ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϞΒ΄4 Μαρτίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Ορισµοί – Τροποποίηση του τίτλου και των
παρ. 1,2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2 Ρύθµιση ζητηµάτων προσφυγής σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
– Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί – Τροποποίηση
του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του
ν.
4412/2016
Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ –
Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου
36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση του τίτλου και
των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων – Τροποποίηση του
τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016

Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη –Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016
Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις
δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών – Τροποποίηση
των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 4412/2016
Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας
σύµβασης – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3,
4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ.
9 στο άρθρο 45 του ν. 4412/2016
Άρθρο 11 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
– Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4412/2016
Άρθρο 12 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4412/2016
Άρθρο 13 Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 48 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 14 Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες – Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016
Άρθρο 15 Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση
µελέτης – Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5
και προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 16 Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης –
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 5 άρθρου 53
του ν. 4412/2016
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Άρθρο 17 Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση του
τίτλου και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 Υπεργολαβία – Αντικατάσταση του άρθρου
58 του ν. 4412/2016
Άρθρο 19 Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 66
του ν. 4412/2016
Άρθρο 20 Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70 του ν.
4412/2016
Άρθρο 21 Εγγυήσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
Άρθρο 22 Λόγοι αποκλεισµού – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Άρθρο 23 Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
Άρθρο 24 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης έργου – Αντικατάσταση του άρθρου
76 του ν. 4412/2016
Άρθρο 25 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 4412/2016
Άρθρο 26 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων –
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Άρθρο 27 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης –
Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7, κατάργηση των
παρ. 2 και 4 και προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 28 Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύµβασης – Κατάργηση της παρ. 3 και τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 29 Αποδεικτικά µέσα – Τροποποίηση των παρ.
2, 3, 9 και 10 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016
Άρθρο 30 Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 86 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 31 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 87 του ν.
4412/2016
Άρθρο 32 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 5 και 6 και προσθήκη
παρ. 5Α στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016
Άρθρο 33 Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016
Άρθρο 34 Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 8,
προσθήκη παρ. 4Α και κατάργηση των παρ. 2, 3 και 7 του
άρθρου 92 του ν. 4412/2016
Άρθρο 35 Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» – Αντικατάσταση του άρθρου 93 του ν.
4412/2016
Άρθρο 36 Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
– Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.
4412/2016
Άρθρο 37 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών – Τροποποίηση των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Άρθρο 38 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή

αιτήσεων συµµετοχής– Τροποποίηση του τίτλου και των
παρ. 1 και 2, κατάργηση των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 96 του ν. 4412/2016
Άρθρο 39 Χρόνος ισχύος προσφορών – Τροποποίηση
των παρ. 1, 2, 3 και 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 97
του ν. 4412/2016
Άρθρο 40 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν.
4412/2016
Άρθρο 41 Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
101 του ν. 4412/2016
Άρθρο 42 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών – Αντικατάσταση του άρθρου 102
του ν. 4412/2016
Άρθρο 43 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών –
Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, και 5 του άρθρου 103 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 44 Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής – Οψιγενείς µεταβολές – Αντικατάσταση του άρθρου 104 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 45 Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Άρθρο 46 Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
Άρθρο 47 Διαδικασία ανάθεσης – Τροποποίηση των
παρ. 1 και 3 του άρθρου 109 Α του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Άρθρο 48 Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση
του άρθρου 116 του ν. 4412/2016
Άρθρο 49 Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη άρθρου 117 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση του
άρθρου 118 του ν. 4412/2016
Άρθρο 51 Απευθείας ανάθεση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace) – Προσθήκη άρθρου
118 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 52 Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας –
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016
Άρθρο 54 Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες συµβάσεις έργων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 124
του ν. 4412/2016
Άρθρο 55 Έννοµη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη
ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δηµοσίων συµβάσεων του άρθρου 119 – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016
Άρθρο 56 Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες) για δηµόσιες συµβάσεις –
Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128 του ν.
4412/2016
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 57 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη– Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν.
4412/2016
Άρθρο 58 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων
ελεγκτών µηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 59 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Αντικατάσταση του άρθρου 138 του ν. 4412/2016
Άρθρο 60 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων–
Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016
Άρθρο 61 Ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης – Αντικατάσταση του άρθρου 142 του ν. 4412/2016
Άρθρο 62 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση
– Αντικατάσταση του άρθρου 143 του ν. 4412/2016
Άρθρο 63 Σύµπραξη του µελετητή στην κατασκευή –
Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 144 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 64 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 65 Ηµερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση του
άρθρου 146 του ν. 4412/2016
Άρθρο 66 Προθεσµίες – Αντικατάσταση του άρθρου
147 του ν. 4412/2016
Άρθρο 67 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών
έργου – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148
του ν. 4412/2016
Άρθρο 68 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) – Αντικατάσταση του άρθρου 149 του ν. 4412/2016
Άρθρο 69 Προκαταβολές – Αντικατάσταση του άρθρου
150 του ν. 4412/2016
Άρθρο 70 Επιµετρήσεις – Αντικατάσταση του άρθρου
151 του ν. 4412/2016
Άρθρο 71 Λογαριασµοί – Αντικατάσταση του άρθρου
152 του ν. 4412/2016
Άρθρο 72 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3, 10, 19, 21
και 22 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
Άρθρο 73 Απολογιστικές εργασίες – Τροποποίηση των
παρ. 9 και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016
Άρθρο 74 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του
Α.Π.Ε. – Αντικατάσταση του άρθρου 155 του ν.
4412/2016
Άρθρο 75 Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων
κατά τη διάρκειά τους – Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες
εργασίες – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3
και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016
Άρθρο 76 Βλάβες στα έργα – Αποζηµιώσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη
παρ. 11 στο άρθρο 157 του ν. 4412/2016
Άρθρο 77 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5,

6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016
Άρθρο 78 Έκπτωση αναδόχου – Τροποποίηση των παρ.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 160 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 79 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύµβασης
– Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161 του ν.
4412/2016
Άρθρο 80 Υποκατάσταση – Αντικατάσταση του άρθρου
164 του ν. 4412/2016
Άρθρο 81 Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριµένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία – Αντικατάσταση του άρθρου 165 του ν. 4412/2016
Άρθρο 82 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 4412/2016
Άρθρο 83 Διοικητική παραλαβή για χρήση – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016
Άρθρο 84 Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜΤΕΜ) – Αντικατάσταση του άρθρου 170 του ν. 4412/2016
Άρθρο 85 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων – Αντικατάσταση του άρθρου 171 του ν. 4412/2016
Άρθρο 86 Παραλαβή – Αντικατάσταση του άρθρου 172
του ν. 4412/2016
Άρθρο 87 Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών –
Αντικατάσταση του άρθρου 174 του ν. 4412/2016
Άρθρο 88 Διαιτητική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9 στο
άρθρο 176 του ν. 4412/2016
Άρθρο 89 Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση – Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016
Άρθρο 90 Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 91 Προθεσµίες – Χρονοδιάγραµµα – Αντικατάσταση του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
Άρθρο 92 Ποινικές ρήτρες – Τροποποίηση των παρ. 2,
3, 4, 5 και 6 του άρθρου 185 του ν. 4412/2016
Άρθρο 93 Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν.
4412/2016
Άρθρο 94 Έγκριση της µελέτης – Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου
189 του ν. 4412/2016
Άρθρο 95 Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016
Άρθρο 96 Έκπτωση του αναδόχου – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191 του ν.
4412/2016
Άρθρο 97 Διάλυση της σύµβασης – Τροποποίηση των
παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου
192 του ν. 4412/2016
Άρθρο 98 Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 194 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 99 Υποκατάσταση του αναδόχου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016
Άρθρο 100 Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016
Άρθρο 101 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
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– Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12
και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198 του ν.
4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 102 Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου – Τροποποίηση των
παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
Άρθρο 103 Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – Αντικατάσταση του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 104 Χρόνος παράδοσης υλικών – Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
Άρθρο 105 Παραλαβή υλικών – Τροποποίηση της παρ.
1 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016
Άρθρο 106 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016
Άρθρο 107 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών – Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 108 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων – Τροποποίηση του
τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη
παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Άρθρο 109 Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες – Τροποποίηση των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (άρθρο 40 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 110 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ– Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016
(Άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 214/25/ΕΕ)
Άρθρο 111 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί – Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρου 271 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 112 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση
της παρ. 5 του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 99
παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 113 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
– Αντικατάσταση του άρθρου 278 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 114 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς – Τροποποίηση των παρ. 1
και 3 του άρθρου 279 του ν. 4412/2016
Άρθρο 115 Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 280 του ν.
4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 116 Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης –
Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 281 του ν.
4412/2016
Άρθρο 117 Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 296 του

ν. 4412/2016 (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 118 Εγγυήσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 302 του ν. 4412/2016
Άρθρο 119 Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των
κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι –
Τροποποίηση της παρ. 1 και κατάργηση της παρ. 3 του
άρθρου 305 του ν. 4412/2016
Άρθρο 120 Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016
Άρθρο 121 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 310
του ν. 4412/2016
Άρθρο 122 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 7 και προσθήκη παρ.
6Α στο άρθρο 313 του ν. 4412/2016
Άρθρο 123 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας –
Αντικατάσταση του άρθρου 315 του ν. 4412/2016
Άρθρο 124 Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 316 του ν. 4412/2016
Άρθρο 125 Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016
Άρθρο 126 Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση
του άρθρου 326 του ν. 4412/2016
Άρθρο 127 Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη άρθρου 327 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 128 Απευθείας ανάθεση – Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016
Άρθρο 129 Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας –
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 4, 6, 7 και 8,
κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο
άρθρο 329 του ν. 4412/2016
Άρθρο 130 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης –
Αντικατάσταση του άρθρου 330 του ν. 4412/2016
Άρθρο 131 Έννοµη προστασία για συµβάσεις των άρθρων 328 και 329 - Αντικατάσταση του άρθρου 333Α του
ν. 4412/2016
Άρθρο 132 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία – Αντικατάσταση του άρθρου 334 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 133 Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 344 του
ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134 Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 345 του ν. 4412/2016
Άρθρο 135 Παράβολο – Τροποποίηση του τίτλου και
της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016
Άρθρο 136 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής –
Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365
του ν. 4412/2016
Άρθρο 137 Προσωρινά µέτρα – Αντικατάσταση του άρθρου 366 του ν. 4412/2016
Άρθρο 138 Δικαστική προστασία – Αρµόδιο δικαστήριο
– Αντικατάσταση του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 139 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 140 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 141 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 142 Έναρξη ισχύος Μέρους Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 143 Δοµή Δυνάµεων - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 72 του ν. 3883/2010
Άρθρο 144 Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών Εξοπλισµών – Αντικατάσταση του άρθρου 73 του
ν. 3883/2010
Άρθρο 145 Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων
Στρατιωτικού Εξοπλισµού – Αντικατάσταση του άρθρου
74 του ν. 3883/2010
Άρθρο 146 Ενεργοποίηση προγράµµατος στρατιωτικού εξοπλισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν.
3883/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 147 Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα
της άµυνας – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν.
3978/2011
Άρθρο 148 Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων
της Βουλής των Ελλήνων – Αντικατάσταση του άρθρου
2 του ν. 3978/2011
Άρθρο 149 Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική –
Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011
Άρθρο 150 Συµφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 151 Αρµοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων – Αντικατάσταση του
άρθρου 5 του ν. 3978/2011
Άρθρο 152 Αρµοδιότητες Γενικών Επιτελείων των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων – Αντικατάσταση του
άρθρου 6 του ν. 3978/2011
Άρθρο 153 Συλλογικά όργανα – Αντικατάσταση του
άρθρου 7 του ν. 3978/2011
Άρθρο 154 Επιτροπές Προµηθειών και κατανοµή αρµοδιοτήτων – Προσθήκη άρθρων 7Α, 7Β και 7Γ στον ν.
3978/2011
Άρθρο 155 Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που
εφαρµόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3978/2011
Άρθρο 156 Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης
της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονοµικούς
φορείς – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 3978/2011
Άρθρο 157 Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και
στη διοίκηση του οικονοµικού φορέα – Αντικατάσταση
του άρθρου 12 του ν. 3978/2011
Άρθρο 158 Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3978/2011

Άρθρο 159 Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής
στο άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν.
3978/2011
Άρθρο 160 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 161 Σύνταξη προσφορών – Τροποποίηση της
παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3978/2011
Άρθρο 162 Χρόνος ισχύος προσφορών – Αντικατάσταση του άρθρου 84 του ν. 3978/2011
Άρθρο 163 Κατακύρωση σύµβασης – Τροποποίηση του
άρθρου 87 του ν. 3978/2011
Άρθρο 164 Ματαίωση διαδικασίας – Προσθήκη άρθρου
88Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 165 Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν. 3978/2011
Άρθρο 166 Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου
στρατιωτικού εξοπλισµού – Αντικατάσταση του άρθρου
107 του ν. 3978/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 167 Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3433/2006
Άρθρο 168 Εγγύηση συµµετοχής – Αντικατάσταση του
άρθρου 33 του ν. 3433/2006
Άρθρο 169 Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης της σύµβασης – Προσθήκη άρθρου 33Α στον
ν. 3433/2006
Άρθρο 170 Εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου
της σύµβασης – Προσθήκη άρθρου 33Β στον
ν. 3433/2006
Άρθρο 171 Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση του άρθρου
37 του ν. 3433/2006
Άρθρο 172 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου
40 του ν. 3433/2006
Άρθρο 173 Έκπτωση αναδόχου – Κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 3433/2006
Άρθρο 174 Τροποποίηση συµβάσεων και συµφωνιώνπλαίσιο κατά τη διάρκειά τους – Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3433/2006
Άρθρο 175 Απόρριψη – Αντικατάσταση υπηρεσιών Προσθήκη άρθρου 63Α στον ν. 3433/2006
Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση συµβατικών διαφορών Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3433/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 177 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄
Άρθρο 178 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β΄
Άρθρο 179 Έναρξη ισχύος Μέρους Β΄
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 180 Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής
Ανταγωνισµού – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17
του ν. 3959/2011
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Άρθρο 181 Μισθολογικές ρυθµίσεις για την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4354/2015
Άρθρο 182 Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ Α.Ε.) και καθορισµός του
ύψους των λειτουργικών δαπανών - Τροποποίηση του
άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 183 Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) –
Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της
Ε.Α.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 184 Έγκριση των κανονισµών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. από το διοικητικό συµβούλιο
αυτής – Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του
ν. 3912/2011
Άρθρο 185 Ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου
πέµπτου του ν. 3912/2011
Άρθρο 186 Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του
ν. 2843/2000
Άρθρο 187 Ρυθµίσεις για τους κανονισµούς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 188 Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα
Άρθρο 189 Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 190 Εγγραφή µελών Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος στο Γ.Ε.ΜΗ. – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1
του άρθρου 64 του ν. 4497/2017
Άρθρο 191 Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας σε διπλωµατούχους µηχανικούς
Άρθρο 192 Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 193 Γενικές αρχές
Άρθρο 194 Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 195 Παραγραφή
Άρθρο 196 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 197 Επιµέτρηση ποινής
Άρθρο 198 Δηµοσιότητα
Άρθρο 199 Πειθαρχικά συµβούλια
Άρθρο 200 Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια
Άρθρο 201 Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο
Άρθρο 202 Εξαίρεση µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου
και Εισηγητή
Άρθρο 203 Προκαταρτική εξέταση
Άρθρο 204 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 205 Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων

Άρθρο 206 Έκδοση πειθαρχικής απόφασης
Άρθρο 207 Έφεση
Άρθρο 208 Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Άρθρο 209 Γραµµατεία Πειθαρχικών Συµβουλίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 210 Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012
Άρθρο 211 Ρυθµίσεις για τη διέλευση ατόµων µε αναπηρία από αυτοκινητόδροµους µε διόδια – Αντικατάσταση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 212 Διατάξεις σχετικά µε τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων – Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων καυσίµων
Άρθρο 213 Καθορισµός αρµοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών – Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4250/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 214 Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδοµικών αδειών
Άρθρο 215 Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την
έκδοση οικοδοµικών αδειών
Άρθρο 216 Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής
στη νοµοθεσία για την αυθαίρετη δόµηση
Άρθρο 217 Έκδοση οικοδοµικών αδειών για τα κτίρια
του πρώην Ολυµπιακού Χωριού Τύπου Αµαρουσίου
Άρθρο 218 Καθορισµός υποπεριοχής προστασίας στις
περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων
Άρθρο 219 Υπαίθρια διαφήµιση σε ζώνες αεροδροµίων
Άρθρο 220 Παράταση αδειών δόµησης σε σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές – Τροποποίηση της παρ.
4 του ν. 4258/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 221 Παράταση αναστολής πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Άρθρο 222 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεµπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθµιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος»
Άρθρο 223 Διαδικασία υπολογισµού νόµιµων τόκων
στις περιπτώσεις ανάκτησης ποσού ενίσχυσης που έχει
δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόµων 1892/1990,
2601/1998 και 3299/2004
Άρθρο 224 Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προσθήκη παρ. 16
στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 225 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων
Άρθρο 226 Ρύθµιση για τα δηµόσια ακίνητα του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων
Άρθρο 227 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 228 Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Τροποποίηση του
ν. 4429/2016
Άρθρο 229 Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4635/2019
Άρθρο 230 Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων
διοίκησης των Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017
Άρθρο 231 Υπολογισµός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου Επιµελητηρίου – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73 του
ν. 4497/2017
Άρθρο 232 Εποπτεία και οικονοµικές καταστάσεις Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. – Τροποποίηση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017
Άρθρο 233 Οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων
χρήσεων Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 και της
Κ.Ε.Ε.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4712/2020
Άρθρο 234 Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση µελών διοικητικού συµβουλίου, διοικητικής επιτροπής και
εκτελεστικών επιτροπών – Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 71 του ν. 4497/2017
Άρθρο 235 Έναρξη ισχύος ρυθµίσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
Άρθρο 236 Διατάξεις για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
– Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 1733/1987
Άρθρο 237 Ζητήµατα προθεσµιών υπαγωγής ακινήτων
που αποκτήθηκαν µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού
σε διατάξεις που αφορούν σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών
– Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 128
του ν. 4759/2020
Άρθρο 238 Τρόπος επιλογής εξειδικευµένων συµβούλων-επιστηµόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισµού – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 239 Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις– Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
Άρθρο 240 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 241 Σύναψη συµβάσεων ερευνητικών κέντρων
και πανεπιστηµιακών εργαστηρίων της Εµβληµατικής
Δράσης για την αντιµετώπιση του ιού SARS - Cov-2
Άρθρο 242 Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Άρθρο 243 Εκσυγχρονισµός και επέκταση εγκαταστάσεων σε όµορο ακίνητο – Τροποποίηση της περ. γ΄ της

παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
Άρθρο 244 Μεταβατική διάταξη ως προς µη εξουσιοδοτηµένες πωλήσεις διαφηµιστικού χρόνου
Άρθρο 245 Δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
Άρθρο 246 Ρυθµίσεις για την οριστική παραλαβή έργων που αφορούν υποδοµές δικαστηρίων
Άρθρο 247 Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών από την εφαρµογή της παρ. 3
του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου
55 του ν. 4623/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4647/2019
Άρθρο 248 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής
Άρθρο 249 Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.
Άρθρο 250 Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID – 19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις δοµές ψυχικής
υγείας – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
Άρθρο 251 Παράταση ισχύος της άδειας εµπορίας του
άρθρου 6 του ν. 3054/2002
Άρθρο 252 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Επιµελητηρίων-προσθήκη περ. κ΄ στην παρ.3 του άρθρου 65
του ν. 4497/2017
Άρθρο 253 Περιβαλλοντικά κίνητρα – Αναρίθµηση και
τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 254 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Ορισµοί - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1,2, 3
και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις εξουσιοδοτική διάταξη, στην παρ.
1 του άρθρου 2 τροποποιούνται οι περ. 5, 6, 7, 9, 11, 24,
31, 32, 33, 34, 35, προστίθενται περ. 7α, 30α, 31α, 32α,
44, 45, 46, 47 και 48, στην παρ. 2 τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο και η περ. 4 και προστίθενται περ. 4α, 4β,
4γ και 4δ, στην παρ. 3 τροποποιούνται το εισαγωγικό εδάφιο και οι περ. 6 και 14 και το άρθρο 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισµοί – Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
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1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου
δικαίου ή οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από αυτές τις
αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά
την έννοια του άρθρου 223 και
β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224,
2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ΚΚΑ)» νοούνται
οι αναθέτουσες αρχές που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν
διαδεχθεί,
3) ως «µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές,
4) ως «οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισµοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) έχουν συσταθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό της
κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος, που δεν έχουν
βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα,
β) έχουν νοµική προσωπικότητα και
γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέρος, από
τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή η διαχείριση
των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους
οργανισµούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συµβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήµισυ των µελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισµούς
δηµοσίου δικαίου,
5) ως «δηµόσιες συµβάσεις» και ως «συµβάσεις έργων, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών» νοούνται οι
συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται
γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση µελετών,
την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις
έργων» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο:
α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α΄ και στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Β΄,
β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου,
γ) την υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή τη µελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου
δοµικών εργασιών ή εργασιών µηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας,
7α) ως «δηµόσιες συµβάσεις µελετών και τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών νοούνται όλες οι συµβάσεις µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών
και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται µε την εκτέλεση
έργου, κατά την έννοια της περ. 7 ή τον χωρικό σχεδια-

