος
όρος του βαθμού των μελών του Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το
πέρας της συνέντευξης του υπσψηψίσυ και απστυπώνεται στα Πρακτικά
του Σ.Ε.Π.
Τσ περιεχόμενο της συνέντευξης μετα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της
αναψέρεται συνσπτικά στο πρακτικό του Σ.Ε.Π. Απαραίτητο και κρίσιμο
στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η μοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο,
σπσία αιτισλογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από
τα δύο σκέλη (θεματικές ενότητες) της συνέντευξης. Τα μέλη του Σ.Ε.Π.
υποχρεούνται να παραδίδουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στη
γραμματεία τσυ σικείου Σ.Ε.Π., αμέσως μετά το πέρας του συνόλου των
συνεντεύξεων.
Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η διαδικασία
διεξαγωγής της δσμημένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.»

κατάταξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11. Το περιεχόμενο της
συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται
συνοπτικά στο πρακτικό Του Σ.Ε.Π. Απαραίτητο Και κρίσιμο στοιχείο Του
πρακτικσύ αποτελεί η μοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο, η οποία
αιτιολογείται ουνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από Τα δύο
σκέλη (θεματικές ενότητες) Της συνέντευξης. Τα μέλη του Σ.Ε.Π.
υποχρεούνται νο παραδίδουν τις βαθμολογίες Των υποψηψίων στη
γραμματεία του οικείου Σ.Ε.Π., αμέσως μετά το πέρας του συνόλου των
συνεντεύξεων.
Μι απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η διαδικαοία
διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.»

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτική διάταξη νια τη συγκρότηση ομάδος εμπειρογνωμόνων
νια την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών Απσδστικότητας (ΚΔΑ) της
Επιτροπής Ανταγωνισμού Τροποποίηση του άρθρο 22 του ν.
3959/2011
—

Το δεύτερο εδάψιο της παρ 4 του άρθρου 22 τσυ ν. 3959/2011 )Α’93)
τραπαποιεΙται μετην προοθήκ στο αντ.κείμενο της κοινής υπουργικής
‘καθορισμού του ύψους της α’υσιβής ιων
απόψοαης του
εμπε.ρογνωμόνων Και της πηγής χσημοτοδότ·τσης αυτής και η σασ. 4
δ.α,,σρψώνε;αι ως εξής:
«4. Με κα,νή απάσοοη ιων Υπουργών Οι’κσνσμι’τών και Ανάπτυξης κα
Επενδύσεων, ουνκαοτείται η ομάδα εμπειρογνωμόνων της παρ. 3,
ύστερα από ιεσόεοατ’ Του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με
Την ίδια αποψαοε’ καθορίζεται Τα ύψος και κάθε όλλο ζήτμα σχετ.κά με
την αμοιβή Των εμπειρογνωμόνων και ιις συνεδριάσεις ις ομάδας,
σπσα βαρύνε. Τον προυιιολογισμο της Επιτρσπής Ανταγωνισμού. Η
συάδα εμπειρογνωυόνων αποτελείιαι από πέντε (5) μέλη,
εμπειραγνώυσνες διεθνούς κύρους σε θέυιιτσ ανταγων.ομου, Οι σποίσ,
επιλέγονται ως εξής: ένας (1) από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Ευρωποικής Επιτροπής, ένας (1) από Τον Επικεφαλής Οικονομολάγο
για θέματα Αντανωνιουού της Ε-υρωπαίκής Επιτσοπής για μία θητεία έξι
(6) ετών, ένας (1) από ταν Δ.οικητλ της Τράπεζας της Ελλάδος γ.α μία
θητεία τεσσάρων (4) ετών, ένας (1) από Τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ένας (1) από τον σουόδιο Υπουργό για τη Γεν,κή
Γραυμαιεα Δμοοιονομικές Πολ,ιικής κσ. τις υπαγόμενες σε αυτήν
υπηρεσίες γ.α μα θητϊα δύο (2) ετών. Ο ουντσνιστής της ομάδας
εμπειρογνω·υόνων εκλέγεται από την πλειοψηφία Των μελών της
ουάδας για κάθε περίοδο οξισλόγησης. Η ομάδα αποτελετα.
τουλάχιστον από έναν ) 1) Καθηγηιέ Πανεπ,στημίου με ειδίκευση στο
δίκα.ο ανταγωνισμού, έναν (1) Καθηγητή Πανεπ:ο·ιημίου με ειδίκευση
στα βιουπχανικά οικονομικά ‘και οικσνομι’κό ονταγων,ομσύ και έναν (1)
Καθηγ’·ιή στατιστικής. Τα μέλη ΔΕΓ πρέπει να είνσι Καθηγητές πρώτης
βαθυδας Το αντίστοιχο σε Πανεπιστ&μ.σ της αλλοδαπής, εν ενεργεία
ή μηιι.
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Στο αρθρο 51 του ν. 4903/2022 (Α 46) περι αναθεοης δημοσιων
συμβάσεων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Παράκτιας χειροσφαίρισης Και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων
επέρχονται αι εξής Τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, με την
προσθηκη Των λέξεων «προμηθειών και υπηρεσιών έργων», β)
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάψιο στην παρ. 1 και το άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3959/2011 (Α’93) έχει ως εξής:
«4. Με Κοινή απόφαση Των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ουγκροιείταιη ομάδα εμπιιρογνωμόνωντης παρ. 3, ύστερα
από πρόταση Του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγων.ο,ιού. Με την ίδια
απόψαοη <αθοπίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικέ με την αμοιβή των
εμπε.ρογνωμόνων ‘κα, τ.ς συνεδριάσεις της ομάδας. Η ομάδα
εμπε.ρογ·νωμόνων αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εμπειρογνώμονες
δ.εθνούς κύσους οε θέματα αντανωνιο,ιού, ο.οποίοι επιλέγοντα.ευς εξής:
ένας (1) από τη Γεν,κή Δ.εύθυνοι’ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ<&ς
Επιτροπής, ένας (1) από ταν Επ,κεφαλή Ο.κονομσλόγα για θέματα
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επ.τρσπής γ.α μία θητεία έξι (6) ετών,
ένας (1) από τον Διαικητή της Τσάπεζας της Ελλάδος για μία θητεα
τεσσάρων (4) ετών, ένας (1) από ταν Υπουργό Ανάπτυξης Και Επενδύσεων
‘και ένας (1) από τον αουόδ.ο Υπουργό γ.α τη Γεν.κ Γοομυοιείο
όηυοοιονομ.κής Πσλιτικής καιτις υπαγόυενες σε αυτήν υπηρεσίες για μία
θητεα δύα (2) ετών. Ο ουντονιστής της ομάδας εμπειρογνωμόνων
ε’ελένεται από την πλε.σψηψία των μελών της ομάδας γα κάθε περίοδο
αξιολόγησης. Η ομάδα αποτελείται τουλάχιστον από έναν (1) Καθηνητέ
Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο δίκαια ανταγωνισμού, έναν (1)
Καθηγητή Πανεπιστημίου με ειδίκευση οτα βιομηχανικά οικονομικά και
οικονομικά ονταγωνιομού και έναν (1) Καθηγητή οταιιστικής. Τα μέλη
ΔΕΠ ποέπει να είναι Καθηγητές πρώτπς βαθμίδας ή το αντίστοιχα σε
Πανεπιστέμ.α τς αλλοδαπής, εν ενεργεία ή μη»