σµό, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες
δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις προµηθειών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν
ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση,
τη µίσθωση ή τη µίσθωση - πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα
αγοράς, προϊόντων. Μια σύµβαση προµηθειών µπορεί να
περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης
και εγκατάστασης,
9) ως «δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» και ως «συµβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών που δεν εµπίπτουν
στην περ. 7α.
Στις συµβάσεις υπηρεσιών περιλαµβάνονται και οι
συµβάσεις παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν ως αντικείµενο τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό,
οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και δράσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεµβάσεις,
την υποστήριξη της υλοποίησής τους µε τη µεταφορά
της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή
εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων και δράσεων. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονοµικές µελέτες,
κοινωνικές µελέτες και µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
10) ως «συµφωνία - πλαίσιο» νοείται µία συµφωνία
που συνάπτεται µεταξύ µιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί
στον καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις
που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, όπου
ενδείκνυται, τις προβλεπόµενες ποσότητες,
11) ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των
προσώπων ή φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει
στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προµήθεια
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια αυτή περιλαµβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του
Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του παρόντος
Βιβλίου,
12) ως «προσφέρων» νοείται οικονοµικός φορέας που
έχει υποβάλει προσφορά,
13) ως «υποψήφιος» νοείται οικονοµικός φορέας που
έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση
συµµετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας,
14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης» ή «έγγραφο της σύµβασης» νοείται κάθε έγγραφο
το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέµπει η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας, µε σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας
ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης των άρθρων 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιµοποιείται ως µέσο
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προκήρυξης του διαγωνισµού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων
όρων της σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγµάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), οι συµπληρωµατικές πληροφορίες
που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάµει της παρ. 2 του
άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της
σύµβασης µετά των Παραρτηµάτων αυτής και η τεχνική
συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαµβάνει και τις εφαρµοστέες τεχνικές προδιαγραφές,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται
δραστηριότητες που διεξάγονται σε µόνιµη βάση µε µία
από τις παρακάτω µορφές:
α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
β) της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων ή της σύναψης
συµφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που
προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως µε τις κατωτέρω µορφές: α) τεχνικής υποδοµής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/στους αναθέτοντες
φορείς να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις/συµβάσεις ή
να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συµβουλών σχετικά µε τη διεξαγωγή ή τον
σχεδιασµό διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων/συµβάσεων, γ) προετοιµασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων/συµβάσεων εξ ονόµατος και για λογαριασµό της ενδιαφερόµενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται:
α) µία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµένως, επικουρικές
δραστηριότητες αγορών,
β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές
δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµένως, επικουρικές
δραστηριότητες αγορών.
Οι συµβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειµένου
να πραγµατοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συµβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως
234. Το άρθρο 237 δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που
ανατίθενται από ΚΑΑ µε σκοπό την πραγµατοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρµόδιες για τον εθνικό σχεδιασµό, προγραµµατισµό, καθώς και συντονισµό κεντρικών και επικουρικών
δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ,
19) ως «πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων» ή «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συµβάσεων» νοείται δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει
στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών,
20) µε τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται

κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών, το οποίο µπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
21) ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης
της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαµβάνονται µε τη χρήση ενσύρµατου, ασύρµατου, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου,
22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά
και/ή διασυνδεδεµένα στάδια, συµπεριλαµβανοµένων
της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγµατοποιηθούν, της παραγωγής, της εµπορίας και των όρων της,
της µεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθόλη
τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της
παροχής µιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των πρώτων
υλών ή την παραγωγή των πόρων µέχρι την απόρριψη,
την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης,
23) ως «διαγωνισµοί µελετών» νοούνται διαδικασίες
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τοµείς της
χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής και
των έργων µηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων,
µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή
βραβείων,
24) ως «καινοτοµία» νοείται η υλοποίηση νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας,
που περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόµησης ή κατασκευής, νέα µέθοδο εµπορίας ή νέα µέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηµατικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή
των εξωτερικών σχέσεων µεταξύ άλλων, µε σκοπό τη
συµβολή στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2030»
για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη,
25) ως «σήµα» (label) νοείται οποιοδήποτε έγγραφο,
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία, µέθοδος ή διαδικασία πληροί ορισµένες απαιτήσεις,
26) ως «απαίτηση ή απαιτήσεις σήµατος» νοούνται οι
απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειµένου να
λάβει το σχετικό σήµα,
27) ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 5 και 235 όρια,
28) ως «δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων» και ως
«συµβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης
της περ. 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι
ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,
29) ως «δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων» και ως
«συµβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης
της περ. 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, αντίστοιχα, των οποίων η
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εκτιµώµενη αξία εκτός (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά,
30) ως «συνοπτικός διαγωνισµός» νοείται η απλοποιηµένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
117 και 327,
30α) ως «δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις ή οι συµβάσεις των οποίων η
εκτιµώµενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ,
31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µε ή χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση
στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
118 και 328,
31α) ως «απευθείας ανάθεση µέσω ηλεκτρονικής αγοράς» νοείται η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης που
διενεργείται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 118Α,
32) ως «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία υποσυστήµατα για τον προγραµµατισµό, τη σύναψη και
την εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την έννοια της περ. 5, καθώς και για τη συλλογή, δηµοσιοποίηση και ανάλυση στοιχείων σχετικών µε τις εν
λόγω συµβάσεις, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
32α) ως «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο αποτελεί µέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραµµατισµό, τη σύναψη και την εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την έννοια της περ. 5, µε τη
χρήση και εφαρµογή ΤΠΕ,
33) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται ιδίως οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονοµικοί φορείς που χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,
34) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί µέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έχει
ως σκοπό τη συλλογή και δηµοσιοποίηση στοιχείων που
αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις, κατά την έννοια της περ. 5, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38 του παρόντος,
35) ως ΕΑΑΔΗΣΥ νοείται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµόσιων Συµβάσεων που είναι ανεξάρτητη διοικητική
αρχή συσταθείσα µε τον ν. 4013/2011,
36) ως «κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει
προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
37) ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει
προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
38) ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
39) ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
40) ως «ΣΔΣ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον
ν. 2513/1997 (Α΄ 139),
41) οι όροι «Δηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση»

και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
42) ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της
ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας
αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης της
περ. 14, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης
φύσεως τροποποιήσεις της συµφωνίας αυτής,
43) ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «µελετητής» ή
«προµηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί µε δηµόσια
σύµβαση ή σύµβαση, κατά την έννοια της διάταξης της
περ. 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή
η µελέτη έργου ή η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα,
44) ως «µη κανονικές προσφορές» νοούνται όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων
της σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συµπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές,
45) ως «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως
καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
46) ως «µη κατάλληλη» νοείται µία προσφορά όταν
δεν σχετίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως,
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως
προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης,
47) ως «µη κατάλληλη» νοείται µία αίτηση συµµετοχής
όταν στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα
µε τα άρθρα 73 και 74 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77,
48) όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ποσό, προϋπολογισµός ή εκτιµώµενη αξία σύµβασης ή αξία της σύµβασης, νοείται χωρίς ΦΠΑ, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις αυτού.
2. Πέραν των ορισµών της παρ. 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι:
1) ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το
Δηµόσιο ή άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα, για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η δηµόσια σύµβαση ή
σύµβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περ. 5 της
παρούσας παραγράφου ή κατασκευάζεται το έργο,
2) ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την
ευθύνη υλοποίησης του έργου,
3) ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που
εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασµό
του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης,
4) ως «διευθύνουσα υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του
έργου,
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4α) ως «επιβλέπων» νοείται τεχνικός υπάλληλος της
διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιηµένος ιδιωτικός
φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων),
ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξιδεικευµένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου,
4β) ως «επιβλέπων ελεγκτής ή µηχανικός» ή «ελεγκτής µηχανικός» νοείται ο εγγεγραµµένος στο Μητρώο
Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η επίβλεψη των εκτελούµενων έργων προεκτιµώµενης αµοιβής από εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ έως το αντίστοιχο όριο της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 4412/2016,
4γ) «ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης» είναι το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρείες που εκτελούν δηµόσια έργα,
4δ) «Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» είναι το σύνολο εναρµονισµένων αρχών, κανόνων, µεθόδων και εργαλείων για την εξαγωγή του πραγµατικού κόστους των
έργων,
5) ως «Τεχνικό Συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί για την
έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία ή ζητείται από την αναθέτουσα ή την προϊσταµένη αρχή,
6) ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των µετρήσιµων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται
στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας
και αισθητικής εµφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής
του.
3. Πέραν των ορισµών της παρ. 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου I:
1) ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δηµόσιο ή άλλος
φορέας του δηµόσιου τοµέα, στον οποίο ανήκει το έργο
για το οποίο εκπονούνται µελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες,
2) ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή που
καταρτίζει σύµβαση µελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών µε τον ανάδοχο είτε για λογαριασµό της είτε για
λογαριασµό του κυρίου του έργου,
3) ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης, ασκώντας για λογαριασµό του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης,
4) ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο
και διοίκηση της συναφθείσας σύµβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταµένης Αρχής,
5) ως «Τεχνικό συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί στον εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται από την αναθέτουσα ή την προϊσταµένη αρχή,
6) ως «φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης νοείται οποιαδήποτε µελέτη ή τεχνική υπηρεσία ή άλλη επιστηµονική υπηρεσία που σχετίζεται µε την εκτέλεση έργου,
κατά την έννοια της περ. 7 της παρ. 1:

α) «µελέτη» είναι το αποτέλεσµα συστηµατικής και αναλυτικής επιστηµονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριµένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείµενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή
στην επέµβαση σε έργο ή αφορά στον σχεδιασµό και
την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε
µεθόδους χωρικού σχεδιασµού και ανάπτυξης,
β) «τεχνικές υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται
στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων µε τη διάθεση κυρίως συγκεκριµένου επιστηµονικού προσωπικού και άλλων µέσων επί ορισµένου χρόνου, που προσδιορίζεται
είτε ηµερολογιακά είτε σε συνάρτηση µε ορισµένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες µπορούν να έχουν ως αντικείµενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών δηµοσίου διαγωνισµού έργου, µελέτης ή τεχνικής ή άλλης συναφούς επιστηµονικής υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή µελέτης
και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης µελέτης, έργου ή τεχνικής
ή άλλης συναφούς επιστηµονικής υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο µελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή
έλεγχο έργου,
7) ως «Προεκτιµώµενη αµοιβή» νοείται το προεκτιµώµενο από την αναθέτουσα αρχή χρηµατικό ποσό για την
ολοκλήρωση των προκηρυσσόµενων µελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο
53 και αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης,
8) ως «Συµβατική αµοιβή» νοείται το καθοριζόµενο µε
την προκήρυξη κατ’ αποκοπή τίµηµα, όταν δεν προβλέπεται υποβολή οικονοµικής προσφοράς και η οικονοµική
προσφορά του αναδόχου στις λοιπές περιπτώσεις συµβάσεων µελετών και συµβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών,
9) ως «Τελική αµοιβή» νοείται το συνολικό ποσό που
καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αµοιβή για το εκτελεσθέν αντικείµενο της σύµβασης,
10) ως «Μονάδες φυσικού αντικειµένου» νοούνται οι
χαρακτηριστικές για κάθε αντικείµενο σύµβασης µοναδιαίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το µέγεθος του κατά κύριο λόγο, όπως
χιλιόµετρα οδού, επιµέρους αυτοτελείς δοµικές κατασκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς, ανισόπεδους
κόµβους και διαβάσεις), τετραγωνικά µέτρα κτιρίων ή αποτυπώσεων ή οι µονάδες του χρόνου που απαιτούνται
για την εκτέλεση της σύµβασης,
11) ως «Κύρια Μελέτη» νοείται η µελέτη που έχει ως
αντικείµενο τον ίδιο τον σχεδιασµό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασµένα µε άλλη
κύρια µελέτη,
12) Ως «Υποστηρικτικές µελέτες και έρευνες» νοούνται οι επί µέρους µελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασµό έργου ή την παροχή υπηρεσίας,
δεν έχουν, όµως, ως αντικείµενο τον ίδιο τον σχεδιασµό
του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας,
13) ως «Απλή Μελέτη» νοείται η µελέτη που περιλαµβάνει µία κύρια αυτοτελή µελέτη και ενδεχοµένως τις απαιτούµενες υποστηρικτικές µελέτες,
14) ως «σύνθετη µελέτη» νοείται η µελέτη που περιλαµβάνει περισσότερες από µία κύριες µελέτες και ενδεχοµένως τις απαιτούµενες υποστηρικτικές µελέτες,
15) Ως «κατηγορίες µελετών» και ως «υπηρεσίες επί-
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βλεψης µελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι
του Προσαρτήµατος Γ΄: (1) Χωροταξικές και ρυθµιστικές
µελέτες, (2) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες, (3)
Οικονοµικές µελέτες, (4) Κοινωνικές µελέτες, (5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, (6) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων, (7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και τοπίου), (8) Στατικές
µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), (9) Μηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες, (10) Μελέτες
συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες, (11) Μελέτες λιµενικών έργων (12) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων,
πλωτών, εναέριων), (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, (14) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές,
πυρηνικές ήπιων µορφών ενέργειας), (15) Βιοµηχανικές
µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας), (16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές), (17) Χηµικές µελέτες και έρευνες, (18) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων,
(19) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες, (20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες, (21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες, (22) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες, (23) Γεωργικές µελέτες
(γεωργοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων), (24) Δασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών), (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
και έργων πρασίνου, (26) Αλιευτικές µελέτες, (27) Περιβαλλοντικές µελέτες και (28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να τροποποιείται το ως άνω
Παράρτηµα, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες µελετών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται σε
αυτό.
4. Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου και για τις ανάγκες του Βιβλίου I ο όρος «αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης» περιλαµβάνει τις ενδεικτικά απαριθµούµενες στα
επίπεδα NUTS 1, 2 και 3 και µικρότερες διοικητικές µονάδες, όπως αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ)
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 154).
5. Ορισµοί σχετικοί µε τις τεχνικές προδιαγραφές των
άρθρων 54 και 282 περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII
του Προσαρτήµατος Α΄ και στο Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Β΄, αντίστοιχα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2
Ρύθµιση ζητηµάτων προσφυγής σε διαδικασία
µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016
Το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32Α
Ρύθµιση ζητηµάτων προσφυγής σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής της παρ.
1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις
επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης
και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72,
περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν
προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την περ.
β΄ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β΄ της παρ. 4 και την
παρ. 6,
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2, ή
γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προµήθεια αγαθών
που είναι εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο
εµπορευµάτων σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 4.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης διεξάγεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους όρους της
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της σύµβασης. Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης
γίνεται από γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται
από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων, και εισηγείται προς το
αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης. Ειδικά στην περίπτωση
που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β΄ της παρ. 1
ως γνωµοδοτικό όργανο µπορεί να ορίζεται και η αρµόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
3. Στην περ. γ΄ της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης
διεξάγεται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.»
Άρθρο 3
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Τροποποίηση του τίτλου
και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 34 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
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προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 34
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί – Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, µειωµένες τιµές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη µορφή επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των
προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση
αυτόµατες µεθόδους αξιολόγησης.
Δεδοµένου ότι ορισµένες δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και έργων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων,
δεν µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση αυτόµατη µέθοδο αξιολόγησης, οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
2. Στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός, όταν το περιεχόµενο των εγγράφων
της σύµβασης και ιδίως των τεχνικών προδιαγραφών
µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια.
Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά τον νέο διαγωνισµό µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας - πλαίσιο, όπως
προβλέπεται στις περ. β΄ ή γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 39,
καθώς και κατά τον διαγωνισµό για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από
τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:
α) µόνο στις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιµής,
β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των χαρακτηριστικών
των προσφορών που επισηµαίνονται στα έγγραφα της
σύµβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής ή στην προσφορά µε το
χαµηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασιζόµενη στη σχέση αποδοτικότητας - κόστους.
4. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού το επισηµαίνουν
στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI του Προσαρτήµατος Α΄.
5. Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια πρώτη πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή
τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχει καθοριστεί. Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν
έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 73, περί λόγων αποκλεισµού, και πληροί τα κριτήρια επιλογής, και εφόσον η

προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές,
χωρίς να είναι µη κανονική ή απαράδεκτη ή µη κατάλληλη.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα
όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συµπαιγνίας ή
διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή
ασυνήθιστα χαµηλές.
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής,
όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχετίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα
άρθρα 73, περί λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, ή
όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 περί κριτηρίων επιλογής, 76 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, και 77 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, χρησιµοποιώντας, κατά την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται
στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των
προσκλήσεων.
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της
πλήρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία
διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 86.
Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο µαθηµατικός τύπος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, για την αυτόµατη ανακατάταξη βάσει των νέων τιµών ή/και των νέων αξίων που υποβάλλονται. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά καθορίζεται µε βάση
µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη
σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί
για τον καθορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού ή σε άλλα έγγραφα της σύµβασης. Προς τούτο, τυχόν περιθώρια διακύµανσης προσδιορίζονται εκ
των προτέρων µε συγκεκριµένες τιµές.
Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ-
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σφορές, προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για
κάθε εναλλακτική προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις
πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη
δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύνανται, εάν επισηµαίνεται εκ των
προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες
σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Δύνανται, επίσης, να ανακοινώνουν ανά πάσα στιγµή τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να
γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά
τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού.
8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει
προηγουµένως το χρονικό διάστηµα που θα επιτρέψουν
να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ή
γ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηριασµού έχουν όλες ολοκληρωθεί.
Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την
περ. γ΄ του πρώτου εδαφίου, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περ. α΄ αυτού,
η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηριασµού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 86, περί κριτηρίων ανάθεσης των
συµβάσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την προµήθεια αγαθών και την παροχή γενικών υπηρεσιών ή του Υπουργού Υγείας για την προµήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών και φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών για συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.»
Άρθρο 4
Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και το άρθρο 36 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 36
Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ –
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ, εξαιρουµένης της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128, περί ανάθεσης εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες) για τη µελέτη και εκτέλεση συµβάσεων δηµοσίων
έργων και συµβάσεων παραχώρησης έργων.
2. Το ΕΣΗΔΗΣ συµµορφώνεται µε: α) τις απαιτήσεις
του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Α΄ και β)
τους κανόνες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 22,
περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, και
37, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. Πέραν των
ανωτέρω το ΕΣΗΔΗΣ τηρεί όσα ορίζονται:
α) στον ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
β) στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την υπό
στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και
γ) στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44), περί ηλεκτρονικού αρχείου και ψηφιοποίησης εγγράφων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών
ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων έργων,
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τα τεκµήρια γνωστοποίησης
και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής,
δ) τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης
και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα
θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την
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πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ και
ε) τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στη
διαλειτουργική σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και των υποσυστηµάτων του, µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και τα πληροφοριακά
συστήµατα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, όπως το Μητρώο
Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), το Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση
των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών, ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και άλλων κρατών µελών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται,
για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών,
τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν:
α) στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ,
τη δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τον
ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), τη διαβάθµιση των χρηστών, τον
τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων
µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής και αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του
δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των
χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) στον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης,
των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) στους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και

απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης
αντιγράφων,
δ) στον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και
σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
ε) στους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Στις συµβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό: α) του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και β) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Οικονοµικών ή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, κατά περίπτωση, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως
άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
7. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονοµικών
Φορέων Προµήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών.»
Άρθρο 5
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 37 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 37
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ
(άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1.Το επίπεδο ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ πρέπει να είναι
ανάλογο προς τους κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική
διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την
ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει:
α) να είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήµανσης,
β) να απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014. Οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη αν τα
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πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο
εµπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση
2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης
µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον
απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής και να θέτουν σε εφαρµογή τα αναγκαία µέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφότυπους· όταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή,
ββ) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε
την υποστήριξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εµποδίσουν τη χρήση των εν
λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης και υπογράφονται από αρµόδια αρχή κράτους µέλους ή άλλο φορέα
έκδοσης, η αρµόδια αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί να
καθορίζει τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης, θέτει σε
εφαρµογή τα µέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε
θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφότυπους αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της
υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της
παραλαµβανόµενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για
τα άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφαση
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 401), από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό χρόνο. Η
παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται
µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται
στον χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε κρυπτογραφηµένο

τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως
περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας
βίας, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου
διαστήµατος για την υποβολή των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής, όπως ιδίως η µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και η δηµοσίευσή της. Η ανωτέρω
αδυναµία πιστοποιείται, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της
Γενικής Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της
διαδικασίας.
Η αδυναµία του πρώτου εδαφίου πιστοποιείται, για τις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, από
τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, και στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη
απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο
συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που
απαιτούνται, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των παρ. 3 και 5
του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.»
Άρθρο 6
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2,
3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 και το άρθρο 38
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) –Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που έχει συσταθεί µε το άρθρο 11 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως αντικείµενο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις συµβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα από αναθέτουσες αρχές και
ΚΑΑ, εκτιµώµενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως
διαδικασίας ανάθεσης. Για την εκτιµώµενη αξία της σύµ-
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βασης του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη το
άρθρο 6, περί µεθόδων υπολογισµού της κτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού µπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι
συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος άρθρου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και των άρθρων 21 και 257
του παρόντος, περί εχεµύθειας. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη
των διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται
στην κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες
αρχές και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων
σταδίων για όλες τις συµβάσεις της παρ. 1:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριµένων αιτηµάτων,
δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των
αποφάσεων του αρµόδιου οργάνου για τη δέσµευση πίστωσης,
β) της πρόσκλησης, της προκήρυξης και της διακήρυξης κατά περίπτωση,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, καθώς και
της εντολής αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118 Α, περί
απευθείας ανάθεσης µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace),
δ) του συµφωνητικού και
ε) του χρηµατικού εντάλµατος ή κάθε άλλου παραστατικού που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν
εµπίπτουν στον ν. 4270/2014 (A΄ 143).
4. Η καταχώριση περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισµό,
β) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό
Λεξιλόγιο Δηµόσιων Συµβάσεων (Common Procurement
Vocabulary - CPV) του άρθρου 23, περί ονοµατολογιών,
δ) το είδος της σύµβασης, δηλαδή προµήθεια, υπηρεσία, έργο, µελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστηµονική υπηρεσία,
ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοµατολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων
(Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του
τόπου εκτέλεσης,
στ) την επωνυµία του οικονοµικού φορέα,
ζ) τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οικονοµικού φορέα,
η) την αξία της σύµβασης,
θ) τη χώρα καταγωγής/εγκατάστασης του οικονοµικού
φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση,
ι) τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και σε περίπτωση
ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόµενων στα άρθρα 26, περί επιλο-

γής των διαδικασιών, 32, περί προσφυγής στη διαδικασία
µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
266 περί διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού και 267, περί ανταγωνιστικού διαλόγου που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείµενο ανάρτησης στο «Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α΄ 184), δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
αλλά αντλούνται αυτόµατα από το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των
παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται
από την απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάµεις, καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα, µε την επιφύλαξη της τήρησης των
κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 3
και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από
την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), εξαιρούνται από
την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 3
και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από
την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε
συµβάσεις που συνάπτονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας καταχωρίζονται σε
διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα, µε την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε
αυτά, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5,
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, τον δικτυακό τόπο
τήρησής του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση
σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης
κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση
καταχωριζόµενα στοιχεία, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με όµοια απόφαση µπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στον καθορισµό του τρόπου, του χρόνου και των επιµέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεµών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του
παρόντος άρθρου, δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό, µε την επιφύλαξη του άρθρου 66 και 296. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµά-
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των, ούτε τις ρυθµίσεις των άρθρων 345 έως 374 ως
προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά
µεταξύ των στοιχείων (µεταδιδοµένων) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου της πράξης που
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείµενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου του
πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείµενο
του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του
προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη
γίνονται αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία
καταχώρισης (µεταδεδοµένα) ή στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η καταχώριση δηµόσιων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και η αναφορά του Αριθµού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ
εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την
παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4270/2014 (Α΄143). Αρκεί η
επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούµενων όσο και κατά την
επικοινωνία µεταξύ φορέων του Δηµοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.
9. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
376.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται
να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διασύνδεση και
τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - ΕΣΠΑ, καθώς
και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες
του Δηµοσίου των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.»
Άρθρο 7
Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραµµατισµός δηµοσίων συµβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», και το
άρθρο 41 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραµµατισµός
δηµοσίων συµβάσεων – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών
(ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:

α) η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, µε
την επιφύλαξη της περ. γ΄,
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών,
φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόµενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α΄ και β΄ ορίζεται το αρµόδιο όργανο κατ’
εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019
(Α΄133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται
της καθ’ ύλην αρµόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, µε αρµοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών
είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του
δηµόσιου τοµέα, είτε βάσει τοµέα ή κλάδου της αγοράς
είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασµένη εφαρµογή των κριτηρίων αυτών. Με όµοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, αντίστοιχα µε
αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών
δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τοµείς και
αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της
καθ’ ύλην αρµόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσεων στην εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο οµαδοποίησης σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι
αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συµβάσεων που εξαιρούνται από την
αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραµµατισµός των συγκεκριµένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται
να αποτελέσουν αντικείµενο συµβάσεων, συµφωνιών πλαίσιο και δυναµικών συστηµάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συµβάσεις και τις συµφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προµήθεια των
έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
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γ) οι συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή
προγραµµατισµό της ΕΚΑΑ, πέραν των συµβάσεων που
έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρµοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάµει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προµήθεια φαρµάκων, για τους διαγωνισµούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ΄ της
παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός µειοδότη
ανά είδος, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της τιµής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόµενου οργάνου της ΚΑΑ, µπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συµβάσεων και συµφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή
ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραµµα
των συµβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόµενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α΄ της παρ. 1, για συµβάσεις
έργων και µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β΄ της παρ. 1, για συµβάσεις
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ΄ της παρ. 1, για συµβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τοµέα
της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα. Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συµµετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων που δεν έχουν προγραµµατιστεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, καθώς και
οι συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της
αρµόδιας ΕΚΑΑ των περ. α΄ , β΄ και γ΄ του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δηµοσίευσης του προγράµµατος συµβάσεων και ιδίως:
α) η δοµή, το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράµµατος,
β) οι εξαιρούµενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούµενες συµβάσεις,
δ) τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης
προσήκουσας υποβολής προγράµµατος συµβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων
αυτών,
στ) ο τρόπος δηµοσίευσης του προγράµµατος συµβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διαδικασία
υποβολής του προγράµµατος συµβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις
προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την
ΕΚΑΑ της περ. β΄ της παρ. 1, εξαιρούνται οι δηµόσιες
συµβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, η Αποστολική Διακονία της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελµατικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συµβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δηµόσια νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας και οι µετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο,
(δ) τα Επιµελητήρια.»
Άρθρο 8
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη -Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο 43 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 43
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, περί δηµόσιων
συµβάσεων µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα, αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη µπορούν να
ενεργούν από κοινού για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων χρησιµοποιώντας ένα από τα µέσα των παρ. 3 έως
5.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιµοποιούν τα µέσα
των παρ. 3 έως 5 µε πρόθεση την αποφυγή της εφαρµογής διατάξεων αναγκαστικού δηµοσίου δικαίου, σύµφωνων µε το δίκαιο της Ένωσης στις οποίες υπόκειται το οικείο κράτος µέλος.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν
κεντρικές ή επικουρικές δραστηριότητες αγορών που
προσφέρονται από ΚΑΑ εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος.
3. Η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από
ΚΑΑ εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις του κράτους
µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η ΚΑΑ.
Οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η ΚΑΑ εφαρµόζονται επίσης στα ακόλουθα:
α) στην ανάθεση σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών,
β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισµού εντός µίας
συµφωνίας-πλαίσιο,
γ) στον καθορισµό, σύµφωνα µε την περ. α΄ ή β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 39, περί συµφωνιών - πλαίσιο, εκείνου του οικονοµικού φορέα από αυτούς που συµµετείχαν στη συµφωνία-πλαίσιο, ο οποίος θα εκτελέσει ένα
συγκεκριµένο καθήκον.
4. Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη
µπορούν από κοινού να αναθέτουν δηµόσια σύµβαση, να
συνάπτουν συµφωνία-πλαίσιο ή να λειτουργούν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών. Μπορούν επίσης, στον βαθµό
που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39, περί συµφωνιών - πλαίσιο, να αναθέτουν συµβάσεις βάσει της συµφωνίας πλαίσιο ή του δυναµικού
συστήµατος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία
ρυθµίζονται από διεθνή συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συµφωνία όπου καθορίζονται:
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α) οι ευθύνες των µερών και οι σχετικές εφαρµοστέες
εθνικές διατάξεις,
β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης
της διαδικασίας, του επιµερισµού των υπό ανάθεση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών και της σύναψης των συµβάσεων.
Μια συµµετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της δυνάµει του παρόντος Βιβλίου, όταν αγοράζει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες από την αναθέτουσα
αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
Για τον προσδιορισµό των ευθυνών και του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου, σύµφωνα µε την περ. α΄, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να κατανέµουν συγκεκριµένες
ευθύνες µεταξύ τους και να ορίζουν τις σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις οποιουδήποτε κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη τουλάχιστον µία από τις συµµετέχουσες αρχές. Η κατανοµή ευθυνών και το σχετικό
εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα
της σύµβασης για τις από κοινού ανατιθέµενες δηµόσιες
συµβάσεις.
5. Αν περισσότερες αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οµίλων εδαφικής
συνεργασίας δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) 1082/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάµει του δικαίου της Ένωσης, οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές συµφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργάνου του κοινού
φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων ενός από τα ακόλουθα
κράτη µέλη:
α) των εθνικών διατάξεων του κράτους µέλους όπου έχει την έδρα του ο κοινός φορέας,
β) των εθνικών διατάξεων του κράτους µέλους όπου
ασκεί τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας.
Η συµφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί είτε να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα είτε για ορισµένο χρόνο, σε κάποια είδη συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες µεµονωµένες αναθέσεις συµβάσεων.»
Άρθρο 9
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων και µελετών - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2
του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται, η παρ. 2 καταργείται και το άρθρο
44 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 44
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων και µελετών
1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι
ελλιπής, µπορούν ιδίως:
α) να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις, κατά την
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δη-

µόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης,
β) να συνάπτουν συµβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και
γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του
άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
2. [Καταργείται]
3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου
του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της
και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον
κύριο του έργου. Αν στην προγραµµατική σύµβαση δεν
ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της σύµβασης. Τα αποφαινόµενα όργανα καθορίζονται µε την προγραµµατική σύµβαση.»
Άρθρο 10
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8,
κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 9 στο
άρθρο 45 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 45 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3 και 4 και καταργούνται οι παρ. 5
και 6, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 45 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 45
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης –
Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρα 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο
της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης, είτε πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα
είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1 η αναθέτουσα αρχή τηρεί «φάκελο δηµόσιας σύµβασης».
Ειδικότερα, αν η διαδικασία ανάθεσης γίνεται µέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, ο «φάκελος δηµόσιας σύµβασης» τηρείται
στον ηλεκτρονικό τόπο της διαδικασίας ανάθεσης.
3. Με µέριµνα της αναθέτουσας αρχής ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης συµπληρώνεται και επικαιροποιείται
σε όλα τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης, περιλαµβάνει δε κατ’ ελάχιστον:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του,
γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης κατά τα άρθρα 49, 50, 51, 52,
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
ε) τα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο
53, και
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία, ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, και ιδίως:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις
υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
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γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση, εφόσον διεξήχθη,
δδ) για την επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της
σύµβασης, και
εε) αντίγραφο της σύµβασης.
4. Ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης τηρείται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της σύµβασης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε δηµόσια σύµβαση ο σχετικός φάκελος τηρείται µέχρι το πέρας αυτής.
5. [Καταργείται]
6. [Καταργείται]
7. Πέραν των οριζόµενων στην παρ. 3, στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων ο «φάκελος δηµόσιας σύµβασης έργου» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) τον υποφάκελο πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου και
την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης,
Α.2) τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance
requirements) του προς ανάθεση έργου,
Α.3) την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου του έργου,
Α.4) την έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων,
Α.5) τις περιλήψεις διακηρύξεων που θα δηµοσιευθούν, τη διακήρυξη του διαγωνισµού ή την πρόσκληση
για κλειστές διαδικασίες, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον υπάρχουν,
Α.6) την απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης,
Α.7) στοιχεία για τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις,
Α.8) αρχαιολογικά ευρήµατα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκµηρίωσης, όπου αυτή προβλέπεται,
Α.9) στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας
και την υποχρέωση ή µη, µετακίνησης ή µεταφοράς
τους,
Α.10) αποφάσεις εγκεκριµένων µελετών µε πίνακα περιεχοµένων εκάστης µελέτης,
Α.11) περαιτέρω απαιτούµενες µελέτες ή έρευνες,
Α.12) καταγραφή των κινδύνων και κατανοµή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων,
Α.13) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
όπου απαιτείται,
Α.14) τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών µε τις επαναλήψεις τους,
Α.15) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς
που παρέλαβαν έγγραφα της σύµβασης,
Β) τον υποφάκελο της τεκµηρίωσης ανάθεσης του έργου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ο οποίος
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισµού,
Β.2) την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των διαγωνισµών,
Β.4) υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφά-

σεις,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές
και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.7) τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται από τον νόµο
στο στάδιο ανάθεσης,
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη ύπαρξης κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης, αν
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις,
Β.9) την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της
σύµβασης,
Β.11) το συµφωνητικό και τα Παραρτήµατά του,
Γ) τον υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύµβασης, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισµού επιβλεπόντων και συγκρότησης επιτροπών,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, οργανογράµµατος εργοταξίου και προγράµµατος ποιότητας έργου,
Γ.3) πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούµενους στην κατασκευή
του έργου, καθώς και για τον διαθέσιµο εξοπλισµό του
έργου,
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και
επιµετρήσεων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών που εκπονούνται δια του αναδόχου,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων εργασιών,
Γ.7) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών
προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
Γ.9) τις ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.10) τις γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου,
Γ.11) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών φορέων,
Γ.12) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης και
τους σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας,
Γ13) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών µε
τα βασικά στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα,
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
Γ.14) τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιµέτρηση και την απόφαση έγκρισής της,
Γ.15) το πρωτόκολλο παραλαβής και την απόφαση έγκρισής του,
Γ.16) τα στοιχεία σχετικά µε την εξασφάλιση της απαιτούµενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης,
Γ.17) τα στοιχεία σχετικά µε τις µετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων οργανισµών κοινής ωφέλειας.
8. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 3, όσον αφορά
στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών
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υπηρεσιών, ο «φάκελος δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή
τεχνικής υπηρεσίας» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) Τον υποφάκελο πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας υλοποίησης
του αντικειµένου της σύµβασης σε σχέση και µε την
προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί,
Α.2) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης µε τα
κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα
διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες µελέτες που σχετίζονται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσµεύσεις ως προς τον σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές
κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της µελέτης
και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών,
Α.3) το πρόγραµµα εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών και παροχής των απαιτούµενων υπηρεσιών για
την ολοκλήρωση του αντικειµένου και το προτεινόµενο
χρονοδιάγραµµα,
Α.4) την προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης και την
τεκµηρίωσή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρ. 8 του άρθρου 53, καθώς και την προεκτίµηση της
δαπάνης κατασκευής του έργου,
Α.5) την εξασφάλιση χρηµατοδότησης της σύµβασης,
Α.6) την τεκµηρίωση της επιλογής της προτεινόµενης
διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες µε διαπραγµάτευση κ.λπ.),
Α.7) την τεκµηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης, της βαρύτητας αυτών, του τρόπου σύνταξης και
υποβολής των οικονοµικών προσφορών, της εφαρµογής
του άρθρου 50 και του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών,
Α.8) την προκήρυξη, τη συγγραφή υποχρεώσεων, και
όσα άλλα έγγραφα παρέχει ή στα οποία παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή, µε σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει
στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας,
Α.9) κατά περίπτωση, αναφορά σε υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος
και τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες εφαρµόζονται στις
παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
Α.10) την έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, αν απαιτείται,
Α.11) τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών, µε τις επαναλήψεις τους,
Α.12) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς
που παρέλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης,
Β) τον υποφάκελο της τεκµηρίωσης σύναψης της σύµβασης από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού

έως την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ο οποίος
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών
οργάνων,
Β.2) την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες στη
διαδικασία σύναψης οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των γνωµοδοτικών οργάνων,
Β.4) τις υποβληθείσες ενστάσεις και προδικαστικές
προσφυγές, καθώς και τις αποφάσεις επ’ αυτών,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης/κατακύρωσης του αποτελέσµατος της διαδικασίας,
Β.7) τις αποφάσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο στάδιο της ανάθεσης,
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη υπάρξεως κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης, όπου απαιτείται,
Β.9) την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή
της σύµβασης,
Β.11) το συµφωνητικό,
Γ) τον υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύµβασης, ο οποίος συµπληρώνεται µε όλα τα απαιτούµενα
έγγραφα και στοιχεία έως την έγκριση του τελευταίου
σταδίου της µελέτης και την παραλαβή της σύµβασης ή
την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής
τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισµού επιβλεπόντων,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος και
προγράµµατος ποιότητας µελέτης/έργου,
Γ.3) τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών,
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης των συγκριτικών πινάκων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών
προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
Γ.7) τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.8) τις γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου,
Γ.9) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών φορέων,
Γ.10) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης και
τους σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας,
Γ.11) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών µε
τα βασικά στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα,
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
Γ.12) τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της σύµβασης,
Γ.13) την απόφαση παραλαβής της σύµβασης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζεται επιπρόσθετο περιεχόµενο
του φακέλου δηµόσιας σύµβασης για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να καθορίζεται επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για τις
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συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.»
Άρθρο 11
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση
του άρθρου 46 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιείται η παρ. 1, προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο
46 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς –
Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Πριν από την έναρξη µίας διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διεξάγουν
διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοιµάσουν τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και να ενηµερώνουν τους οικονοµικούς φορείς για τα σχέδια και τις
απαιτήσεις τους όσον αφορά στις συµβάσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν
να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή αρχών ή συµµετεχόντων της αγοράς. Οι
εν λόγω συµβουλές µπορούν να χρησιµοποιούνται για
τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον οι εν λόγω συµβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού
και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ για ορισµένες
κατηγορίες έργων και µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για ορισµένες
κατηγορίες µελετών.»
Άρθρο 12
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς - Αντικατάσταση
του άρθρου 47 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 47 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 47
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των εν-

διαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται τουλάχιστον στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι διαβουλεύσεις µπορούν να διεξάγονται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο στο µέτρο που έχει τηρηθεί η υποχρέωση
του προηγούµενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο της επικοινωνίας που λαµβάνει χώρα µεταξύ
αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο
δηµόσιας σύµβασης του άρθρου 45.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η εφαρµογή
του παρόντος υποχρεώνει τις αναθέτουσες αρχές να
παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντά τους ή µπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του
πρώτου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ
και της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον τα στοιχεία
της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο της σύµβασης
και την τεχνική περιγραφή του, καθώς και τον τρόπο και
την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων.
Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1,
πριν από την αποστολή της πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στο αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχεµύθεια των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 21,
περί εχεµύθειας.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης µέσω του ΕΣΗΔΗΣ διεξάγεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 22, περί
κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, 36, περί
υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και
37, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία
διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Η ανωτέρω υποχρέωση ανάρτησης δεν αφορά στις
περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.»
Άρθρο 13
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων Αντικατάσταση του άρθρου 48
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 48 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 48
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση που σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εµπλακεί µε
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλωση του
ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωστοποιεί στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και προσδιορίζει επαρκείς
προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών,
β) αποκλείει τον εµπλεκόµενο υποψήφιο ή προσφέροντα, µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλισθεί συµµόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Πριν από την έκδοση της απόφασης αποκλεισµού, παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η
συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας
προµήθειας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού, και
γ) ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού, για τις δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της,
καθώς και την ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταγραφή των µέτρων
που λήφθηκαν στην ειδική έκθεση που συντάσσεται δυνάµει του άρθρου 341, περί χωριστών εκθέσεων σχετικά
µε τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων.»
Άρθρο 14
Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 49 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 49
Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες
1. Στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης αποτελούν
ιδίως:
α) η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης, όπως η εκπόνηση µελετών ή προµελετών, η εξασφάλιση χρηµατοδότησης, η συντέλεση απαλλοτριώσεων ή η πλήρωση των προβλέψεων του άρθρου
7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), οι µετακινήσεως δικτύων
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, η εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η άρση εµποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων και λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις,
β) η νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύµβασης και
γ) η δυνατότητα των ενδιαφερόµενων οικονοµικών
φορέων να διαµορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιµες και ρεαλιστικές προσφορές, µε
βάση τα χορηγούµενα από την αναθέτουσα αρχή στοιχεία.
2. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση οριστικής µελέτης, είτε µεµονωµένα είτε µε άλλα στάδια µελετών,
είναι η ένταξη του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του φορέα. Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της εγκεκριµένης µελέτης της αναθέτουσας αρχής,

µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί
να ορίζεται το τελικό στάδιο µελέτης ανά κατηγορία έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
β) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ωριµότητα των έργων και να διασφαλισθεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι είναι προς το συµφέρον του έργου, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας
σύµβασης του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την εκτέλεση
του συνόλου ή µέρους των πρόδροµων εργασιών του,
ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το
κυρίως έργο και δεν αποτελεί τµήµα αυτού.
Πρόδροµες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου κατά την έννοια της περ. 7 της
παρ. 1 του άρθρου 2, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιµότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγµατικού ή νοµικού εµποδίου για την ταχεία και οµαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδροµες εργασίες
νοούνται ιδίως οι απαιτούµενες µετακινήσεις των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι
αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαµόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατοµείων, δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων,
οι απαιτούµενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριµότητας του κυρίως έργου.
Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης έργου πρέπει να έχει συζητηθεί ενώπιον του
αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού
καθορισµού αποζηµίωσης ή να έχει εκδοθεί η απόφαση
επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζηµιών
των απαλλοτριούµενων ακινήτων.
Για τα έργα που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001, προϋπόθεση για την εκκίνηση
της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου αποτελεί η κήρυξη των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 2882/2001, καθώς και η ύπαρξη έκθεσης εκτίµησης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ιδίου νόµου.
Πλην των έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του
ν. 2882/2001, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή µέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µη
κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης
δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
Αν κατά την κατασκευή, ανακατασκευή ή συντήρηση
των έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, που εκτελούνται
ως δηµόσιες συµβάσεις, συµβάσεις παραχώρησης, έργα
ΣΔΙΤ ή µε αυτεπιστασία, απαιτείται η µετατόπιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων
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υδάτων, ενέργειας, τηλεθέρµανσης, τηλεπικοινωνιών,
πυρόσβεσης, οδοφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης
και κάθε είδους παρόµοιων δικτύων ή εγκαταστάσεων ή
εργασίες για την πρόβλεψη διελεύσεων τέτοιων δικτύων, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υφιστάµενης κατάστασης πριν από την εκτέλεση των έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελούνται από την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου, κατά τις κείµενες διατάξεις
υπό την επίβλεψη του κυρίου ή φορέα εκµετάλλευσης
του δικτύου, όπου απαιτείται. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος
του έργου προκαταβάλλει στον κύριο ή φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών,
η οποία επίσης βαρύνει τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση
έργου, βάσει του προϋπολογισµού που συντάσσεται από
τον φορέα εκµετάλλευσης ή τον κύριο του δικτύου, ο οποίος εν συνεχεία εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου. Αν για
οποιονδήποτε λόγο ο τελευταίος δεν συντάσσει προϋπολογισµό, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο
κύριος του έργου δύναται να συντάξει προϋπολογισµό
και να προκαταβάλλει το ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται αµελλητί να προβεί
στην εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές οριστικό δικαιολογητικό της δαπάνης αποτελεί για µεν
την προκαταβολή ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός, για
δε την τελική εξόφληση ο συντασσόµενος απολογισµός
που συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα οποία κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνουν τις συναφθείσες
συµβάσεις, τα τιµολόγια των αναδοχών, των υπεργολάβων, των προµηθευτών και τις επιµετρήσεις, οπότε και επιστρέφεται ή αποδίδεται ανάλογα η διαφορά που προκύπτει.
γ) Για την εκτέλεση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή
τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων έργων, τα οποία, λόγω
της φύσης, του µεγέθους ή της έκτασής τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τα οποία χωρίς µεν να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προστασία
του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, όρους
και περιορισµούς, απαιτείται η έγκριση όρων για την
προστασία του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για την
προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την
επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
δ) Για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου απαιτείται η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούµενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 4024/2011 (Α΄
226) και στις εκτελεστικές του πράξεις, πλην των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 50 του παρόντος.
ε) Στην εκτιµώµενη αξία του έργου περιλαµβάνονται
υποχρεωτικά αντίστοιχα κονδύλια για την υλοποίηση όλων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.

στ) Ο προβλεπόµενος στα έγγραφα της σύµβασης
χρόνος περαίωσης του έργου πρέπει να έχει προκύψει
από κατάλληλη χρονική ανάλυση.
ζ) Στις περιπτώσεις συµβάσεων εκπόνησης µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, προκειµένου να εκκινήσει η διαδικασία δηµοπράτησης απαιτείται δέσµευση του σαράντα τοις εκατό (40%)
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, το δε υπόλοιπο
που απαιτείται, δεσµεύεται µε την κατακύρωση της σύµβασης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µεταφέρεται δέσµευση πίστωσης του προϋπολογισµού δηµοπράτησης
του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δηµοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της µελέτης. Στη δέσµευση πίστωσης έργου, σε έργα που έχουν υπαχθεί στο άρθρο του 7Α του
ν. 2882/2001, εκτός από τη δέσµευση του προϋπολογισµού κατασκευής του έργου περιλαµβάνονται επιπλέον
το κόστος των βασικών µελετητών ως τεχνικών συµβούλων - µελετητών της παρ. 7 του άρθρου 136, το κόστος
επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136, καθώς
και µεταφερόµενες οικονοµικές εκκρεµότητες από τη
σύµβαση εκπόνησης της αντίστοιχης µελέτης.
3. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή η εκτέλεση δηµοσίου έργου ή τµήµατός του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε δαπάνη
του χωρίς καµία επιβάρυνση του Δηµοσίου, ορίζοντας
τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η µελέτη ή η
παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για µελέτες και έργα αρµοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρµόδιο όργανο του φορέα.»
Άρθρο 15
Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5
και προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 50 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ.
1, 2 και 5 τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 6, 7 και 8
και το άρθρο 50 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 50
Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης –
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι η υπό ανάθεση σύµβαση έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, µέχρι την οριστική
ανακήρυξη αναδόχου, και στον βαθµό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό αντικείµενο,
έπειτα δε από γνώµη του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν
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υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό
του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής και κανονισµού µελετών έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για
το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόσθηκε σε
παρόµοια έργα,
β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3, Α.7 έως Α.9
και Α.12 του υποφακέλου της υποπερ. Α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 45.
2. Στην περίπτωση αξιοποίησης και οικοδόµησης ακινήτων µε αντιπαροχή, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει
αποφασίσει την αξιοποίηση µε σύναψη σύµβασης συγχρόνως για τη µελέτη και κατασκευή του ακινήτου, κατά
παρέκκλιση των οριζοµένων στην παρ. 1, προβαίνει στη
δηµοπράτηση της οικείας σύµβασης αξιοποίησης και οικοδόµησης ακινήτου µε αντιπαροχή περιλαµβάνοντας,
κατ’ ελάχιστον, στα έγγραφα της σύµβασης:
(α) τη µελέτη τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου και την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης. Από την µελέτη τεκµηρίωσης θα προκύπτει η εκτίµηση της αξίας
του υφιστάµενου οικοπέδου ή και κτισµάτων,
(β) την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου του έργου,
(γ) τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας κατασκευής και
(δ) τον ελάχιστο προϋπολογισµό µε βάση τα παραπάνω υπό (β) και (γ) στοιχεία και το ελάχιστο ποσοστό επί
τοις εκατό αντιπαροχής. Ως ποσοστό επί τοις εκατό αντιπαροχής νοείται η επιφάνεια τ.µ. που προσµετρώνται
στον συντελεστή δόµησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
οικοδοµικού κανονισµού.
3. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και αν η αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να πραγµατοποιήσει την κατασκευή και πιθανόν τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, κρίνει σκόπιµη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος εκτός από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, χωρίς τη µεταβίβαση στον ανάδοχο του λειτουργικού κινδύνου, που απορρέει από
την εκµετάλλευση των εν λόγω έργων και ο οποίος συµπεριλαµβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αµφοτέρων. Τέτοια ανταλλάγµατα µπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης του έργου για ορισµένη χρονική περίοδο µε εγγυηµένα έσοδα, η αντιπαροχή γεωργικών ή µεταλλευτικών ή βιοµηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα.
4. Η αξιολόγηση της µελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης του παρόντος άρθρου αφορά µόνο
στον έλεγχο της πληρότητας και της συµφωνίας της µελέτης µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και ιδίως µε τον Κανονισµό Μελετών Έργου, διαπιστώνοντας τη συµµόρφωση ή µη της µελέτης µε αυτά (πίνακας
συµµόρφωσης) χωρίς βαθµολόγηση.
5. Ουδεµία ευθύνη του Δηµοσίου προς αποζηµίωση θεµελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας του παρόντος. Αν δεν πληρούνται οι
όροι της παρ. 1, αναστέλλεται η σύναψη της δηµόσιας
σύµβασης µέχρι την πλήρωσή τους.
6. Σε έργα της παρ. 1 µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης

µεγαλύτερη των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 13 του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66).
7. Όλες οι µελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισµού
όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων του παρόντος,
πρέπει να έχουν εκπονηθεί από µελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείµενες διατάξεις σχετικά µε τους όρους άσκησης του επαγγέλµατος του µελετητή, καθώς
και µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισµού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των µελετητικών οικονοµικών φορέων
βάσει των προβλεπόµενων προς εκπόνηση µελετών του
έργου και των χορηγούµενων εγκεκριµένων µελετών.
Μεταβολή του προσώπου του µελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούµενη
σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την
εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 16
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 2 και 5 του άρθρου 53 του ν.
4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ.
2, 5, 6 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι όροι των εγγράφων της σύµβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή
άρτιων και συγκρίσιµων µεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης, πλην της προκήρυξης
σύµβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, σε περίπτωση που η τελευταία
χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού,
περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία, τον αριθµό φορολογικού µητρώου
της αναθέτουσας αρχής και τον κωδικό της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιµολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον
επίσηµο ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
από την αρµόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο
υποβολής τους,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση,
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ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου
της σύµβασης, οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης, καθώς και τον χρόνο άσκησής τους,
στ) το είδος της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε αναφορά στις σχετικές διατάξεις του παρόντος,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής.
Στην περίπτωση που πηγή χρηµατοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισµός, τον αριθµό και τη χρονολογία
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονοµικό έτος, τον αριθµό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση
που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4
του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), περί διαδικασίας
για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Στην περίπτωση που πηγή χρηµατοδότησης είναι το
Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθµο. Στην περίπτωση που
συνάπτεται συµφωνία - πλαίσιο οι πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης περιέχονται µόνο στις εκτελεστικές
συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτής. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται δυναµικό σύστηµα αγορών,
οι πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης αφορούν µόνο τις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτού,
η) [Καταργήθηκε]
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος
µετά από την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύµφωνα και µε την παρ. 10,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά,
τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν
ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς
και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της
σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα
ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα των
υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
και 87,
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύµβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της
παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωµής,
ιθ) [Καταργήθηκε]
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα, όπως δηλώσεις
και δικαιολογητικά,

κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων
της σύµβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον
τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύµβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 70,
και στην κείµενη νοµοθεσία,
κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων:
αα) τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης, το τιµολόγιο
δηµοπράτησης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την
τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονοµικών προσφορών,
γγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) το απαιτούµενο στάδιο της µελέτης που πρέπει να
υποβάλουν οι οικονοµικοί φορείς, στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων
µε αξιολόγηση µελέτης,
εε) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου
50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, τα σχέδια συµβολαίου οροφοκτησίας, κανονισµού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας
και κατανοµών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών
για τα κοινόκτητα πράγµατα, προσυµφώνων σταδιακής
µεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα µε την
πρόοδο των εργασιών, και
στστ) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, το είδος και την έκταση των διατιθεµένων ανταλλαγµάτων, ώστε να εξασφαλίζονται η αναγωγή σε
κοινή βάση, εξέταση και βαθµολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµικών, και
κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δηµόσιες
συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών:
αα) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών ή/και τη
διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) την κατηγορία µελέτης, κατά την περ. 15 της παρ.
3 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επιµέρους µελετητικό αντικείµενο της σύµβασης, καθώς και τα ελάχιστα
επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής εµπειρίας ανά κατηγορία µελέτης, που αντιστοιχεί στην προς ανάθεση σύµβαση,
γγ) την προεκτιµώµενη αµοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίµηµα για την αµοιβή όλων των πρώιµων σταδίων στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 51, περί συµβάσεων µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης,
δδ) την εξειδίκευση των πρώιµων σταδίων των κύριων
ή και υποστηρικτικών µελετών στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 51, περί συµβάσεων µελετών για τον
προσδιορισµό τεχνικής λύσης, και
εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της µελέτης κατά το
άρθρο 196, περί τεχνικών προδιαγραφών, και
κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά
τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3
έως 221).
3. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεω-
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τικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της
σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους.
5. Πρότυπα ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης µπορούν να εκδίδονται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύµφωνα µε την
περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄
204), περί αρµοδιοτήτων της ΕΑΑΔΗΣΥ, µε την επιφύλαξη της παρ. 6.
6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχοµένου των περ. κδ΄ και κε΄ της παρ. 2, µε δεσµευτική ή µη ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
7. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν
των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης, το υπάρχον στην
εγκεκριµένη µελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρµόζεται
σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης, εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία
προσαρµογή των άλλων στοιχείων της µελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.
β) Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται µετά από
αίτηµα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώµη
του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου Δηµόσιων
Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, µπορεί να
προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονοµική ικανότητα όταν τούτο
ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς
ανάθεση έργου.
γ) Με τα έγγραφα της σύµβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης προς τα δεδοµένα του
εδάφους.
δ) Η διακήρυξη µνηµονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που µαζί µε αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύµβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύµβαση.
ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείµενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί
και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο ανάδοχος µε
τη σύµβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).
στ) Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίµησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της σύµβασης δεν
ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές µεγαλύτερες
από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. Ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι αναλυτικός
ή να περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τίµηµα για το έργο ή
τµήµατά του.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εγκρίνεται Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφι-

κών Τιµολογίων Εργασιών ανάλογα µε την κατηγορία
και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα
της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών, µετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δηµοπρατούν
δηµόσιες συµβάσεις έργων.
θ) Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου,
τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα
και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται
ρητή µνεία στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προστίθεται στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ
τοις εκατό (18%), ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης,
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η υπ’ αριθµ.
8371/27.7.2016 συµφωνία µεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν µελλοντικές συµφωνίες και ποσοστό δυόµισι τοις χιλίοις (2,5‰)
υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (µόνιµων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο δηµόσιο,
ν.π.δ.δ. και στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθµού, που βαρύνει κάθε λογαριασµό πληρωµής έργου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, συλλογής
και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ι) Ο προϋπολογισµός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες µε
ένδειξη του αθροίσµατος της δαπάνης κάθε οµάδας. Αν
δεν υπάρχει τέτοια οµαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο
των εργασιών είναι µία οµάδα. Στην περίπτωση εφαρµογής της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισµός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε «οµάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «οµάδες εργασιών»
ανά κατηγορία έργων καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Στην περίπτωση εφαρµογής της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιµές
του τιµολογίου µπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή
να είναι κατ’ αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του
έργου ή για όλο το έργο. Στην περίπτωση εφαρµογής
του άρθρου 125, για έργα που η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύψος προϋπολογισµού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,
µπορεί ο προϋπολογισµός να µην περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συµπλήρωσης
οικονοµικής προσφοράς ή περιλαµβάνει σχετικό υπόδειγµα στα έγγραφα της σύµβασης, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 94 και 124 έως
126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, περί δηµόσιων
συµβάσεων µε αξιολόγηση µελέτης, µε τα έγγραφα της
σύµβασης µπορεί να ζητείται από τους οικονοµικούς φορείς, ο προσδιορισµός τεχνολογικών χαρακτηριστικών
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και προδιαγραφών επιµέρους στοιχείων του έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδοµένο τεχνικό πρόβληµα, ο καθορισµός της προθεσµίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης.
ιγ) Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 50, περί
δηµόσιων συµβάσεων µε αξιολόγηση µελέτης, ο «Κανονισµός Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται από την
αναθέτουσα αρχή, ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε σε παρόµοια έργα, περιλαµβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
εκπόνησης των µελετών που θα υποβληθούν από τους
οικονοµικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
των εγγράφων της σύµβασης.
8. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφεροµένων στις παρ. 1 έως 6,
κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης εφαρµόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης περιλαµβάνει τις
προβλέψιµες προεκτιµώµενες αµοιβές των επί µέρους
µελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη
σύµβαση. Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 4 του άρθρου 186, περί τροποποίησης της σύµβασης κατά τη διάρκειά της.
β) Η προεκτιµώµενη αµοιβή αποτελεί γινόµενο των µονάδων φυσικού αντικειµένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς µελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου, µε
τις τιµές αµοιβών, ανά κατηγορία έργου και µονάδα φυσικού αντικειµένου, του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών της περ. δ΄. Όταν στην προς ανάθεση σύµβαση
περιλαµβάνονται µελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν τιµολογούνται στον κανονισµό της περ. δ΄, η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, µε βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το τεύχος τεχνικών δεδοµένων και τις ειδικές
διατάξεις περί αµοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον
ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αµοιβές συναφών µελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως
ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές µελέτες),
για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός µονάδων φυσικού αντικειµένου, τίθεται συνολική
προεκτιµώµενη αµοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο
δαπάνης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά
για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών
και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, µε
βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές,
Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει:
(αα) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών
ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου,

µε βάση, κυρίως, τα προβλεπόµενα στάδια µελέτης και
τις ποσότητες των όµοιων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός
της αµοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών τεχνικών
υπηρεσιών είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και
κατηγορία έργου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες
των όµοιων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός της αµοιβής
στην περίπτωση αυτή είτε ανά µονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωποµήνες) που ασχολούνται
µε την παροχή της υπηρεσίας, µε βάση τα προσόντα και
την εµπειρία τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρµογή
των τιµών του κανονισµού για τον καθορισµό της προεκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων είναι υποχρεωτική για
τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαµβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την
κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύµβασης, ανάλογα
µε τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιηµένο φάκελο της δηµόσιας σύµβασης. Οι τιµές του κανονισµού
αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, µε βάση τον επίσηµο
δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετικό έγγραφο ενηµέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρµογή των τιµών, για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής.
ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συµπλήρωσης
οικονοµικής προσφοράς ή περιλαµβάνει σχετικό υπόδειγµα στη διακήρυξη, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 95.
9. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών µεγαλύτερος των
δώδεκα (12) µηνών, µπορεί να περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, υπό τους όρους του άρθρου 132, περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις
της αναπροσαρµογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρµογής είναι η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης και υπολογίζεται µέχρι και την ηµεροµηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή αναπροσαρµόζεται για τις ποσότητες που, σύµφωνα µε τα
έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται να παραδοθούν µετά την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών. Σε περίπτωση
εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου,
ο χρόνος παράτασης δεν λαµβάνεται υπόψη για την αναπροσαρµογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία.
10. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζεται µε σαφήνεια στα έγγραφα της σύµβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρµογής αυτής.»
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Άρθρο 17
Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση του τίτλου
και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», η παρ.
9 τροποποιείται και το άρθρο 54 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας
2014/24/EE) – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περ.
1 του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών
ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριµένη διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής
ή παροχής των ζητούµενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών
ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής
τους, ακόµη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν
µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση
ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι
ανάλογα µε την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται µεταβίβαση δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συµβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να
λαµβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα
µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιµότητας δυνάµει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης,
οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά στα κριτήρια
προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραποµπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη
πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε έναν
από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών,
υπό την προϋπόθεση ότι οι παράµετροι είναι επαρκώς
προσδιορισµένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και
στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύµβαση,
β) µε παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε
σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές,
σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε εθνικά
πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του
υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρη-

σιµοποίησης των αγαθών, κάθε παραποµπή συνοδεύεται
από τον όρο ή «ισοδύναµο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην περ. α΄, µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περ. β΄,
δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περ. β΄ για ορισµένα χαρακτηριστικά
και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περ. α΄ για ορισµένα
άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, δεν περιέχουν
µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε εµπορικού σήµατος,
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµα να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή
ορισµένα προϊόντα.
Η εν λόγω µνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν
είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισµένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης κατ’
εφαρµογή της παρ. 3. Η εν λόγω µνεία συνοδεύεται από
τον όρο «ή ισοδύναµο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παραποµπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που
προτείνει πληρούν κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περ. α΄ της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά στις
επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση,
µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή
ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
έναν ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν
λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, περί εκθέσεων δοκιµών, πιστοποίησης και άλλων αποδεικτικών µέσων, ότι
το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης κατά το άρθρο 61, περί έναρξης διαδικασίας
σύναψης σύµβασης.
8. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εγκρί-
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νονται προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται
στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα,
στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και
στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την
απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόµενες
προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή
ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
9. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
γενικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41, σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο, και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ.
Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, που
προΐσταται των ΕΚΑΑ του προηγούµενου εδαφίου, η
χρήση ορισµένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών µπορεί να ορίζεται ως υποχρεωτική. Όταν η χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως υποχρεωτική,
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλίνουν από αυτές αιτιολογώντας την απόκλιση αυτή ειδικά στα έγγραφα της σύµβασης.»

«Άρθρο 66
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη

Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά
του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, η ανάθεση τµήµατος
σύµβασης σε υπεργολάβο ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή ως προς την επαγγελµατική καταλληλότητα του
υπεργολάβου, να εκτελέσει το προς ανάθεση τµήµα, κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, άλλως η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει
τον υπεργολάβο που δεν πληροί τους ορισµούς της ανωτέρω διάταξης, καθώς και των διατάξεων των άρθρων
79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, 80,
περί αποδεικτικών µέσων και 81, περί επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), ή στο πρόσωπο του
οποίου συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παρ. 1 και 2
του άρθρου 73 και του άρθρου 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.»

1. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη
διαδικασία ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και οι διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων της παρ. 1, καθώς και οι προσκλήσεις της παρ. 3
του άρθρου 120, πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα
µε την παρ. 8 του άρθρου 38, περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, περί προκαταρκτικών προκηρύξεων, 63, περί προκηρύξεων σύµβασης και 64, περί γνωστοποιήσεων συναφθεισών συµβάσεων, καθώς και οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 65, περί σύνταξης και λεπτοµερειών δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη
δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής
της προκήρυξης/γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο
65, περί σύνταξης και λεπτοµερειών δηµοσίευσης των
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», αλλά αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται
στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/γνωστοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή
τους υπό τη µορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
6. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο εθνικό πληροφοριακό σύστηµα e-Sender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο σύστηµα Tenders Electronic
Daily (TED).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και
Μεταφορών, καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρ. 6.»

Άρθρο 19
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7
στο άρθρο 66 του ν. 4412/2016

Άρθρο 20
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70
του ν. 4412/2016

Στον τίτλο του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ.
1, 2 και 6 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 66 διαµορφώνεται ως εξής:

Στο άρθρο 70 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται
παρ. 4 και το άρθρο 70 διαµορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 18
Υπεργολαβία - Αντικατάσταση του άρθρου 58
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 58 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 58 διαµορφώνεται ως εξής:
« Άρθρο 58
Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)
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«Άρθρο 70
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας - πλαίσιο, την ανάθεση σύµβασης ή
την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία - πλαίσιο, να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην θέσουν σε εφαρµογή ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων
ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συµµετοχής του,
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους
απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 54, περί τεχνικών προδιαγραφών, αιτιολογούν επίσης την απόφασή
τους περί µη ισοδυναµίας των λύσεων ή την απόφασή
τους ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις περί επίδοσης ή λειτουργίας,
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών της
συµφωνίας - πλαίσιο,
δ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και του διαλόγου µε τους προσφέροντες.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να
µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 σχετικά µε την ανάθεση των
συµβάσεων, τη σύναψη συµφωνιών - πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει
την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα ενός συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δηµόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, τη µελέτη κατασκευής του έργου,
δύναται δε εντός της άνω προθεσµίας να αναρτά και τα
τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού, µε ταυτόχρονη
αποστολή προκαταρκτικής ενηµέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Άρθρο 21
Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», και το
άρθρο 72 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συµµετοχής», το ύψος
της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις
εκατό (2%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης
συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας,
του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων της
σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα
(30) ηµέρες τουλάχιστον µετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της
σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες διενεργούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες
εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοµίζονται, µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και
ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά οικονοµικού φορέα που παρέλειψε να
προσκοµίσει την απαιτούµενη από τα έγγραφα της σύµβασης εγγύηση συµµετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση
των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση συµµετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο, ή
β) διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µέσω δυναµικού συστήµατος αγοράς, ή
γ) απευθείας ανάθεση, ή
δ) επιλογή από κατάλογο, ή
ε) επιλογή από ηλεκτρονικό κατάλογο (e-catalogue/emarketplace).
2. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή
β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, ή
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γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά, ή
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού, ή
ε) υπέβαλε µη κατάλληλη προσφορά µε την έννοια της
περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2, ή
στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
3. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο
µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, στους λοιπούς προσφέροντες µετά από:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως
327 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
σε περίπτωση:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθηµάτων ή έχει λάβει
χώρα παραίτηση από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά
έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της
σύµβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε
ποσοστό επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του
τµήµατος της σύµβασης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται
τα δικαιώµατα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προµήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις
εκατό (4%) και για τα έργα και τις µελέτες σε πέντε τοις
εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον
ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύµβαση.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το
άρθρο 132, περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει µέχρι και την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προµήθειες και υπηρεσίες και σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις µελέτες, επί του ποσού της αύξησης της αξίας
της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει

συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον µήνες από
το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας, της οριακής
προθεσµίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης
του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 και τα έγγραφα
της σύµβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί για τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω
από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης των
προηγούµενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιµακωτά αυξανόµενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης.
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο
σύνολό τους µετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
6. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από
τον ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας πλαίσιο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι µηδέν και πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας - πλαίσιο ή του τµήµατος
της συµφωνίας πλαίσιο που του έχει ανατεθεί. Η εγγύηση του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφεται στο σύνολό της µετά από τη λήξη της ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο ή παρατάσεών της.
Προκειµένου να ανατεθεί σύµβαση δυνάµει ισχύουσας
συµφωνίας - πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή που αναθέτει
τη σύµβαση οφείλει να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.
7. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τον ανάδοχο
«εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που θα χορηγήσουν σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο µε αυτό
της προκαταβολής. Η χορηγούµενη προκαταβολή είναι
έντοκη από την ηµεροµηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται µε επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της
εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους των εγγράφων της σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες
που δεν σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε το αντικείµενο
της σύµβασης.
9. Για δηµόσιες συµβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή της, εγγύηση προσθέτου
χρόνου εγγύησης. Το ύψος της ανωτέρω εγγύησης, ανέρχεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύµβασης, που
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είναι ανάλογο µε τον προσφερόµενο πρόσθετο χρόνο
«ε» (σε µήνες πέραν των ελαχίστων οριζόµενων στη
διακήρυξη) σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
Εγγ = ε*1,50%*αξία σύµβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης γίνεται µετά από την πάροδο του προσφερθέντος πρόσθετου χρόνου εγγύησης.
10. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από
τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της
«εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Η
επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαµβάνει χώρα µετά
από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
11. Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέρη
της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά από τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
12. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σύµβασης.
Η περ. αα΄ του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
13. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς
που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
14. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152, περί λογαριασµών και πιστοποιήσεων, µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις υποβεβληµένες στην υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση
του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιµετρήσεις.
β) Η «εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το
άρθρο 132, µειώνεται αµέσως µετά από την έγκριση της
τελικής επιµέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής
αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση
του τελικού λογαριασµού του έργου.
15. Για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσµεύεται µέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 187, περί καταβολής της αµοιβής του αναδόχου, ανερχόµενο σε ποσοστό ανάλογο µε την αξία των
εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της
σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας
χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την ολοκλήρωση τµήµατος της σύµβασης.
16. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται µετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,
β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται µετά από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη
σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας
των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδο-
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ση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
17. Για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης έργων και
µελετών οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται µετά από προηγούµενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.»
Άρθρο 22
Λόγοι αποκλεισµού - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», και το
άρθρο 73 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
Λόγοι αποκλεισµού – Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό
φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος
του αµετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήµατα
του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.
2 (εµπορία επιρροής - µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L
198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία),
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση),
386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη

σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών
των συµφερόντων, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων
23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του
ν. 4689/2020 (Α΄ 103),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης
- πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συµβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α
και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α΄103),
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης
Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων
2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α΄139),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήµατα
του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εµπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύµβουλο, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της
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διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων,
τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2Α. Αν ο οικονοµικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79,
ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν
έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρµόζονται
όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους του δεσµευτικού διακανονισµού.
3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισµό που προβλέπεται:
α) στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή
β) στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοι-

κτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από
τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44
του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά
την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης συµφερόντων, δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού
από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί
προηγούµενης εµπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων,
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ
προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης,
η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει
µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει µε απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες
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που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν στον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περ. β΄ της
παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 4 ,
υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει
τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής
του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της
περ. β΄ της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 και
στην παρ. 4, εκτός από την περ. β΄ αυτής, µπορεί να
προσκοµίζει στοιχεία, προκειµένου να αποδείξει ότι τα
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει
αποζηµίωση για ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό
αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω
ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για
την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων.
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή
του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να
κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της
παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος µέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων

κατά την παρ. 7, εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της
επιτροπής της παρ. 9, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την περιέλευση του
σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του πρώτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την παρ. 7 και χωρίς τη σύµφωνη
γνώµη της επιτροπής της παρ. 9.
9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί
χρέη Προέδρου,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
µε τους αναπληρωτές τους.
Η θητεία των µελών της επιτροπής του προηγούµενου
εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθµίζεται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου εδαφίου του σχεδίου
απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωµοδότηση, οι
προϋποθέσεις εξέτασης και επανεξέτασης επανορθωτικών µέτρων που ελήφθησαν και για τα οποία έχει ήδη
εκδώσει γνώµη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των οριζόµενων
στην παρ. 8.
10. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί
µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 4 στα τρία (3) έτη από
την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.»
Άρθρο 23
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες
συµβάσεις - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», και
το άρθρο 74 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες
συµβάσεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
(άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση συνδροµής λόγων αποκλεισµού των
παρ. 1 και 4 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισµού,
που θέτουν σε αµφιβολία την αξιοπιστία και την ακεραιότητα οικονοµικού φορέα, και εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει τα µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία
του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73,
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µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από τη
συµµετοχή σε µελλοντικές διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων του παρόντος, καθώς και συµβάσεων
παραχώρησης για εύλογο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Πριν από
την έκδοση της απόφασης περί οριζόντιου αποκλεισµού
παρέχεται στον οικονοµικό φορέα η δυνατότητα ακρόασης. Οι όροι και η περίοδος του ως άνω αποκλεισµού καθορίζονται σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του αδικήµατος ή παραπτώµατος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από
τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή υποτροπή, την
πρόθεση ή τον βαθµό αµέλειας του εκάστοτε οικονοµικού φορέα και τα µέτρα που αυτός λαµβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόµοιων αδικηµάτων ή παραπτωµάτων στο µέλλον.
Στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων,
η οποία τηρείται και επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ,
τηρείται µητρώο των αποκλεισθέντων οικονοµικών φορέων, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι τελεσίδικες δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις που επιβάλλουν την
κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού, καθώς και τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισµού των οικονοµικών φορέων, µε την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς ανατρέχουν στο µητρώο αποκλεισθέντων φορέων, κατά την
αξιολόγηση των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής, και µπορούν να αποκλείουν τους οικονοµικούς φορείς που περιλαµβάνονται στο µητρώο από τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που διενεργούν.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών θεσπίζεται σύστηµα οριζόντιου αποκλεισµού από συµβάσεις του παρόντος και ρυθµίζονται και εξειδικεύονται ιδίως:
α) τα αρµόδια όργανα επιβολής του οριζόντιου αποκλεισµού,
β) τα υποκείµενα σε οριζόντιο αποκλεισµό φυσικά και
νοµικά πρόσωπα,
γ) οι συγκεκριµένοι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν
σε οριζόντιο αποκλεισµό,
δ) οι προϋποθέσεις και οι όροι επιβολής του αποκλεισµού,
ε) η ελάχιστη και η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού,
στ) οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η έννοµη προστασία των υποκείµενων σε οριζόντιο αποκλεισµό οικονοµικών φορέων,
ζ) τα ειδικότερα ζητήµατα τήρησης και διαγραφής από
τον κατάλογο αποκλεισθέντων,
η) η διαδικασία επίκλησης επανορθωτικών µέτρων, µετά από την επιβολή του οριζόντιου αποκλεισµού, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης των µέτρων, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη µείωση της διάρκειας
του αποκλεισµού ή και για την πλήρη άρση αυτού,
θ) οι υπόχρεοι φορείς για την αποστολή των στοιχείων
στην ΕΑΑΔΗΣΥ µε σκοπό την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του µητρώου,
ι) οι όροι πρόσβασης των αναθετουσών αρχών και των
αναθετόντων φορέων στο µητρώο, και
ια) κάθε άλλο θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικό µε τη διαδικασία για την επιβολή, τη διάρκεια και την άρση του αποκλεισµού.

3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης
και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να συστήνονται
µητρώα πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία τηρούνται
µε την επιφύλαξη του ν. 4624/2019, στην Εθνική Βάση
Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και να
καθορίζονται ιδίως:
α) οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο µητρώο, όπως πληµµέλειες κατά την εκτέλεση προηγούµενης
σύµβασης, πειθαρχικές ποινές, πρόστιµα και κυρώσεις
για διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος,
πρόστιµα και κυρώσεις για παραβάσεις του δικαίου του
ανταγωνισµού, του δικαίου περιβάλλοντος, της εργατικής νοµοθεσίας, του φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου,
β) οι υποχρεώσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων ως
προς την αποστολή στοιχείων για την ενηµέρωση των
µητρώων, κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, και
γ) κάθε άλλο θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των µητρώων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών,
ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του µητρώου αποκλεισθέντων και των µητρώων πληροφοριακού
χαρακτήρα, καθώς και η έναρξη των υποχρεώσεων ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τον προσωρινό ανάδοχο,
µαζί µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 24
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 76 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 76
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου
1. Πέραν των οριζόµενων στην παρ. 2 του άρθρου 75,
περί κριτηρίων επιλογής, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δηµόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή τα περιφερειακά µητρώα,
εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευµένες επιχειρήσεις.
β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία
του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι στην κατηγορία αυτή. Ένα έργο θεωρείται ότι
ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία, αν ανήκουν στην
κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%)
των εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισµό του
ποσοστού αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη τα απρόβλε-
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πτα.
γ) Αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καµιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της
περ. β), δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης
της σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι
για όλες τις κατηγορίες του έργου, καθώς και ενώσεις
οικονοµικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες
αυτές. Κατηγορία µε ποσοστό εργασιών λιγότερο του
δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαµβάνεται υπόψη, µπορούν
όµως τα έγγραφα της σύµβασης να ορίσουν διαφορετικά.
δ) Αν το έργο περιλαµβάνει αποκλειστικά αντικείµενο
εξειδικευµένων εργασιών οικονοµικών φορέων, δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης
έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχη κατηγορία του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.. Τα δύο τελευταία εδάφια
της περ. β) εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, οικονοµικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής, µπορούν να
συµµετέχουν.
ε) Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτής πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στην
κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται ή, αν το έργο
περιλαµβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε µία από τις κατηγορίες του έργου που δηµοπρατείται.
2. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις ειδικών έργων,
των οποίων η κατασκευή απαιτείται να πραγµατοποιηθεί
από εξειδικευµένους οικονοµικούς φορείς, µπορεί στα
έγγραφα της σύµβασης να ορίζονται ανάλογες απαιτήσεις για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης, κατ’ εφαρµογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής.
3. Για τη συµπερίληψη στα έγγραφα της σύµβασης απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόµενων στο π.δ. 71/2019 (Α΄
112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων
µητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισµού και κατηγορίας
έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουµένως
να ζητούν γνωµοδότηση του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. Το τελευταίο
εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συµπεριληφθούν στα
έγγραφα της σύµβασης δικαιολογούνται από τη φύση
της σύµβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το
αντικείµενό της. Η διαδικασία του προηγουµένου εδάφιου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η διαγωνιστική
διαδικασία διενεργείται βάσει εγκεκριµένου από την ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγµατος διακήρυξης, χωρίς τη συµπερίληψη οιουδήποτε αλλού προσθετού όρου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές και εξειδικεύεται η εφαρµογή των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα µε το µέγεθος, τη
φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου
της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και
της αποφυγής των διακρίσεων. Με σύµφωνη γνώµη του

τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί η
αναθέτουσα αρχή αιτιολογηµένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω απόφαση.
4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες σε τάξεις των οικείων µητρώων, οικονοµικοί φορείς
που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75, όπως αυτά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να
συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργων, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριµένες τάξεις των µητρώων του π.δ.
71/2019. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούµενο εδάφιο καταργείται.»
Άρθρο 25
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών - Αντικατάσταση
του άρθρου 77 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 77
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών
1. Πέραν όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 75,
ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ισχύουν
συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) Στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και στο
Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δηµόσιων Έργων
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά
τάξεις και κατηγορίες, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο π.δ. 71/2019 (Α΄ 112).
β) Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συµβούλων Διοίκησης Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά τάξεις, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο π.δ. 71/2019.
γ) Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων και αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε µία κατηγορία, όλα τα µέλη της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραµµένα σε αυτήν την κατηγορία.
δ) Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων και αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες
οι κατηγορίες.
ε) Τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας καθορίζονται ανά κατηγορία µελέτης, λαµβανοµένων υπόψη των προεκτιµώµενων αµοιβών για το
σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης.
στ) Αν για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή τεχνικής ή επιστηµονικής υπηρεσίας η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι απαιτούνται αυξηµένες απαιτήσεις τεχνικής
και επαγγελµατικής ικανότητας και ιδίως εµπειρίας των
οικονοµικών φορέων, µπορεί, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή,
του κατά περίπτωση προβλεποµένου, να διαµορφώνο-
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νται ανάλογα τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας στα έγγραφα της σύµβασης.
ζ) Αν σε κάποιες κατηγορίες µελετών υφίσταται αποδεδειγµένα µικρός αριθµός εγγεγραµµένων οικονοµικών
φορέων στα οικεία µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου,
ή, αν αυτό δεν υφίσταται, του τεχνικού συµβουλίου της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών να διαµορφώνει αναλόγως τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ώστε να καθίσταται δυνατή η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή οικονοµικών φορέων.
η) Στη διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε κατηγορίας µελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2.
θ) Για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών προεκτιµώµενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5, οι οικονοµικοί
φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστική
κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, το ελάχιστο όριο της οποίας, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες εξασφάλισης και απόδειξής της καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται
εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόµενες
µελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από µελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα, κατά τις διατάξεις
του παρόντος, τις λοιπές κείµενες διατάξεις σχετικά µε
τους όρους άσκησης του επαγγέλµατος του µελετητή,
καθώς και µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης.
3. Για τη συµπερίληψη, στα έγγραφα της σύµβασης, απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόµενων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων µητρώων του π.δ. 71/2019
(Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισµού και κατηγορίας
µελέτης, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν, προηγουµένως, να ζητούν γνωµοδότηση του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. Το τεχνικό συµβούλιο, εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητά η αναθέτουσα αρχή να συµπεριληφθούν, από την αναθέτουσα αρχή, στα έγγραφα της
σύµβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύµβασης,
σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείµενό της.
Η διαδικασία του προηγουµένου εδαφίου δεν απαιτείται
στις περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται βάσει εγκεκριµένου από την ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγµατος διακήρυξης, χωρίς την συµπερίληψη οιουδήποτε
αλλού προσθετού όρου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές και εξειδικεύεται η εφαρµογή των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα µε το µέγεθος, τη
φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου
της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και
της αποφυγής των διακρίσεων. Με σύµφωνη γνώµη του
τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου µπορεί η

αναθέτουσα αρχή αιτιολογηµένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω απόφαση.
4. Σε κάθε περίπτωση οι οικονοµικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 75, όπως αυτά ορίζονται από την αναθέτουσα
αρχή στα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριµένες τάξεις των οικείων µητρώων
του π.δ. 71/2019. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο
προηγούµενο εδάφιο καταργείται.»
Άρθρο 26
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78
του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται και το άρθρο 78 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 78
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, και τα
κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση και για
συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περ. στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος
ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο εάν οι τελευταίοι
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα
79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, 80,
περί αποδεικτικών µέσων και 81, περί επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73, περί λόγων αποκλεισµού και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από
τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον
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οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, περί
οικονοµικών φορέων, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν
λόγοι αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονοµικό φορέα, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονοµικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης. Ο φορέας µε τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων ή συµβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση
ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο
τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ.
2 του άρθρου 19, από έναν από τους συµµετέχοντες
στην ένωση αυτή.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων.»
Άρθρο 27
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7, κατάργηση των παρ. 2 και 4
και προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 5, 6 και 7, καταργούνται οι παρ. 2 και 4,
προστίθενται παρ. 8 και 9 και το άρθρο 79 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 79
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(άρθρο 59 τς Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την
υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που

εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, για
τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν
να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου και 77, περί
κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, και
γ) τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα κριτήρια
που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 84, περί περιορισµού του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν στη
διαδικασία ανάθεσης σύµβασης.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ
περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς
αυτούς.
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής
και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη
δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για
την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι
σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα
του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για
σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του
άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισµού, ή η εφαρµογή της
παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που είτε εκκινούν µετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει
ακόµη συµπληρωθεί και υποβληθεί το ΕΕΕΣ, οι προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτηµα του
ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν
στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού των περ. ζ΄ ή/και
θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και
κάθε αντίστοιχου εντύπου.
Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 4, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο
σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δε-
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δοµένων, δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση,
την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν
εκ νέου ΕΕΕΣ, το οποίο έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε
προηγούµενη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,
εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
2. [Καταργήθηκε]
3. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου
2016 για την καθιέρωση του τυποποιηµένου εντύπου για
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (L 3), και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
4. [Καταργήθηκε]
5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή, εξαιρουµένων των συµβάσεων που βασίζονται σε
συµφωνίες - πλαίσιο, όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περ. α΄ της
παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα,
στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύµβαση να
υποβάλει ενηµερωµένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τo παρόν άρθρo, και, κατά περίπτωση, το άρθρο
80, περί αποδεικτικών µέσων. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 80, περί αποδεικτικών
µέσων και 82, περί προτύπων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, οι οικονοµικοί φορείς
δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, στο µέτρο που η αναθέτουσα
αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή
τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα
προεπιλογής.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, οι οικονοµικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση ή συνάψει τη συµφωνία - πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι
αρµόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδοµένων διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδοµένων, οι οποίες περιέχουν
σχετικές πληροφορίες για τους οικονοµικούς φορείς και
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται υπό τις ίδιους
όρους από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών µελών.
7. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της
Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Α-

πλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, διαθέτει και ενηµερώνει στο e-Certis
πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδοµένων, οι οποίες περιλαµβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονοµικούς φορείς και µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών µελών.
Κατόπιν αίτησης, η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη µέλη και στην ΕΑΑΔΗΣΥ κάθε
πληροφορία που αφορά στις βάσεις δεδοµένων του παρόντος άρθρου.
8. Δεν συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισµό αρνητική δήλωση οικονοµικού φορέα στο σχετικό ερώτηµα του ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παρ. 2Α του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισµού.
9. Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει
µαζί µε το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύµβασης.»
Άρθρο 28
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης Κατάργηση της παρ. 3 και τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016
Καταργείται η παρ. 3, τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 79Α
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 79Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
3. [Καταργήθηκε]
4. Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του
χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής έχουν επέλθει
µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο
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ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας αποσύρει την προσφορά
του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µπορεί να την υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ.»
Άρθρο 29
Αποδεικτικά µέσα - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 9 και
10 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 3, 9, 10, 11 και 13 του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παρ. 2, 4 και 5 και στο Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Α΄, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 περί λόγων αποκλεισµού, και 74 περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, και
της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα
άρθρα 75 και 76.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά µέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και
στο άρθρο 82 περί προτύπων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όσον αφορά στο άρθρο 78
περί στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε
κατάλληλο µέσο προκειµένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη
διάθεσή τους.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:
α) για την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση
αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω
αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73,
β) για τις παρ. 2 και 4 περ. β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους µέλους ή χώρας.
Αν το κράτος µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α΄ και
β΄ της παρ. 2 και στην περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 73,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστι-

κής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α΄
και β΄ της παρ. 2 και στην περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου
73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω
του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)
του άρθρου 81.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄, µε το οποίο
να πιστοποιούνται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται και στα άρθρα 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του
οικονοµικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄.
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι
σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
5. Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπορεί να αποδεικνύεται µε έναν ή περισσότερους από τους
τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄, ανάλογα µε τη φύση,
την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.
6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 19, περί οικονοµικών φορέων.
7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων
κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και
74, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τις χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται
στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε πληροφορία
σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο.
8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµ-
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βασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης,
για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων στους
τοµείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την περ. α΄
της παρ. 4 του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρµόσει όσα ορίζονται στις
περ. β΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115).
9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και
του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄ µπορεί να
εξειδικεύονται στα πρότυπα και υποδείγµατα εγγράφων
σύµβασης που εκδίδει η ΕΑΑΔΗΣΥ, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 53.
Σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως
τα όρια των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη µη συνδροµή
των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 , την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους
του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α.
10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε τον
ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόµον αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες
συµβάσεις ήσσονος αξίας, µε την έννοια της περ. 30 της
παρ. 1 του άρθρου 2.
12. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον
ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 και την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περ. α΄,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριµένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί
µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών.

13. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύµφωνα
µε τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους.»
Άρθρο 30
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων - Τροποποίηση του
τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 86
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 3, 6, 10, 11, 12 και 13, προστίθεται
παρ. 11Α και το άρθρο 86 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων - Εξουσιοδοτικές
διατάξεις
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόµου ή
διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισµένων αγαθών ή την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.
2. H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους - αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 87,
περί κοστολόγησης του κύκλου ζωής, και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, η οποία
εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή κοινωνικών
πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης. Στα κριτήρια αυτά µπορούν
να περιλαµβάνονται, ιδίως:
α) η ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας,
τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόµα χαρακτηριστικά,
καθώς και η εµπορία και οι σχετικοί όροι,
β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εµπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος
προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύµβασης,
γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη,
δ) οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης,
η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προθεσµία
ολοκλήρωσης ή περαίωσης,
ε) η παροχή της εγγύησης της παρ. 10 του άρθρου 72,
περί εγγυήσεων,
στ) η προσαύξηση του προβλεπόµενου στα έγγραφα
της σύµβασης χρόνου εγγύησης.
3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την παρ. 2, εξειδικεύονται ιδίως σε:
α) απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπα-
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θείς οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205), για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)
τουλάχιστον µηνών πριν από τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης,
β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού,
γ) καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Στα κριτήρια της παρ. 2 στις διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελέτης µπορούν να περιλαµβάνονται επιπλέον και ιδίως:
α) ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των
στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
94, περί περιεχοµένου φακέλου «Τεχνική προσφορά»,
µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της µελέτης,
β) η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, βάσει των στοιχείων των περ. β΄ και
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 94, και συγκεκριµένα: ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονοµικός
φορέας, ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένων
και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του
προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε
τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί
φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο,
γ) η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των
στοιχείων των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 94
και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας, η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος
και ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης,
δ) η ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και η εκτίµηση της δαπάνης του έργου, που περιλαµβάνει τη
δαπάνη κατασκευής του έργου και την ετήσια δαπάνη
λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του
έργου, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνονται συγκεκριµένες παράµετροι υπολογισµού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης, όπως προκύπτουν από την τεχνική έκθεση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
94.
5. Στα κριτήρια της παρ. 2 στις διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορούν να περιλαµβάνονται και η ορθότητα αντίληψης από τον οικονοµικό φορέα του αντικειµένου και των απαιτήσεων της
σύµβασης, η επιτυχής επισήµανση προβληµάτων κατά
την υλοποίηση και η διαµόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας
της µεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της εφαρµογής της, καθώς και η αποτελεσµατική επικοινωνία του οικονοµικού φορέα µε

την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο της εκτέλεσης
της σύµβασης, ο αποτελεσµατικός προσδιορισµός - τεκµηρίωση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας και η παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισής τους, η
ορθολογική ανάλυση του αντικειµένου της σύµβασης σε
ενότητες εργασιών και η σύνδεσή τους µε τα ελάχιστα
απαιτούµενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού, η πληρότητα - επάρκεια του καθορισµού των περιεχοµένων
των προσφεροµένων παραδοτέων και η τεκµηρίωση της
διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύσεων που προτείνονται, η καταλληλότητα του µοντέλου οργάνωσης της
παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και σαφήνεια κατανοµής αρµοδιοτήτων στα µέλη της οµάδας έργου, καθώς
και τα επίπεδα διοίκησης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών, ήτοι πλήρους µελέτης ή επιµέρους σταδίων αυτής, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης, µόνο εφόσον συντρέχει µία από τις παρακάτω
περιπτώσεις, και κατόπιν γνώµης του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής:
α) όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν
των ήδη περιεχοµένων στο φάκελο δηµόσιας σύµβασης,
όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών
µελετών ή γεωτεχνικών ερευνών ή κυκλοφοριακών µελετών ή οικονοµικών µελετών,
β) όταν περιέχονται στον φάκελο δηµόσιας σύµβασης
επαρκή τεχνικά στοιχεία από εγκεκριµένες µελέτες
προηγούµενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα
Α.Ε.Π.Ο..
7. Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαµβάνει
τη µορφή σταθερής τιµής ή κόστους βάσει του οποίου οι
οικονοµικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και
µόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
8. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε
το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης, εφόσον συνδέονται µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύµβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του
κύκλου ζωής της, περιλαµβανοµένων και των παραγόντων που εµπλέκονται:
α) στη συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης
ή εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή
β) στη συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν
αποτελούν µέρος της υλικής υπόστασής της.
9. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα
την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην εν
λόγω αναθέτουσα αρχή. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός
συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αµφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και
αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
10. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της
σύµβασης τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα
από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορι-
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σµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της
τιµής.
Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την πρόβλεψη περιθωρίου διακύµανσης µε το κατάλληλο µέγιστο
εύρος.
Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για αντικειµενικούς
λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει τα κριτήρια µε
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύµβασης µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών το κριτήριο της τιµής έχει βαρύτητα τριάντα
τοις εκατό (30%) και τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν
συνολική βαρύτητα εβδοµήντα τοις εκατό (70 %). Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου ορίζονται επιµέρους κριτήρια πλην της τιµής, που δύνανται να
χρησιµοποιούνται για την ανάθεση και η επιµέρους βαρύτητά τους, ενώ µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης
του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου, να ορίζεται µικρότερο
ποσοστό βαρύτητας του 30% για το κριτήριο της τιµής.
11. Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης, εκφρασµένων σε ποσοστό επί τοις εκατό, ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε
100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον τύπο: T = σ1x Κ1 + σ2x
Κ2 + ..+ σνx Κν, όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας, «Κν» η βαθµολογία του κριτηρίου αξιολόγησης και
U η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα
µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθµολόγηση
πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να
περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία,
και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
11Α. α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Τεχνικού
Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, καθορίζονται τα κριτήρια της παρ. 2 που δύναται κάθε αναθέτουσα αρχή να περιλαµβάνει στις διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης έργου. Υποχρεωτικά µεταξύ των ανωτέρω κριτηρίων περιλαµβάνεται ως κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον η
πλήρωση των στοιχειωδών κριτηρίων της εργαλειοθήκης
της Ε.Ε. για τις κατασκευές, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον «Δελτίο Προϊόντος Πράσινη Δηµόσια Σύµβαση (Π Σ) για Κατασκευές».
β) Η αναθέτουσα αρχή δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να αποκλίνει από τα µη υποχρεωτικά κριτήρια
της περ. α) µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου
Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
γ) Η προσφορά προσθέτου χρόνου εγγύησης συνοδεύεται (πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) από εγγύηση «προσθέτου χρόνου εγγύησης», σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72, που
κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης.
12. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και
η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠι προκύπτει από το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης
«ε» ως εξής:

ΒΟΠι=(120*ε) / (20+ε).
13. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, όταν η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιµής ή του
κόστους, η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν είκοσι (120) βαθµούς. Η βαθµολογία είναι εκατό (100) βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του
κριτηρίου. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως εκατόν είκοσι (120) βαθµούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του
κριτηρίου. Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 κυµαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν είκοσι (120) βαθµούς. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της
σύµβασης µεγαλύτερο περιθώριο διακύµανσης από το αναφερόµενο στο πρώτο εδάφιο από εκατό (100) έως εκατό πενήντα (150) βαθµούς, προσαρµόζοντας αναλόγως τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µπορεί να προσδιοριστεί:
α) Ως εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της
προσφερόµενης ή συγκριτικής τιµής της προσφοράς
προς τη βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης που δεν
αφορούν την τιµή ή το κόστος. Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή, στην περίπτωση που για τη διαµόρφωσή
της λαµβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα είδη κόστους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 87, εφόσον
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, καθορίζει µε σαφήνεια στα έγγραφα της σύµβασης τον ακριβή τρόπο υπολογισµού της συγκριτικής τιµής προσφοράς, όπως µε
µαθηµατικό τύπο.
β) Για τις δηµόσιες συµβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µπορεί εναλλακτικά να είναι εκείνη που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη τιµή (Α) της σχέσης:
Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο),
όπου: T = Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς,
Tmax= Συνολική βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής
προσφοράς,
Οmin = τιµή χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς,
Ο = τιµή οικονοµικής προσφοράς,
σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς,
ποσοστό επί τοις εκατό, που µπορεί να κυµαίνεται από εξήντα (60) έως ογδόντα (80),
σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονοµικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, που µπορεί να κυµαίνεται
από είκοσι (20) έως σαράντα (40).
Το άθροισµα των δύο συντελεστών βαρύτητας ισούται
µε εκατό (100).
14. Αν κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής κατά το παρόν άρθρο και η
διαδικασία σύναψης της σύµβασης διενεργείται από
ΚΑΑ, τα κριτήρια, οι τυχόν οµάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών εγκρίνονται από την ΚΑΑ.
15. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
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ταφορών µπορεί να ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές
δεν µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος ως
µοναδικό κριτήριο ανάθεσης, ή µπορεί να περιορίζεται η
χρήση τους σε ορισµένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών ή ορισµένα είδη συµβάσεων. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδονται
εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε τη στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης,
τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης
που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από όσα ορίζονται στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
16. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά µε τη
στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία και εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να αποκλίνει από όσα ορίζονται στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41.»
Άρθρο 31
Κοστολόγηση του κύκλου ζωής - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 87
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 87 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 4 και 5 και το άρθρο 87 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Κοστολόγηση κύκλου ζωής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον
βαθµό που αρµόζει, ένα µέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός έργου:
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους
χρήστες, όπως:
αα) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση,
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων ή πηγών,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωση,
β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την
υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,
εφόσον η οικονοµική αξία τους µπορεί να προσδιοριστεί
και να επαληθευτεί· στο κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
και άλλων εκποµπών ρύπων, καθώς και το κόστος για
τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.
2. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτιµά το κόστος χρησιµοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζω-

ής, αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης τα δεδοµένα
που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του
κόστους, το οποίο οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των
ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριµένα, όταν αυτή δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαµβανόµενη ή συνεχή χρήση, δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων
οικονοµικών φορέων,
β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, και
γ) τα απαιτούµενα δεδοµένα µπορεί να παρασχεθούν
µετά από εύλογη προσπάθεια από τους οικονοµικούς
φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιµέλεια, περιλαµβανοµένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι
µέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συµφωνιών που δεσµεύουν την Ένωση.
3. Σε περιπτώσεις όπου µε νοµοθετική πράξη της Ένωσης έχει καταστεί υποχρεωτική µια κοινή µέθοδος υπολογισµού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή µέθοδος εφαρµόζεται για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εξειδικεύονται, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών τα κριτήρια της περ.
α΄ της παρ. 2, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του
κόστους του κύκλου ζωής των έργων, ή µελετών ή υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών
υπηρεσιών, µπορεί να εξειδικεύονται, µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα κριτήρια της
περ. α΄ της παρ. 2, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής ανά αγαθό ή κατηγορία αγαθών και ανά γενική υπηρεσία ή κατηγορία γενικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 32
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1, 5 και 6 και προσθήκη
παρ. 5α στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται
οι παρ. 1, 5 και 6, προστίθεται παρ. 5α και το άρθρο 88
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 88
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές (άρθρο 69
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές
σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς
να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της
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αναθέτουσας αρχής.
Αν οικονοµικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσµίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του
απορρίπτεται ως µη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
2. Οι εξηγήσεις της παρ. 1 µπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την
εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 89,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου
131, περί υπεργολαβίας,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης
στον προσφέροντα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
89, περί δικαιολογητικών σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόµενες
πληροφορίες, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα.
Μπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό
το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2.
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, µόνο
µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον
αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσµίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η
εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Αν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες
αυτές, ενηµερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η ΕΑΑΔΗΣΥ θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή
της, όπως νόµους, κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις
καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα σχετικά µε
τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται
ως προς τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην παρ. 2.
5α. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές, σε κάθε
περίπτωση, τεκµαίρονται προσφορές που υποβάλλονται
σε διαγωνισµό και εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη

των δέκα (10) ποσοστιαίων µονάδων από τον µέσο όρο
του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να
κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
και προσφορές µε µικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το
ως άνω όριο.
Οι παρεχόµενες εξηγήσεις του οικονοµικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισµό οικονοµικών µεγεθών,
µε τις οποίες ο προσφέρων διαµόρφωσε την προσφορά
του, αποτελούν δεσµευτικές συµφωνίες και τµήµα της
σύµβασης ανάθεσης που δεν µπορούν να µεταβληθούν
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και
παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του
Υπουργού Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας
ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια,
δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών
µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με την ανωτέρω προβλεπόµενη απόφαση
δύναται να ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρµογή κάποιων εκ των αναφερόµενων σε αυτήν κριτηρίων.»
Άρθρο 33
Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 90
του ν. 4412/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 90
Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές
1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
2. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά και δεν προσδιορίζεται
αποκλειστικά βάσει της τιµής, ισοδύναµες θεωρούνται οι
προσφορές µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά η αναθέ-
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τουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών
των οικονοµικών φορέων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες
προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.»
Άρθρο 34
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 8,
προσθήκη παρ. 4Α και κατάργηση των παρ. 2, 3 και 7
του άρθρου 92 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 4Α, καταργούνται οι παρ. 2, 3 και 7 και το άρθρο 92 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 92
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που
δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, οι προσφορές
και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής,
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
2. (Καταργήθηκε)
3. (Καταργήθηκε)
4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής, καθώς
και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε
τον ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά
τις κείµενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Στα έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53 µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο,
δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβα-

στούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η µετάφρασή τους, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
4Α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να προβλέπει την υποβολή ενός ή περισσότερων
στοιχείων των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής σε µία ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο µέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισµένα σε επίσηµους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση µέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονοµικός
φορέας παραπέµπει σε αυτούς, προκειµένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.
5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας που επιλέγεται
από την αναθέτουσα αρχή:
α) η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους οικονοµικούς
φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά στα έγγραφα της
σύµβασης, στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις
πληροφορίες/στοιχεία των σηµείων α΄ έως στ΄ της παρ.
1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και
β) οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε
ποινή αποκλεισµού, στην προσφορά τους να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 3863/2010.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22 και 36 όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 36.
7. [Καταργήθηκε]
8. Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή
την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον ν. 2690/1999 (Α΄ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης.»
Άρθρο 35
Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» Αντικατάσταση του άρθρου 93 του
ν. 4412/2016
Το άρθρο 93 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 93
Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης του άρθρου 79 και την εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρ-
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θρο 72, καθώς και πρόσθετα έγγραφα όπως καθορίζει η
οικεία διακήρυξη.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συµβάσεις που ανατίθενται µε τις διαδικασίες των άρθρων 118 και 328, περί απευθείας ανάθεσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα έγγραφα του προηγούµενου εδαφίου, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει
στην ένωση πλην της εγγύησης συµµετοχής.»
Άρθρο 36
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 94
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 94 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 94
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, στην περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης,
και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής, ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά» περιέχει τουλάχιστον προµελέτη όλων των απαραίτητων έργων. Στις
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής, τα περιεχόµενα του φακέλου «τεχνική
προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής, ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά» περιέχει ιδίως:
α) τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου δηµόσιας
σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους,
β) πρόταση µεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης,
δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες,
την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και
των υποστηρικτικών µελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα, τον καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της
µελέτης,
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική
αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περ. β΄, λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης,
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας µελέ-

της σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει
στην οµάδα µελέτης και τον βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των περ. β΄ και γ΄ και
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα
οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας
για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση
της µελέτης. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, τα περιεχόµενα του φακέλου «τεχνική προσφορά»
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο µε κατάλληλη προσαρµογή.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, και εφόσον τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 51, ο φάκελος «τεχνική προσφορά» περιλαµβάνει ιδίως, επιπλέον των αναφεροµένων στην παρ. 2, και τεχνική έκθεση
µε τεχνική πρόταση - λύση, που περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης,
µε ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, τεκµηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων µε τις τεχνικές εκθέσεις.
4. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών
και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
5. Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητεί από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά:
α. τη χώρα παραγωγής του προσφερόµενου προϊόντος και
β. την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία παράγεται
το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.»
Άρθρο 37
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών - Τροποποίηση των παρ. 2, 5 και 6
του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 95 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 95
Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
1. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίνεται σε ευρώ.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα α-
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πό οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης για το συνολικό αντικείµενο του έργου που προκηρύσσεται µε κατ’ αποκοπή τίµηµα είτε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών
του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα
σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι
µεγάλο το πλήθος των τιµών µονάδας, µε τις οποίες θα
καταρτισθεί η σύµβαση. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά
επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους.
Οµαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ10% ούτε µεγαλύτερο από 0.90Εµ + 10%, όπου (Εµ) το
µέσο ποσοστό έκπτωσης. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν,
σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη
έκπτωση να είναι µηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις οµαλότητας ή
β) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο
συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγούνται από την αναθέτουσα αρχή, σε
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης:
βα) τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας,
στο οποίο όµως οι τιµές είναι ασυµπλήρωτες και
ββ) προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό
δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της αναθέτουσας αρχής στον οποίον όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα.
Το κονδύλι για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την
περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, συµπληρώνεται από
την υπηρεσία. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν τιµές,
συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το ασυµπλήρωτο
τιµολόγιο και προϋπολογισµό µε τις προσφερόµενες από
αυτούς τιµές, χωρίς όµως καµία δέσµευση οµαλότητας.
Συµπληρώνουν επίσης, εφόσον απαιτείται από το επιλεγέν κριτήριο, τα γινόµενα των ποσοτήτων επί τις τιµές,
τα επιµέρους και το γενικό άθροισµα, το ποσό για γενικά
έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόµενου ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και
το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς.
Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή
τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Η έκπτωση
αποτελεί τον λόγο του προϋπολογισµού προσφοράς µε
τον προϋπολογισµό (εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση) ή
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 50
περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, η οικονοµική προσφορά δίνεται αποκλειστικά κατ’ α-

ποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τµήµατα του έργου.
Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά
επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή βάσει υποδείγµατος που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα
στα έγγραφα της σύµβασης. Με τα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ’ αποκοπή
προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα, προκειµένου να
διαπιστωθούν και να αποτιµηθούν διαφοροποιήσεις που
ενδεχοµένως θα προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της κατ’ αποκοπή
προσφοράς επισυνάπτεται στη σύµβαση ή
δ) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 50,
η οικονοµική προσφορά δίδεται ως ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και αντίστοιχων διηρηµένων ιδιοκτησιών (αντιπαροχή) ή
ε) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50,
η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει και άλλα ανταλλάγµατα, εκτός από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, έναντι της κατασκευής και πιθανόν
της λειτουργίας και συντήρησης του έργου (µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση).
Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από το πρώτο εδάφιο
της περ. α΄ και την περ. γ΄, µπορούν να εφαρµοσθούν
σε συνδυασµό µεταξύ τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης του ίδιου έργου, εφόσον η καθεµία αναφέρεται σε διαφορετικό αυτοτελές τµήµα του έργου.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται ως εξής: οι συµµετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης.
Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους
κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.
δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53, περί περιεχοµένου εγγράφων της σύµβασης. Περιλαµβάνει, εκτός από τις αµοιβές
για την εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών/µελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι συµµετέχοντες υποβάλλουν
έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν
την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη
συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης.
5. Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) η τιµή του προς προµήθεια αγαθού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
β) στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 53,
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όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών, τότε η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής της εκτιµώµενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών µε κριτήριο την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, η τελευταία µπορεί να προκύπτει
κατά την προσφερόµενη έκπτωση επί τοις εκατό (%)
στην τιµή του είδους ή της υπηρεσίας, βάσει τιµών αναφοράς, ιδίως όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία ή βάσει τιµών που έχουν εγκριθεί από
ρυθµιστική αρχή στην περίπτωση ρυθµιζόµενων αγορών.
Στις περιπτώσεις αυτές η τιµή µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µε βάση
την εκάστοτε ισχύουσα τιµή αναφοράς, εφαρµοζόµενου
του ποσοστού έκπτωσης. Η αναπροσαρµογή της τιµής,
προκειµένου να εφαρµοστεί, πρέπει να αναφέρεται στα
έγγραφα της σύµβασης.»
Άρθρο 38
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1
και 2, κατάργηση των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 96
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 2 τροποποιούνται, οι παρ. 3, 4, 5 και 6 καταργούνται και το άρθρο 96 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 96
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής - Καταργούµενες διατάξεις
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, εντός της προθεσµίας που
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα µέσα που
προβλέπονται από τα έγγραφα της σύµβασης.
3. (Καταργήθηκε)
4. (Καταργήθηκε)
5. (Καταργήθηκε)
6. (Καταργήθηκε)
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.»
Άρθρο 39
Χρόνος ισχύος προσφορών - Τροποποίηση των παρ. 1,
2, 3 και 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 97
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 3 και 4 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 5
και το άρθρο 97 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από
αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως µη κανονική.
2. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής
για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση,
πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν
και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για χρονικό
διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) µήνες, µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. Όταν στον διαγωνισµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) κατ’ ελάχιστον µήνες. Ειδικότερα, στους διαγωνισµούς που υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των
προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων του
άρθρου 50, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
4. Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
5. H ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί
φορείς.
Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς
που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την
προσφορά τους.»
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Άρθρο 40
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών - Αντικατάσταση του άρθρου 100
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων
συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Το αρµόδιο όργανο αρχίζει τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή από τη σχετική
πρόσκληση.
2. Αν ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης έχει επιλεγεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, τα επιµέρους στάδια, στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής
διαδικασίας, έχουν ως εξής:
α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής,
της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύµβασης, και της οικονοµικής
προσφοράς γίνεται την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης ή τη σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα µόνο στα µέλη του
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα
αρχή. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72, περί
παράλειψης προσήκουσας προσκόµισης εγγύησης συµµετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε
την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύµφωνα µε την περ. α΄ και οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά µειοδοσίας.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
περ. α΄ και β΄, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα
πρακτικά µε απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον
πρώτο σε κατάταξη µειοδότη, στον οποίον πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο.

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση της περ. γ΄.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
105, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
3. Το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας
έχει ως εξής:
Η αποσφράγιση του φακέλου µε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής λαµβάνει χώρα την ηµέρα και
ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μετά την
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση
των υποψηφίων σε πρακτικό, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των
αιτήσεων συµµετοχής τους, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή εγκρίνει µε απόφασή
της το πρακτικό και προσκαλεί τους υποψηφίους που
προεπελέγησαν να υποβάλλουν προσφορά. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
4. Στην περίπτωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύµπραξη καινοτοµίας η αποσφράγιση των προσφορών
και τα επόµενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης,
ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης.
5. Αν ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης έχει επιλεγεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία δεν προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής, τα
επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, έχουν ως εξής:
α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
και της τεχνικής προσφοράς γίνεται την ηµεροµηνία και
ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης ή τη
σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των
προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα αποκλειστικά στα µέλη του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου και στην αναθέτουσα αρχή. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει καταρχάς στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε
πλήρη, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72 περί
παράλειψης προσήκουσας προσκόµισης εγγύησης συµµετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε
την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, καθώς
και των αποτελεσµάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών
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συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών επικυρώνονται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
Μετά από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
β) Μετά το πέρας της διαδικασίας της περ. α΄, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά
και βαθµολογήθηκαν σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Οι προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά κατάταξης, µε βάση τη συνολική βαθµολογία τους.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ.
β΄, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το πρακτικό κατάταξης προσφορών µε απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι
πρώτη σε κατάταξη, και στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 103. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, κατά τα ανωτέρω, επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών της περ. γ΄.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 105, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των οικονοµικών προσφορών
που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών
και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, στην περίπτωση που
ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης έχει επιλεγεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία δεν προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της παρ. 5
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται µετά το
πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά
της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται
η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
7. Όσα ορίζονται στις παρ. 2 έως 6 προσαρµόζονται
για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 22,
περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, και
36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗ-

ΔΗΣ, µε την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 36.
Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται µέσω δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αιτήσεις συµµετοχής των
οικονοµικών φορέων για την εγγραφή τους στο σύστηµα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης.»
Άρθρο 41
Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης
στην ανοικτή διαδικασία Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 101
του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο 101 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 101
Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης
στην ανοικτή διαδικασία
(Άρθρο 56 παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές
µπορεί να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές
πριν από την επαλήθευση της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,
σύµφωνα µε τα άρθρα 73 έως 83. Όταν κάνουν χρήση
της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος µη
συνδροµής των λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής πραγµατοποιείται κατά τρόπον αµερόληπτο και διαφανή ώστε να µην ανατίθεται σύµβαση
σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί,
σύµφωνα µε τα άρθρα 73, περί λόγων αποκλεισµού, και
74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες
συµβάσεις, ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει
καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Η χρήση της διαδικασίας της παρ. 1 δεν επιτρέπεται
στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής, καθώς και στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε
αξιολόγηση µελέτης.»
Άρθρο 42
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 102
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 102
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας
τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή
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λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών
και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.»
Άρθρο 43
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, και 5
του άρθρου 103 του ν. 4412/2016
Οι περ. 1, 2, 3, και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 103 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Πέραν των οριζόµενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου
79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, και
στο άρθρο 93, περί περιεχοµένου φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής», ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 74), όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισµού, και 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει
τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις µε
την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτηµα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσµίας,
συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούµενου εδαφίου και
εντός της προθεσµίας της πρόσκλησης της παρ. 1.
Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητι-

κών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 79, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο
72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν αποδεικνύεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73
και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την
παρ. 1 και τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου συνδροµής όρων συµµετοχής και οψιγενών µεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του, σύµφωνα µε το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις
των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
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επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77, η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας
κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105.
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.»
Άρθρο 44
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς
µεταβολές - Αντικατάσταση του άρθρου 104
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 104 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 104
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής Οψιγενείς µεταβολές
1. Το δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα
της σύµβασης, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, µε την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου
80 και
γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
2. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά.
3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την παρ. 2, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων.»
Άρθρο 45
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 105
Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372.
Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογηµένα και κατόπιν γνώµης του αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου, µπορεί να κατακυρώσει
τη σύµβαση για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών, από αυτήν
που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον ο
σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για το
ογδόντα τοις εκατό (80%) µέχρι και το εκατόν είκοσι
τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος
στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 72,
µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του
προηγούµενου εδαφίου γίνεται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2,
β) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων
του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συµβάσεις ενεργειών
τεχνικής βοήθειας του άρθρου 119, παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ
και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο
πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύµβασης,
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α΄127), εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, στην
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης.
4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατα-
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κύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο
να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.
6. Οι συµβάσεις που ανατίθενται, σύµφωνα µε την
παρ. 4 και την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39 και βασίζονται σε συµφωνία - πλαίσιο στη διαδικασία ανάθεσης της οποίας οι προσφορές υποβλήθηκαν µε τη µορφή
ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, και η εκτέλεσή
της γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, οι συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο Δυναµικού Συστήµατος Αγορών σύµφωνα µε την παρ. 8 του
άρθρου 35, καθώς και οι συµβάσεις του άρθρου 118Α,
θεωρούνται συναφθείσες µε την κοινοποίηση εντολής αγοράς, που ισοδυναµεί µε απόφαση ανάθεσης, από την
αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτήν
η εντολή αγοράς επέχει θέση εγγράφου συµφωνητικού
µε την έννοια του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
7. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
106. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, στην περίπτωση αυτήν,
να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και
198 ΑΚ.
8. Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα
(60) ηµερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού
λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από
την υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.»
Άρθρο 46
Ματαίωση διαδικασίας - Τροποποίηση των παρ. 1, 2
και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 106 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 106
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υ-

ποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7
του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου,
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή,
αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης,
για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση
τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα,
να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε αντικατάσταση
ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των
άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
6. Ειδικά για την περ. δ΄ της παρ. 2 για τη µαταίωση
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή ή του τεχνικού συµβουλίου της οικείας
περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται
τεχνικό συµβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού ή ενώσεις ή νοµικά πρόσωπα των οργανισµών αυτών.
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7. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50, περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων
που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.»
Άρθρο 47
Διαδικασία ανάθεσης - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3
του άρθρου 109Α του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 109Α του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 109Α διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 109Α
Διαδικασία ανάθεσης
1. Οι συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ανατίθενται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης και την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου
120, περί έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Οι
συµβάσεις άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, ανατίθενται µε µία από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26, περί επιλογής των διαδικασιών.
2. Ιδίως, για συµβάσεις του δευτέρου εδαφίου της
προηγούµενης παραγράφου ισχύουν τα κάτωθι:
α) αα) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω του ορίου της περ. δ΄ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων
συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς
τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για
την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
ββ) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου
της περ. δ΄ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύµβασης ή εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη
από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσε-

ων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται
σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της
σύµβασης ή εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού
χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν
προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε
οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να
καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
β) Οι λόγοι αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 του άρθρου
73, περί λόγων αποκλεισµού, εφαρµόζονται υποχρεωτικά, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73.
γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα
της σύµβασης και µπορούν να περιλαµβάνουν αυτά που
παρατίθενται στο άρθρο 75, περί κριτηρίων επιλογής, µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε
αυτό.
δ) Για την απόδειξη των περ. β΄ και γ΄ εφαρµόζονται
αναλογικά τα άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, 79A, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης και 80, περί αποδεικτικών
µέσων του παρόντος.
ε) Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του παρόντος.
στ) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 72 του παρόντος.
3. Οι συµβάσεις ποσού άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Άρθρο 48
Επιλογή των διαδικασιών - Αντικατάσταση του άρθρου
116 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 116 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 116
Επιλογή των διαδικασιών
Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν, εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26, στις διαδικα-
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σίες των άρθρων 117, περί συνοπτικού διαγωνισµού,
117Α, περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας και 118,
περί απευθείας ανάθεσης, καθώς και στο σύστηµα προεπιλογής, του άρθρου 303 αναλόγως εφαρµοζόµενου.»
Άρθρο 49
Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας Προσθήκη άρθρου 117Α στον ν. 4412/2016
Μετά το άρθρο 117 στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 117Α ως εξής:
«Άρθρο 117Α
Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας
Για τις δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας, µε την έννοια της περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό
να µην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και
οι πληρωµές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόµιµου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται
έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης
του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης ως ήσσονος αξίας εφαρµόζεται το άρθρο 6.»
Άρθρο 50
Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 118
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
επιτρέπεται, όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, είναι
ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης έργου και τις
συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούµενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες
για την ανάθεση της σύµβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δηµοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονοµικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου καθιστά τη σύµβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύµβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Η υπογραφή συµφωνητικού απαιτείται για
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία που υπερβαίνει το ποσό
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης
και σύναψης σύµβασης. Ειδικά για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνι-

κής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω
ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της
αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύµβαση συνάπτεται
µε τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία
προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Μετά από
την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόµενο
από αυτόν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύµβαση του παρόντος άρθρου µε την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
5. Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, µία ή περισσότερες συµβάσεις, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συµβάσεων
έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούµενου
εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ για αναθέσεις συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων και µελετών και τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην
υλοποίηση έργων ΤΠΕ µε αντικείµενο την εξασφάλιση
της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή
τον εκσυγχρονισµό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Η προσφυγή
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής,
που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης, µετά την παρέλευση της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος
υποβολής των αιτήσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρµόδια οργανική µονάδα
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για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 51
Απευθείας ανάθεση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής
αγοράς (e-marketplace) - Προσθήκη άρθρου 118Α
στον ν. 4412/2016
Στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 118Α
ως εξής:
«Άρθρο 118Α
Απευθείας ανάθεση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
1. Οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών των περ. β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 µπορούν να καταρτίζουν και
να διαχειρίζονται Συστήµατα Ηλεκτρονικών Αγορών
(ΣΗΑ) για την κάλυψη αναγκών των αναθετουσών αρχών. Για τη λειτουργία των ΣΗΑ, οι ως άνω Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών τηρούν µητρώο προεπιλογής οικονοµικών φορέων για τη διενέργεια απευθείας αναθέσεων, στο οποίο δικαίωµα εγγραφής έχουν όλοι οι οικονοµικοί φορείς µε την έννοια του άρθρου 19. Από τη χρήση των Συστηµάτων Ηλεκτρονικών Αγορών (ΣΗΑ) της
παρούσας εξαιρείται η ανάθεση συµβάσεων προµήθειας
φαρµακευτικών προϊόντων.
2. Η ανάθεση των συµβάσεων µέσω Συστήµατος Ηλεκτρονικής Αγοράς (e-marketplace) διενεργείται αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Για την κατάρτιση του µητρώου προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων σύµφωνα µε την παρ. 1, αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο της αρµόδιας Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Αγορών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εγγραφή στο εκάστοτε µητρώο. Η πρόσκληση του
προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει απαραιτήτως, περιγραφή των ειδών ή των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείµενο ανάθεσης, τις σχετικές ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, το εύρος των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών, τα αντικειµενικά κριτήρια για την εγγραφή στο µητρώο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και τυχόν προθεσµία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο µητρώο.
4. Τα αντικειµενικά κριτήρια για την εγγραφή στο µητρώο προεπιλεγέντων οικονοµικών φορέων, περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 73 και τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 και εξειδικεύονται
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο µητρώο.
5. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης εγγραφής οικονοµικού φορέα στο µητρώο της παρ. 1 εκδίδεται από την αρµόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. Κατά της απορριπτικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της οικείας
Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, η οποία ασκείται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
6. Κατόπιν της απόφασης έγκρισης της παρ. 5, ο οικονοµικός φορέας µεταφορτώνει την προσφορά του, µε
χρήση του µορφότυπου ηλεκτρονικού καταλόγου που
προσδιορίζεται στην πρόσκληση της παρ. 3, στο ΣΗΑ. Η
Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών επιβεβαιώνει την τεχνική

ορθότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου πριν από την ανάρτησή του και εγκρίνει την ανάρτηση αυτή, εφόσον
τηρούνται οι όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση της παρ.
3.
7. Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να επικαιροποιεί τα
στοιχεία της προσφοράς του σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή στο µέτρο που αυτά συµµορφώνονται µε τους όρους της πρόσκλησης της παρ. 3. O οικονοµικός φορέας
µεταφορτώνει στοιχεία της επικαιροποιηµένης προσφοράς του, στο ΣΗΑ. Κατόπιν, η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών επιβεβαιώνει την ορθή µεταφόρτωση των επικαιροποιηµένων στοιχείων της προσφοράς και εγκρίνει την ανάρτηση του επικαιροποιηµένου καταλόγου, εφόσον τηρούνται οι όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση της παρ. 3.
Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για την ακρίβεια της προσφοράς µέσω ηλεκτρονικού καταλόγου είναι ο οικονοµικός φορέας που την υπέβαλε.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να
ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του ΣΗΑ, στη διαδικασία κατάρτισης, τήρησης
και επικαιροποίησης του µητρώου προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων, το περιεχόµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 5, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
9. Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν
στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Αγορών, εφόσον η αξία
των συµβάσεων που ανατίθενται απευθείας µέσω αυτών
δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ, ανά είδος αγαθού ή υπηρεσίας.
10. Η απευθείας ανάθεση µέσω των ΣΗΑ διενεργείται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής χωρίς να απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.
11. Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται σε οικονοµικό
φορέα εγγεγραµµένο στο µητρώο προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων της παρ. 1, εφόσον τηρούνται οι όροι
της πρόσκλησης της παρ. 3, δυνάµει της οποίας υποβλήθηκε η προσφορά του οικονοµικού φορέα.
12. Για την ανάθεση της σύµβασης η αναθέτουσα αρχή
εκδίδει εντολή αγοράς, µέσω του ΣΗΑ, η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της
αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η αναθέτουσα αρχή.
13. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της
παρ. 12, η εντολή αγοράς καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.»