Άρθρο 51 ν. 4903/2022
Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών Και έργων για τις ανάγκες του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιος χειροσφαίρισης καιτων
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023
1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α) του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης (Βε3ςΙιΗ8Π3!1), Κατά το
χρονικό διάστημα από τις 13 έως και τις 27 Ιουνίου 2022 και β) των
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, μελέτες και
έργαπου αφορούν στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι
αναγκαίες για τις ως άνω διεθνούς εμβέλειας αθλητικές διοργανώοεις,

καθώς και οτις υπσστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, αν

«Αρθρο 51
Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας
Χειροσφαίρισης και Των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023
1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α) Του Γίαγκόομιου
Πρωτοθλήματος Παράκτιας Χειροοφαίριοης (ΒεεεΙι Η3πΙί), Κατά το
χρονικό διάστημα από τις 13 έως Και τις 27 Ιουνίου 2022 και β) των
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθοόν στην
Περιψερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιψέρειας Κρήτης, μελέτες και
έργα που αφορούν στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που
είναι αναγκαίες για τις ως άνω διεθνούς εμβέλειας αθλητικές
διοργανώσεις, καθώς και στις υπσστηρικτικές των Εγκαταστάσεων
αυτών υποδομές, αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη
των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (4’ 147), μπορσόν να
ανατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητιομού, κατά πορέκκλιοη
κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, με προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σόμωνα με την
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 μετην πρόσκληση
τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών φορέων. Για τις ανάγκες των
δισργανώοεων του πρώτου εδαφίου, για προμήθειες υλικού και
υπηρεσιών συναφών με την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών
εγκαταστάσεων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να αναθέτει
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατάτην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του ενωοιακσύ δικαίου. Οι
απσφάσεις ανάθεσης κατακύρωσης των συμβάσεων της παρούσας
αναρτώνται στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή τους.

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου
5 του ν. 4412/2Ο16 (Λ 147), μπορούν να ανατίθενται από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής
διάταξης, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τηνπερ. γ’ της παρ. 2του άρθρου
32 του ν. 4412/2016 μετην πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών
φορέων.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υπαοτηρικτικές υποδομές της παρ. 1
πρόκειται να κατασκευαστούν στο γήπεδο της παρ. 1 του άρθρου 52.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. Ι το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας
ανάθεσης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμαδότηση ή εισήγηση
άλλου συλλογικού οργάνου.

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις Και οι υποστηρικτικές υποδομές της παρ.
1 πρόκειται να κατασκευαστούν στο γήπεδο της παρ. 1 του άρθρου 52.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας
ανάθεσης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμσδότηση
εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου.)).
Άρθρα 7
Λειτουργία ξεναδσχειακών καταλυμάτων από γνωστοποίηση
Τροπσπσίηση Παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4002/2011

-

Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), α) στο πρώτο εδάφιο της περ. α
της παρ. 2, αφαιρείται η αναψορά στην παρ. 1, η οποία πρόσθεσε τον
καταργημένο πλέον σρισμδ της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 (Α 118), β) στα τέλος της παρ. 5 προστίθενται τρία νέα

εδάφια και σι παρ. 1 έως ότου άρθρου 8 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. (Καταργήθηκε).
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται
στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται η σύσταση
διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις κείμενες
διατάξεις, και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτσυς εναχικών και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών. Το ποσοστό των δυνάμενων να
πωληθούν ή εκμιοθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
αυνολικώς δαμσύμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομσλσγείται για χρονικό
διάστημα δέκα (ΙΟ) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α’ εφαρμόζεται μόνον εψόσσν συντρέχουν σωρευτικώς
σι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή
μεγαλύτερα των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) τ.μ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσονται
στην κατηγορία των Πέντε αστέρων,
γγ. έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του
μηχανικού και τσυ ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την οποία σι κοινόχρηστοι

Το άρθρο 8 του ν, 4002/2011 έχει ως εξής:
Άρθρα 8
και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών
Έννοια

καταλυμάτων
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει,
προστίθεται περίπτωση Γ ως εξής:

“Γ. Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα:
Ος Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά
καταλύματα των περιπτώσεων α’, γ’ και 5’ της παραγράφου 1Α, που
ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της
περίπτωσης α’ της παραγράφου Ιθ και β) με εγκαταστάσεις ειδικής
υποδομής της παραγράφου 3’
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται
σύνθετα τουριστικά καταλύματα της προηγσύμενης παραγράφου
διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων,
κείμενες διατάξεις, και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους
δικαιωμάτων επ αυτών. Το ποσοστό των
δυνάμενων να πωληθούν ή εκμιοθωθούν μακραχρονίως τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικώς δσμούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού
καταλύματσς. Η μακροχρόνια μίσθωση ουνσμσλογείται για χρσνικό
διάστημα δέκα (ΙΟ) τουλάχιστσν ετών.
Η περίπτωση α’ εφαρμόζεται μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα
μεγαλύτερα των εκατόν πενήντα χιλιάδων (15Ο.ΟΟΟ) τ.μ.,
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προδιαγραφές, Τις απαιτήσεις νια την εξυπηρέτηση της συνολικής
δυνομικάτητας Του σύνθετου Τουριστικού κατολύματος στα οποία

συμπεριλαμβάνονται Και σι τσυριστικές επιπλωμένες κατοικίες,
δδ. οι ψορείς διαχείρισης του σύνθετου Τουριστικού

καταλύματος

διατηρούν Το σύνολο Των κοινοχρήστων Χώρων Και εγκαταστάσεων Του
σύνθετου τουριστικού κατολύματας, που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες

προδιαγραψές
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για
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ύλη Τη

διάρκεια Του έτους.

γ. Για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων δεν έχει εψαρμογή η παρ. 2 του άρθρου Ι του
ν.δ. 1024/1971 (Α 232).
3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από Κανονισμό
Συνιδιοκτησίας καιΛειτουργίας Που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική
πράξη, απύ Τον ιδιοκτήτη Του ακινήτου και εγκρίνεται με απύψαση του
Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, 0 οποίος μεταγράφεται
μαζί με την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών,
καθορίζονται ιδίως: (ί) Τα δικαιώματα Και οι υποχρεώσεις των
ιδιοκτητών Των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών Και Οι Περιορισμοί
Της ιδιοκτησίας τσυς, Καθώς και των λοιπών χρηστών πσυ έλκουν από
αυτούς δικαιώματα, (ίί) Το δικαιώματα Και οι υποχρεώσεις επί Των
κοινόκτητων και κοινύχρησεων χώρων, κτιομάτων, εγΚαταστάσεων
έργων και υπηρεσιών και Οι Περιορισμοί αυτών, (ίίβ σ ψσρέας
διαχείρισης κσι λειτουργίας Και τα ζητήματα που αψσρούν τη διοίκηση
Του σύνθετου τουριστικού εαταλύματος, καθώς και την εποπτεία καιτην
άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους αυτοτελών διηρημένων
ιδιοκτησιών, (ίν) αι ελύχιστες παρεχύμενες ξενσδσχειακές και
τουριοτικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες Των αυιοιελών διηρημένων
ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση Και (ν) Οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος
υπσλσγισμσύ Και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες των αυτατελών
διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρύπος και Το είδος εκμετάλλευσης των
καινόκτητων χώρων, έργων Και υπηρεσιών Και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Με σπύψαση του Υπσυργσύ Τουρισμού εγκρίνεται
πρόιυπσς Κανσνισμύς συνιδιοκτησίας και λειτσυργίας και Καθαρίζεταιτο
ελάχιοτα περιεχόμενο αυτού. Ο εγκρινόμενσς κατά τα ανωτέρω
Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε
δικσιοπραξία με αντικείμενα Τη σύσταση, αλλσίωση, μετάθεση
μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των αυτστελών
διηρημένων ιδιοκτησιών πσυ προβλέπονται στην παράγραφο 2 και
δεσμεύει όλους.
4. Οι ιδιοκτήτες ή αι μισθωτές των αυτστελών διηρημένων ιδιοκτησιών
δεν μπορούν να εκμιοθώνουν ή να υπομιοθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους
ή να συνιστούν εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας ή οίκησης παρά
μόνο σύμψωνα με τους όρους Και περισρισμαύς που καθορίζονται στον
οικείο κανανισμύ.
5. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση των αυτστελών
διηρημένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παρ. 2 ειναι δυνατή
μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής Και τη γνωστοποίηση
λειτουργίας του ξεναδοχειακού καταλύματος καιτης ειδικής τουριστικής
υποδομής και β) την έκδοση της οικοδομικής άδειας της τουριστικής
επιπλωμένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείμενσ μεταβίβασης
μακροχρόνιας εκμίσθωσης. Η λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού
Καταλύματος γνωστοποιείται μόνα μετά την σλσκλήρωοη της
κατοοκευής του ξενοδοχειακαύ καταλύματσς, της ειδικής τουριστικής
υποδομής, καθώς και ταυλάχιοτσν μίας τουριστικής επιπλωμένης
κατοικίας Και τη σύνδεση Του σόνθετου τουριστικού καταλόματος με Τα
δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Οψέλειας. Οι τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες
μπορούν να
κατασκευάζονται σταδιοκά
και
να
ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόμενες
σταδιακά στη δυναμικότητα του σύνθετσυ τσυριστικσύ καταλύματος με
βάση τις σικείες προδιαγραφές και τις εκδιδόμενες οικοδομικές και
λσιπές άδειες Και εγκρίοεις. Πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής της
ειδικής τουριστικής υποδομής και της τουριστικής επιπλωμένης
κατοικίας, είναι δυνατή η λειτουργία του ξενοδσχειακσύ καταλύματας
του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματσς, αποκλειστικά έως Τέσσερις (4)

ββ. τα ξενοδοχεία Που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσσνταιστην
κατηγορία Των πέντε αστέρων,
γγ. έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του
μηχανικού Και Του ιδιοκτήτη, σύμψωνα με την οποία οι Κοινόχρηστοι
χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες
προδιαγραψές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής
δυναμικότητας Τσυ σύνθετου Τσυριστικσύ καταλύματσς στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και σι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες,
δδ. σι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος
διατηρούν Το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του
σόνθετου τουριοτικσό καταλύματσς, πσυ απαιτούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες πρσδιαγραψές για την εξυπηρέτηση των τσυριστικών
επυτλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική εταιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια
Του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών Επί Των σόνθετων
τουριστικών καταλυμάτων δεν έχει εφαρμογή η παρ. 2 τΟυ άρθρου 1 Του
ν.δ. 1Ο24/1971 (Λ 232>.
3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από Κανονισμό
Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, με ουμβολαιογραφική
πράξη, από ταν ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού Και Τουρισμού. Με ταν Κανονισμό αυτόν, ο οποίος
μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων
ιδιοκτησιών, καθσρίζσνται ιδίως: β) τα δικαιώματα Και σι υποχρεώσεις
των ιδιοκτητών Των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι
περιΟρισμοί της ιδιοκτησίας τους, καθώς καί Των λοιπών χρηστών που
έλκουν από αυτούς δικαιώματα, (Ν) τα δικαιώματα και Οι υπαχρεώσεις
επί των κσινόκτητων
και κοινόχρηστων χώρων,
κτισμάτων,
εγκατοστάοεων έργων Και υπηρεσιών και σι περιΟρισμοί αυτών, (ΗΙ) α
φορέας διαχείρισης Και λειτσυργίσς και Τα ζητήματα που αφορούν τη
διοίκηση τσυ ούνθετσυ τουριστικού καταλύματος, καθώς και την
εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους αυτατελών
διηρημένων ιδιοκτησιών, (Ιν) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και
τσυριοτικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες των αυτστελών διηρημένων
ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και (ν) σι κοινές δαπάνες και σ τρόπσς
υπολογιυμοό Και κατανομής τους σταυς ιδιοκτήτες Των αυτοτελών
διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης Των
κσινόκτητων χώρων, έργων Και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμοό
εγκρίνεται πρότυπσς κανανισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας Και
καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενα αυτού. Ο εγκρινόμενος κατά Τα
ανωτέρω Κανονισμός Συνιδιακτηοίας Και Λειτσυργίας προσαρτάται σε
κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σόοταση, αλλοίωση, μετάθεση ή
μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων Επί των αυτστελών
διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και
δεσμεύει όλους.
4. Οι ιδιοκτήτες ή σι μισθωτές Των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών
δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπσμισθώναυν Τα ακίνητα σε τρίτους
ή να συνιστούν εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας ή οίκησης παρά μόνο
σύμφωνα με τους όρους και περιΟρισμσός που καθορίζονται οταν οικείο
κανονισμό.
5. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση Των αυτατελών
διηρημένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παρ. 2 είναι δυνατή
μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη γνωστοποίηση
λειταυργίας του ξενοδσχειακσύ καταλύματος και της ειδικής τουριστικής
υποδομής και β) την έκδοση της οικοδομικής άδειας της τουριστικής
επιπλωμένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης ή
μακρσχρόνιας εκμίσθωσης. Η λειτουργία Σόνθετου Τουριστικού
Καταλύματος γνωστοποιείται μόνο μετάτην ολοκλήρωση της κατασκευής
του ξενσδοχειακού καταλόματσς, της ειδικής τουριστικής υποδομής,
καθώς και τουλάχιστον μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας και τη
σύνδεση του οόνθετου τουριστικού καταλόματος με Τα δίκτυα των
Οργανισμών Κοινής Ωψέλειας. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στη
γνωστοποίηση λειτουργίας, ενταοοόμενες σταδιακά στη δυναμικότητα
του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με βάση τις οικείες

μήνες από Τη γνωστοποίηση λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή
γνωστοποιείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοόοχειακού
κατολύματος, της ειδικής τουριστικής υποδομής και δηλώνεται
υπεύθυνα η ολοκλήρωση Των λοιπών ειδικών τουριστικών υποδομών
εντός Του άνω χρονικού διαστήματος. Μετά την παρέλευση Των
τεσσάρων (4) μηνών, αναστέλλεται η λειτουργία του ξενοδοχείου,
εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σύνθετσυ Τουριστικού
Καταλύματος Κατά τα ανωτέρω.».

προδιαγραφές και τις εκδιδόμενες οικοδομικές και λοιπές άδειες και
εγκρίσεις.
δα. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράψων μπορεί να
εαρμόζονται και «επί υφισταμένων κτισμάτων με χρήση ξενοδοχείου,
που μπορσύν να καταταγούν σε κατηγορία πέντε (5) αστέρων, καθώς και»
επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας πέντε (5)
αστέρων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν
κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. «τα οποία είτε έχουν
την επιφάνεια αυτή είτε μπορούν να την αποκτήσουν μετά από συνένωση
με όμορο γήπεδο
Και Τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις
που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εόσον:
αα. είναι νομίμως υφιστάμενα, σύμψωνα με ταπροβλεπόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 23 του ν, 4067/2012 (Α 79) και έχουν ανεγερθεί για χρήση
ξενοδοχείου ή διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης σε ισχύ με
χρήση ξενοδοχείου ή διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ
διέθεταν την τελευταία δεκαετία ειδικό σήμα λειτουργίας και έχουν
παύσει τη λειτουργία τους.
ββ) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίοθωοη τμήματα δεν
έχουν υπαχθεί στις επιδοτήοεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας Κατά Τα
Τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης
επιδύτησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και
γγ) ο νομίμως υλοποιημένος ή ο προβλεπόμενος να υλοποιηθεί
συντελεστής δόμησης
είναι ίσος ή μικρότερος του 0,15.
β. Στην περίπτωση ιτου ο νομίμως υλσποιημένσς ή ο προβλεπόμενος να
υλοποιηθεί συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 0,15 έως 0,20, η υπαγωγή
στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται, εψόσον
συντρέχουν Και σι εξής προϋποθέσεις:
αο) Είτε κατοβάλλεται ειδική ειοψορά ίση με ποσοστό 5% επί της
αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες
αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. Η
αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών
αξιών Του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισφορά καταβάλλεται ανά
μεταβιβαζύμενη αυτστελή ιδιοκτησία το αργότερο έως τη σύνταξη του
σχετικού συμβολαίου.
Με κοινή απόψαση Των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού
καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισψοράς, ο τρόπος και σι
υπύχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική
λεπτομέρεια.

ββ) Είτε κατεδαφίζοντοι τμήμα ή τμήματα των τουριστικών
εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που
υπερβαίνειτο 0,15.
γγ) Είτε απαιτείται όμορσ γήπεδο που να καλύπτει τσ ποσοστό του
υπερβάλλοντος του 0,15 συντελεστή δόμησης.
«γ. Για υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20:
αα. είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει Το ποσοστό του
υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δύμησης,
ββ.

είτε

κατεδαψίζονται

τμήμα

ή

τμήματα

των

τσυριστικών

εγκαταστάσεων, Τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που
υπερβαίνει Το 0,20,
γγ. είτε στην περίπτωση κατασκευών που έχουν ρυθμισθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 τσυ ν. 3843/2010 ή έχουν τακτοποιηθεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ή του ν.
4178/2013 καταβάλλεται εισψσρά ίση με Το 5% της αντικειμενικής αξίας
των κτιομάτων που αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που
υπερβαίνειτο 0,15, σύμψωνα με το εδάφιο β’ καιγ’ της υπσπαραγράψου
αα’ της παραγράψου β’. Στην περίπτωση αυτή, Το πσοσστό πώλησης

ή

μακροχρόνιας εκμίσθωσης υπολογίζεται στην υλοποιημένη δόμηση που
αντιστοιχεί σε συντελεστή δόμησης έως 0,20.
δ. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υψισταμένων
ξενοδσχειακών καταλυμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα

τουλάχιστον 50.000 τ.μ. το πσσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή
εκμισθωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράψου 2α,
Τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει Το 30%
της συνολικώς δσμημένης επιψάνειας Του σύνθετου τουριστικού

καταλύματσς Και τ0 ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν Των τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυΤοτελή διηρημένη
ιδιοκτησία.
ε. Για την εψαρμογή της παραγράψου αυτής 01 κατασκευές που έχουν

ρυθμισθεί, σύμφωνα με Τις διατάξεις Των άρθρων 5 έως 7 του ν.
3843/2010, ή έχουν τακτοποιηθεί, σύμψωνα με Τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4014/2011, θεωρούνται ως νομίμως υλοποιημένη δόμηση κοι
λαμβάνονται υπόψη νια τον υπολογισμό Του νομίμως υλοποιημένου
συντελεστή δόμησης.
στ. Οι διατάξεις της παραγράψου αυτής εφαρμόζονται και επί
ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράψου 2 Του άρθρου 30 του ν.
4067/2012 (Α 79), για τα οποία είχε υποβληΰεί πλήρης φόκελος για την
έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την έναρξη ισχύος Του ν. 4002/2011,
καθώς και επί ξενοδοχειακών καταλυμότων, γιο κα οποία είχε εκδοθεί
οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος Του ν. 4002/2011. Στην
περίπτωση αυτή ως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης νοείται ο
προβλεπόμενος να υλοποιηθεί συντελεστής δόμησης.
ζ. Ειδικά στην περίπτωση Που η νόμιμο υλοποιημένη δόμηση είναι
μεγολύτερη των 10.000 τ.μ. κοι ο υλοΠοιημένος συντελεστής ονώτερος
του 0,20 μπορεί νο προσουξάνεται το ποσοστό Των δυνόμενων νο
πωληθούν ή εκ.οτωΰούν μοκρπχρονίως, κατά την έννο.α της
ποραγρ-άψου 2α, τουριστ.<ών εΓειπλωμένων κατοικ·,ών υπό τις ακόλουθες
προ·υπσθεοε.ς. σ. οποίες πρέπει να συντρέχουν οωρευτικά:
αα. Κατεδιεψίζονται τυήματα της υλοποιημένς δόυησς που
αντ.οτο.χούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20, καθώς και
τα τμ&ματα Του ζενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριοτικ&ς
υποδομής που υπερβοίνουν τους τρε,ς οσόψους.
3β. 1- αξιοποι’οη συνδυάζεται ,ιε τη γενικότερη ανάπλαση Των
κτισ·υάτων και τη συνολικέ αναβάθ·υ.ση των οινοχρτιστων χώρων, κοθώς
και του περιβάυοντος χώ3συ των κτιρίων.
νγ. Η συνδοοι,ι’ των πιο πάνω π0οϋποθέοεων διαπιστώνεται με πρόξη
της Ε.δ.κής Υπηρεσίας Ποοώθηοι’ς κα. Αδειοδότηοης Τουριοτι<ών
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισυού ύστερα από αίτησ0 του κυρο’υ
Του ακινήτου.
δδ. οι πάσης φύσεως εντός Του γηπέδου κατασκευές, υφιστάμενες και
νέες, θα πρέπει είτε να βρίσκονται εντός Του νόμιμα υλοποιημένου η Του
ιεροβλεπόμενου από την οικοδομική άδεια περιτυπώματος της οικοδομής
στο χώρο, είτε να ικανοποιούν τους ισχύοντες κατά ιο χσόνο τς
κατασκευής τους όρους κα. περιορισμούς δόμησης.
Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό 30% Των τουοιστικών επιπλωμένων
να εκμ.σθωθούν
κατοικιών που επιτρέπεται να πωληθούν
μακροχρονως προοαυξάνεται κατά Το ποσοστό που προκύπτει οπό τον
πολ.λαπλοοιαομό του 30% υε το λόγο του οψοιρούμενου με Την
κατεδάειο τμήματος του νόμιι,ο υλοποιημένου συντελεστή προς το
0,20. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης Που
επιτοέπεται να παληθε ή να εκμισθωθε μοιροχρονίως δεν ·υπορεί νο
υπερβανειτο 50%.
ε·. Το ποοοοτό των δυνάμενων νο πωληΟο.ν ή εκμισθωθούν
ι,ακροχρονιως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, κτιτά την έννοια της
παρ. 2ο. μπορεί να προοαυξάνεται οε ποσοστό Πενέντο τοις εκοτό (50%),
υπό τις σ<όλσυθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει νε συντρέχουν
σωρευτικά:
αα. Κατεδαίζονται τμήματα ή αποούρονται κτίρια του υψιστάμενου
τουριστικού καταλύματος, που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ενενήντα
τοις εκατό (90%) της υλοποιημένης δόμησης και δεν ικανοποιούν τους
ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης.
ββ. Οι πάσης φύσεως Εντός του γηπέδου καεαοκευές, υψιοτάμενες και
νέες, πληρούν τους ισχύοντες κατά Τον χρόνο κατασκευής τους όρους και
περιορισμούς δόμησης, εντάσσονται, τουλόχιοτον, στην κατηγορία Α του
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), και καλύπτουν τις
απαιτήσεις Του Αναθεωρημένου Κανονισμού Επεμβάοεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).
γγ. Λεν έχει ληήθεί οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση γιετ χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, Σε αντίθετη περίπτωση, Το ποσό της
ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί επιστρέψεται, σύμψωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

85. Η αξι0ποίηση συνδυάζεται με τη γενικότερη ανάπλαση Των
κτισμάτων Και τη συνολική αναβάθμιση Των κοινοχρήστων χώρων, καθώς
καιτου περιβάΜοντος χώρου των κτιρίων. Ε4όσον συντρέχουν σι ως άνω
προϋποθέσεις, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν
μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υπολογίζεΤαι επί της
συνσλικώς δσμούμενης επιφάνειας Των υψιστάμενων και νέων
ΤουριοΤικών εγκαταστάσεων. Αν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης
είναι μεγαλύτεροςτου 0,15, η υπαγωγή στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται
υπό Τον όρο της καταβολής της ειδικής εισψοράς της υποπερ. αα’ Τηςπερ.
β’.
Η συνδρομή Των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται με πράξη της
Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, ύστερα από αίτηση Του κυρίου
του ακινήτου. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η μακροχρόνια εκμίοθωση
τ0υριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται σύμφωνα μετην παρ. 5
και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η ως άνω διαπισΤωτική πράξη.
Η περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται σωρευτικά με το άρθρα 10, περί
απόσυρσης παλαιών τουριστικών καταλυμάτων.
7.α. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 δεν
εφαρμόζεται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται η παρ. 13
του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 Α 29) και το π.δ. 250/2003 (Α 226).
8. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, Τα οποία κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόμου αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος,
είναι δυνατόν να υπάγοντοιστο καθεστώς χρσνομεριστικής μίσθωσης του
ν. 1652/1986 (Α 167). Το ποσοστό Του ανωτέρω ξενοδοχείου, Το οποίο
επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρσνομεριστικής μίοθωσης, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητας του
προκειμένου περί νέου σύνθεταυ Τουριστικού καταλύματος. Στην
περίπτωση υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος, που μετατρέπεται
σε σύνθετο τουριστικό κατόλυμα, Το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται
από τις διατάξεις Του ν. 1652/1986 (Α’167) και της υπ αριθμ.
Α9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1ί.12.1987 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας (Β 719).
9. Εψόσον σύνθετσ Τουριστικό κατάλυμα, πέραν Των ελάχιστων
απαιτσυμένων εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακσύ καταλύματος και της
εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής, περιέχει και πρόσθετες
ανάλογες εγκαταστάσεις, η ολοκλήρωση Των εγκαταστάοεων αυτών δεν
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση του Ε.Σ.Α. του σύνθετ0υ
τουριστικού καταλύματσς, επιτρέπεται δε η σύσταση οριζοντίων και
καθέτων ιδιοκτησιών, καθώς και η σύσταση ενοχικών ή εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι σι νέοι δικαιούχοι δεν
θα μεταβάλουν την προβλεπόμενη χρήση τους και ότι αποδέχονται
πλήρως Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του
σύνθετου τουριστικού κατολύματος.

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων

Σχετική διάταξη
αξιολογουμενης
ρύθμισης

/ υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία

—

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορεις

Αντικείμενο
συναρμοδιοτητας

1-2

Υπουργείο Υποδομών, ΕΑΑΔΗΣΥ

Ζητήματα
συμβάσεων

δημοσίων

3

Υπουργείο Εσωτερικών

Θητεία Επιτροπής Επιλογής

4

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο
Εσωτερικών

Πρόσληψη και
προσωπικού

απόσπαση

5

Υπουργείο Εσωτερικών

Διαδικασία επιλογής
Θέσεις ευθύνης

ό

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού (Τομέας Αθλητισμού)

δημοσίων
Ανάθεση
συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών έργων για τις
ανάγκες του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Γίαράκτιας
Χειροοψαίρισης και των
Παράκτιων
Μεσογειακών
Αγώνων 2023

7

Υπουργείο Τουρισμού

Λειτουργία
Σύνθετων
Τουριστικών Καταλυ μάτων

—

σε
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.α. Παρέχεται η δυνατότητα ατην αναθέτουσα αρχή, είτε υπόδειξης μελών
από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, είτε διενέργειας
κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιτροπών Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ‘Εργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), στην περίπτωση μη
επάρκειας των υπαλλήλων της για την πλήρωση των συλλογικών
γνωμοδοτικών οργάνων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας.
β.
Ορίζεται ότι η προβλεπόμενη αποζημίωση στα μέλη των συλλογικών
γνωμοδοτικών οργάνων του ν.4412/2016 καθορίζεται εφεξής, με κ.υ.α., κατά
παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015.
—

2.α. Καθορίζονται εκ νέου οι προθεσμίες του άρθρου 22Μ. του ν. 4412/2016
για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα με βάση το
αντικείμενο των συμβάσεων και τα κριτήρια ανάθεσης.
β.
Προβλέπεται η μη καταβολή των αποζημιώσεων στα μέλη των
συλλογικών οργάνων σε περίπτωση υπέρβασης των τιθέμενων προθεσμιών.
3.
Ορίζεται η διετία ως το χρονικό διάστημα της θητείας των μελών της
Επιτροπής Επιλογής με αρμοδιότητα την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων,
ύστερα από ανοιχτό διαγωνισμό, για την κάλυψη των θέσεων των εισηγητών

και ιων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21Β του
ν.3959/2011 σχετικά με τη μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την
επιλογή προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα εισάγεται
ρύθμιση με την οποία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιος
που λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη των
πεντακοσίων (500) μορίων, ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που
συγκεντρώνει.
4.

5.
Επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της
παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3959/2011 αναφορικά με τον καθορισμό της
αμοιβής των εμπειρογνωμόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών
Αποδοτικότητας, της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
6. Προβλέπεται ότι για τις ανάγκες διοργάνωσης α) του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και β) των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σι συμβάσεις προμηθειών υλικού και
υπηρεσιών συναφών με την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών
εγκαταστάσεων, θα ανατίθενται από τη Γ.Γ.Α. με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
7.
Τροποποιούνται συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
Β του ν.4θ02/2011 σχετικά με τη λειτουργία Σύνθετων Τουριστικών
Καταλυμάτων. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του
ξενοδοχειακού καταλύματος του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος,
αποκλειστικά έως τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση λειτουργίας του,
ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της ειδικής
τουριστικής υποδομής και της τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας.
-

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα εξής οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη από τον κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
καθορισμό της αποζημίωσης, στα μέλη των συλλογικών γνωμοδοτικών
οργάνων του ν.4412/2016.
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη λόγω ανάθεσης των συμβάσεων προμηθειών
υλικού και υπηρεσιών συναφών με την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών
εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες διοργάνωσης α) του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και β) των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων 2023, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.
3.
Ενδεχόμενη εξοικονόμηση δαπάνης, από τη μη καταβολή αποζημίωσης
στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων, στην περίπτωση υπέρβασης των

τιθέμενων προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών. Το
ύψος της εξοικονόμησης δεν δύναται να προσδιορισθεί εκ των προτέρων
καθώς εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟυΙΙΑ ΑΚΜΑΟΟΙΙ
16.03.2022 18:45

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

(άρΟρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη από τον κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
καθορισμό της αποζημίωσης, στα μέλη των συλλογικών γνωμοδοτικών
οργάνων του ν.4412/2016.
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη λόγω ανάθεσης των συμβάσεων προμηθειών υλικού
και υπηρεσιών συναφών με την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών
εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες διοργάνωσης α) του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και β) των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων 2023, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
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