Άρθρο 52
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 8,
κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10
στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ.
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2, 3, 6, 7 και 8 τροποποιούνται, η παρ. 5 καταργείται,
προστίθενται παρ. 9 και 10 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 119
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών,
ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής
βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή οι
δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατά την έννοια του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και του θεσµικού πλαισίου του ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του
Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου
επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών, εκτιµώµενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται
σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι
επιλέγονται µεταξύ των εγγεγραµµένων σε κατάλογο
προµηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από µη προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του
Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου
επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών, εκτιµώµενης αξίας άνω των εξήντα
χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η
πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονοµικούς
φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών
τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις
προϋποθέσεις τoυ φυσικoύ αντικειµένου της σύµβασης,
όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριµένο κωδικό
CPV του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές που
υποβάλλονται από µη προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών
τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του παρόντος και
εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις
παρ. 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. [Καταργήθηκε]
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, µε τη
διαδικασία των άρθρων 118, περί απευθείας ανάθεσης,
και 118Α, περί απευθείας ανάθεσης µέσω συστηµάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace), η σύναψη αυτών
χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3, αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίµανσης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, η εκτιµώµενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1
του άρθρου 118, γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118.
9. Οι πληρωµές για τις δηµόσιες συµβάσεις ενεργειών
της παρ. 1, όταν εφαρµόζεται το άρθρο 117Α, περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας, εκτελούνται από τον
προϊστάµενο της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.
10. Τα καθήκοντα αποφαινόµενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων
ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και
ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκτιµώµενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100,000) ευρώ ασκούνται από το αρµόδιο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας όργανο του
Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου.»
Άρθρο 53
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 120 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 120
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης
των διαδικασιών του άρθρου 26 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 66.
1α. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού
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νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66 περί δηµοσίευσης
σε εθνικό επίπεδο.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής
προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
3. Για τις συµβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας
ανάθεσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συµβάσεις προµήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών µε εκτιµώµενη
αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον
πέντε (5) ηµέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
β) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου µε εκτιµώµενη αξία µέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την κοινοποίηση
της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή
προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονοµικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται
προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν
να υποβάλουν προσφορά.
γ) Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις
συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Η διαδικασία της περ. α΄ λαµβάνει χώρα και για τις
συµβάσεις που ανατίθενται δυνάµει της παρ. 6 του άρθρου 118.
4. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της
παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύµβασης.»
Άρθρο 54
Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες συµβάσεις
έργων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 124
του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 124
Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου κάτω των ορίων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εκτός
από όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 95, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών, να

ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης, ότι οι οικονοµικές
προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 126, περί τρόπου σύνταξης
και υποβολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων (µειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών).
2. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή
βάσει υποδείγµατος που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα
στα έγγραφα της σύµβασης.»
Άρθρο 55
Έννοµη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη
ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δηµοσίων
συµβάσεων του άρθρου 119 -Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 127
Έννοµη προστασία για δηµόσιες συµβάσεις των άρθρων
118 και 119
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει
την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούµενη άσκηση άλλης
ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης
και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο µε το πέντε τοις
εκατό (5%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Για τα ζητήµατα έννοµης προστασίας για δηµόσιες
συµβάσεις του άρθρου 119, περί συµβάσεων ενεργειών
τεχνικής βοήθειας:
α) µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, εφαρµόζεται το Βιβλίο IV,
β) µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, εφαρµόζεται η παρ. 1.»
Άρθρο 56
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι,
εµπειρογνώµονες) για δηµόσιες συµβάσεις
-Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128
του ν. 4412/2016
Οι τίτλος και οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 128
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι,
εµπειρογνώµονες) για δηµόσιες συµβάσεις Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης έργων ή συµβάσεις έρ-
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γων που υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), εκτιµώµενης αξίας σύµβασης ή τµήµατος αυτής µεγαλύτερης των τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ, ιδίως για τον σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων ή συµβάσεων επιτρέπεται η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης µε
ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, υπηρεσιών
συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, τεχνικού,
νοµικού, οικονοµικού συµβούλου και συµβούλου οργάνωσης, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, µελέτη και εκτέλεση των συµβάσεων αυτών,
έναντι αµοιβής µέχρι των ορίων των περ. β΄, γ΄ και δ΄,
κατά περίπτωση, του άρθρου 5 και µε ανώτατο όριο το
µηδέν και πέντε δέκατα (0,5%) της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και
για την παροχή υπηρεσιών συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας για θέµατα που σχετίζονται µε την επίβλεψη
και παρακολούθηση από τεχνικής, νοµικής και χρηµατοοικονοµικής πλευράς κατά την περίοδο λειτουργίας και
συντήρησης των Συµβάσεων Παραχώρησης ή των συµβάσεων έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ, µε αξία σύµβασης µεγαλύτερης των τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη
του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
2. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης έργων ή συµβάσεις έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ ή µέρη αυτών και, ιδίως
για τον σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση
και επίβλεψη έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, επιτρέπεται,
η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης µε ανάρτηση της
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
υπηρεσιών συµβούλων επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι των ορίων των περ.
β΄, γ΄ και δ΄, κατά περίπτωση, του άρθρου 5 και µε ανώτατο όριο το µηδέν και πέντε δέκατα (0,5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Ειδικά για έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από άλλους φορείς, που δεν εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, αρµόδια
για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου ορίζεται η Γενική
Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρµόζεται η παρ. 2 και µε
συνολική αµοιβή µέχρι του ορίου της περ. β΄ του άρθρου
5 και µε ανώτατο όριο το µηδέν και πέντε δέκατα (0,5%)
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ολικά ή µερικά, σε
συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή οµάδα έργων, που
εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς του δηµοσίου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα.
4. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του
έργου. Η ανάθεση καθηκόντων συµβούλου γίνεται µε
σύµβαση στην οποία ορίζονται οι παρεχόµενες από τον

σύµβουλο υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής
τους, η διάρκεια της σύµβασης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της.
5. Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής
ή έργων, στα οποία εφαρµόζονται µη διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου,
µπορεί, µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής, που λαµβάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του τεχνικού συµβουλίου του αρµοδίου Υπουργείου ή του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στο αρµόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, να
ορίζεται ως ειδικός εµπειρογνώµονας για την επίλυση
συγκεκριµένου τεχνικού προβλήµατος και για ολιγοήµερη απασχόληση επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και
φήµης και µεγάλης εµπειρίας σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραµµένος
στο µητρώο µελετητών. Η επιλογή του εµπειρογνώµονα
επιτρέπεται να γίνει έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι των
ορίων των περ. β΄ και γ΄, κατά περίπτωση, του άρθρου 5.
Η συνολική αµοιβή του εµπειρογνώµονα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ή της µελέτης και καθορίζεται µε την
απόφαση ορισµού του, επί τη βάσει ηµερήσιας αποζηµίωσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αµοιβής επιστήµονα µε υπερεικοσαετή εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών
της περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 57
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 136 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 136
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση
και επίβλεψη - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη,
προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι
από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων
της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα
µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται
στον προορισµό του και δεν µειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόµο και τη σύµβαση.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και
βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη
ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και
του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµε-
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σους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, όταν ορίζει οµάδα επίβλεψης, περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε
σαφώς καθορισµένα καθήκοντα στην απόφαση ορισµού.
3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιηµένο
ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στα οικεία µητρώα του π.δ. 71/2019 (Α΄
112) και διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει
µε την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η
επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον αυτή
κατακυρωθεί στον ίδιο. Αµέσως µετά την κατακύρωση
του έργου και την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, η Προϊσταµένη Αρχή τον καλεί να υπογράψει την
προβλεπόµενη σύµβαση µε τον ΙΦΕ και να τον εγκαταστήσει στο έργο. Η Προϊσταµένη Αρχή κατά το ως άνω
στάδιο, δύναται αιτιολογηµένα να αρνηθεί τον ορισµό
του προτεινόµενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσµία όχι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών στον ανάδοχο, για να
προτείνει νέο πιστοποιηµένο ΙΦΕ.
Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται στο σύνολό του µαζί µε τα πάσης φύσεως παραρτήµατά του από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3)
ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο
σύµβασης έχει το προβλεπόµενο περιεχόµενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι
µπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης µε
τον ΙΦΕ. Εάν η σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία τάσσει προθεσµία στον ανάδοχο να συµµορφωθεί.
Με την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ ο τελευταίος εγκαθίσταται ως επιβλέπων στο έργο.
Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει,ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόµιµες ή τις συµβατικές του
υποχρεώσεις, τον καλεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει
τη σύµβασή του µε τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άµεσα.
Η αµοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και
καταβάλλεται αποκλειστικώς από τον ανάδοχο, ο οποίος
είναι ο µόνος υπόχρεος για την πληρωµή των αµοιβών
και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά
προβλέπονται στην σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ
και ρυθµίζονται από το εφαρµοζόµενο τιµολόγιο. Ο κύριος του έργου δεν έχει καµία ευθύνη για τις δαπάνες
αυτές.

Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόµη
και για ελαφρά αµέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ο ίδιος, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται µε τις ως άνω ρυθµίσεις και ιδίως,
η απαιτούµενη πιστοποίηση του ΙΦΕ µε την εγγραφή του
στα οικεία µητρώα του π.δ. 71/2019, καθώς και τυχόν
πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισµού και εγκατάστασης του ΙΦΕ στο έργο, η διαδικασία σύναψης της
σύµβασης µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του
ΙΦΕ απέναντι στον κύριο του έργου, ο υπολογισµός της
αµοιβής του ΙΦΕ και ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει
του οποίου αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος
καταβολής της, οι εγγυήσεις αµεροληψίας του ΙΦΕ και
τα µέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων
του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι
λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση
του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την
απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα.
4. Στην περίπτωση της παρ. 3 η διευθύνουσα υπηρεσία
δεν προβαίνει στον ορισµό επιβλεπόντων κατά τους ορισµούς της παρ. 2. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από
υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. α. Η διευθύνουσα υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σε ιδιωτικό φορέα, δικαιούται, να
πραγµατοποιεί, κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε προηγούµενη γνωστοποίηση, επιτόπιους
ελέγχους του έργου, µε σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξη αυτού, τη νόµιµη άσκηση της επίβλεψης και τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τη σύµβαση εκτέλεσης του
έργου.
β. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται
στα πορίσµατα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της που υποβάλλεται
στην Προϊσταµένη Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη γνωστοποίησή τους σε αυτήν, άλλως τεκµαίρεται
η αποδοχή των πορισµάτων και των εγγράφων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης αιτιολογηµένης εναντίωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας,
η Προϊσταµένη Αρχή του έργου αποφασίζει, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από της περιέλευσης σε
αυτήν της εισηγήσεως. Η απόφαση της Προϊσταµένης
Αρχής δεσµεύει τη διευθύνουσα υπηρεσία, τον φορέα επίβλεψης και τον ανάδοχο.
γ. Τα πορίσµατα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από
τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, καθώς και τα έγγραφα ή
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τα στοιχεία που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν
διαφορές µεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου.
Εάν ο ανάδοχος αµφισβητεί ενέργειες της επίβλεψης, υποβάλλει αναφορά προς την διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία µπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις του αναδόχου, να εναντιωθεί κατά τη διαδικασία της περ. β΄.
δ. Κατά της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής, που
δέχεται την εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας σε
έγγραφα ή πορίσµατα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης,
καθώς και κατά της τεκµαιρόµενης αποδοχής από τη διευθύνουσα υπηρεσία των εγγράφων ή πορισµάτων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 174, περί διοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών, εφόσον η ως άνω εναντίωση
ή η τεκµαιρόµενη αποδοχή των ενεργειών της επίβλεψης έχουν άµεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
6. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
7. Η επίβλεψη ασκείται, εκτός από τον τόπο των έργων, και σε όλους τους χώρους όπου κατασκευάζονται
τµήµατα του έργου.
8. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων, η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιµάκιο επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου στον τόπο των έργων.
9. Μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α
του ν. 2282/2001 (Α΄ 17), περί πραγµατοποίησης Εργασιών πριν τον προσδιορισµό αποζηµίωσης, δύνανται να
µετέχουν ως τεχνικοί σύµβουλοι - µελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 144,
περί σύµπραξης στην κατασκευή του µελετητή και στην
παρ. 6 του άρθρου 188, περί συµµετοχής των βασικών
µελετητών, και υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης.
10. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει, µε τη συνδροµή είτε
των επιβλεπόντων υπαλλήλων της είτε του ιδιωτικού
φορέα επίβλεψης, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή
του, τις οποίες αποστέλλει στην Προϊστάµενη Αρχή.
Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων
της προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και
εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειµένου η Προϊσταµένη
Αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή
τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση
της σύµβασης. Η µη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης
της διευθύνουσας υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παρά-

πτωµα του προϊσταµένου αυτής.
11. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες
διατάξεις του παρόντος, το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ή η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες, καλείται
να παραστεί και ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τους ορισµούς
του άρθρου 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο και
εκπροσώπησης, τουλάχιστον προ είκοσι τεσσάρων ωρών.»
Άρθρο 58
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη
έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων
ελεγκτών µηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016
Στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 136Α
ως εξής:
«Άρθρο 136Α
Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη
έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων
ελεγκτών µηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Η επίβλεψη έργων µε προεκτιµώµενη αµοιβή έως το
όριο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, δύναται, πέραν των ορισµών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 136, να
διενεργείται από διαπιστευµένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές µηχανικούς, ανά κατηγορία έργου.
2. Ο ορισµός του ελεγκτή µηχανικού γίνεται µετά από
κλήρωση µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο ,που
πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής
Μηχανικός, που κληρώθηκε για την επίβλεψη έργου δεν
επιτρέπεται να συµµετέχει σε επόµενη κλήρωση, µέχρι
την παραλαβή του αντικειµένου του έργου κατ’ άρθρο
172.
3. Σε περίπτωση ορισµού ελεγκτή µηχανικού εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 136.
4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης
του µητρώου ελεγκτών µηχανικών, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.»
Άρθρο 59
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου - Αντικατάσταση
του άρθρου 138 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 138 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 138
Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει
το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις έγγραφες εντολές των αρµοδίων κατά περίπτωση οργάνων
του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόµο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία
νοµιµότητας, ευθυνόµενος έναντι του κυρίου του έργου
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για την επιµέλεια που επιδεικνύει και στις δικές του υποθέσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
διατάξεις του παρόντος.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την µελέτη δηµοπράτησης έργου προϋπολογισµού µεγαλύτερου του ορίου της περ. α΄ του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενηµερώσει γραπτώς
τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός
προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών και µεγαλύτερη των εξήντα (60) ηµερών
από την υπογραφή της σύµβασης, αν έχει παρατηρήσεις
ως προς την εφαρµοσιµότητα της µελέτης. Ο ανάδοχος
δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί πρόσθετη προθεσµία κατ’ ανώτατο σαράντα πέντε (45) ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του αναδόχου επί της µελέτης του
έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της
µελέτης του έργου, η προϊσταµένη αρχή εξετάζει την
πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου στην αναθέτουσα
αρχή, του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι
επουσιώδεις, σύµφωνα µε το άρθρο 155, περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, δεν µεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη
αύξηση του συµβατικού ανταλλάγµατος, εγκρίνεται η
συνέχιση εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση,
η σύµβαση διαλύεται και ο ανάδοχος αποζηµιώνεται µόνο για τις αποδεδειγµένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη συµµετοχή του στον διαγωνισµό και µέχρι τη
διάλυση της σύµβασης. Με απόφαση της προϊσταµένης
αρχής κατόπιν γνωµοδότησης του τεχνικού συµβουλίου,
κρίνεται το εύλογο της δαπάνης για την αποζηµίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Το
διάστηµα που παρεµβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και µέχρι την ολοκλήρωση της
προβλεπόµενης στην παρούσα διαδικασίας, δεν προσµετράται στη συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου.
Οι προβλέψεις της παρούσας περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης.
3. Αν, µετά τη διάλυση της σύµβασης και εφόσον η
Προϊσταµένη Αρχή δεν έχει αποδεχτεί την αναγκαιότητα ουσιώδους τροποποίησης της µελέτης κατά τους ορισµούς της παρ. 2, δύναται να αποφασίσει την εκτέλεση
του έργου σύµφωνα µε την υφιστάµενη µελέτη, προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού,
στον οποίο αναδείχθηκε ο ανάδοχος της παρ. 2 και του
προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο της ολοκλήρωσης
της διαλυθείσης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε
στον διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 ως
προς την αποδοχή της µελέτης του έργου.
4. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση εργασιών κατά

τροποποίηση της σύµβασης, να χορηγήσει σχετική εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών και πριν την υπογραφή σχετικής συµπληρωµατικής σύµβασης κατά την παρ.
1, ή έγκρισης του ΑΠΕ κατά τις παρ. 3 και 4 του άρθρου
156, περί ειδικών θεµάτων τροποποιήσεων συµβάσεων
κατά τη διάρκειά τους, αυξοµειώσεων εργασιών και νέων εργασιών, και ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν αυθαίρετα και χωρίς έγγραφη
εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, έστω και αν αυτές
βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται
µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν
πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή
των διατάξεων για κακοτεχνία.
5. Οι εντολές της παρ. 4 υπογράφονται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και µόνο για εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια του έργου λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 155, η εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται να χορηγείται προφορικά στον τόπο των έργων, καταχωρίζεται δε αµελλητί, µε συνοπτική αιτιολογία, στο
ηµερολόγιο του έργου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά
στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Πριν από την ηλεκτρονική αποστολή του ηµερολογίου του έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας.
6. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της µελέτης του έργου, παρά
µόνο αν προηγηθεί τροποποίηση της µελέτης σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 144, περί τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου. Αν ανακύψει αστοχία της µελέτης ή τµήµατος αυτής κατά την εκτέλεση του έργου, η οποία αποδεδειγµένα δεν µπορούσε να διαπιστωθεί εµπροθέσµως σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία και να απέχει από κάθε πράξη και ενέργεια που
τροποποιεί ή επαυξάνει το συµβατικό αντικείµενο και
συνδέεται µε την αστοχία της µελέτης. Για το διάστηµα
µέχρι την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελεί εργασίες και δεν δικαιούται να λάβει
οιαδήποτε αποζηµίωση για όσες εκτέλεσε χωρίς εντολή.
7. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα
µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του
έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του
προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης και φθοράς τους, οι δαπάνες
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής
των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και
στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης
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εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε
τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την
καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
8. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε
άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό
αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο
που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο
προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για τον φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση της
εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών
για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική ικριωµάτων και µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο
ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για
κάθε ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος,
εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001
(Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων, ανάλογα µε τις προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της
κατασκευής του έργου.
10. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να
διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η
διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
11. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιµοποιεί στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να
εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους,
τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις
πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε ε-

φαρµογή της παρούσας µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από
την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ
της κατασκευής του η οποία αποδεικνύεται ή προκύπτει
από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της διευθύνουσας
υπηρεσίας λογαριασµό.
12. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση
και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, όπως προβλέπεται στη µελέτη δηµοπράτησης του έργου, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές,
πριν από τη χρησιµοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από της υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης του αναδόχου και εφόσον αποκλίνουν από τις οριζόµενες στη µελέτη. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να
απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για
τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
13. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή
του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων,
ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η
σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει
τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία, αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε
έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται οι
διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των
έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
15. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να
επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και
χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.
16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει
την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια,
όπου κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε
όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση
της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο
των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς
και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων της αναθέτουσας αρχής.
17. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανά-
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δοχος είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να συντάσσει
και να στέλνει στην Προϊσταµένη Αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, ανάλογου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 136.
Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατά του και οι
απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις,
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 174.
18. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να εγείρει αξιώσεις και τυχόν τέτοια έγερση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν οι αξιώσεις αφορούν αποκλειστικά αστοχίες της µελέτης τις
οποίες δεν επικαλέστηκε, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 5.»
Άρθρο 60
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 141 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 141
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.
2. Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν, ιδίως:
α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση της διευθύνουσας υπηρεσίας για
την εκ µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την κατασκευή ελαττωµατικών
εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών υλικών ή
την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων ασφάλειας
ή προστασίας του περιβάλλοντος ή την άνευ εντολής εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την
αρχική ή εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε
είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις.
β) Για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας:
η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας
έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης
των λογαριασµών, η εκπρόθεσµη έκδοση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του έργου, η παράλειψη αµελλητί κοινοποίησης του εγκεκριµένου λογαριασµού στον ανάδοχο και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών,
οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις, η µη
τήρηση των διατάξεων του παρόντος, ως προς την εµπρόθεσµη έκδοση των προβλεπόµενων πράξεων της διευθύνουσας υπηρεσίας.
γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης Αρχής: η παράλειψη έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, η παράλειψη εµπρόθεσµης παραλαβής του
έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να
υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
3. Για τις παραβάσεις του παρόντος το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα εί-

τε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι
ποσού αντίστοιχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε
τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την
επιβολή των κατά τις κείµενες διατάξεις προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών.»
Άρθρο 61
Ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης - Αντικατάσταση
του άρθρου 142 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 142 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 142
Ψηφιακό αρχείο βαθµολόγησης
1. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό αρχείο
βαθµολόγησης (βαθµονόµιο), στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρίες που εκτελούν ή αιτούνται την εκτέλεση δηµόσιων έργων, το οποίο περιλαµβάνει κριτήρια και βαθµούς ανά κριτήριο.
2. Η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης (βαθµονόµιο).
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, δύναται να ανατίθενται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης (βαθµονόµιο) στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή
σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, καθορίζοντας σχετικό ανταποδοτικό όφελος.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3, ο φορέας
στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση
και λειτουργία του, µεριµνά για την εξασφάλιση πρόσβασης της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών στα δεδοµένα
του βαθµονοµίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται τα κριτήρια, οι βαθµοί ανά κριτήριο, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του βαθµονόµιου, η
διαδικασία καταχώρησης σε αυτό των τεχνικών εταιριών
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Η έναρξη λειτουργίας του βαθµονοµίου καθορίζεται
µε διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Μετά
από την έναρξη λειτουργίας του βαθµονόµιου, η εγγραφή σε αυτό αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο σε συµβάσεις που ανατίθενται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 86 περί πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς στις περιπτώσεις της πλέον συµφέρουσας οικονοµικής προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής.»

Άρθρο 62
Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση Αντικατάσταση του άρθρου 143 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 143 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 143
Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση
1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε
τον ανάδοχο συντελείται είτε:
α) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του
αρµόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νοµικού εκπροσώπου του είτε
β) µε ηλεκτρονική αποστολή, σύµφωνα µε τον ν.
4727/2020 (Α΄ 184). Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, καθώς
και της ειδικής διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά µε δικαστικό επιµελητή κατά την περ. α΄.
Για την κοινοποίηση, σύµφωνα µε την περ. α΄ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή
τους πληρεξούσιους.
2. Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα.»
Άρθρο 63
Σύµπραξη του µελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες
εγγυήσεις - Ευθύνη - Τροποποίηση του τίτλου και των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 144
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 144 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ.
2, 3 και 4 τροποποιούνται και το άρθρο 144 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 144
Σύµπραξη του µελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες
εγγυήσεις - Ευθύνη - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η διευθύνουσα υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2.
2. Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µόνο για τη
διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών
της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες
περιστάσεις που δηµιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση
του έργου και µέχρι την έκδοση περαίωσης εργασιών.
Προς τούτο υποβάλλεται αιτιολογηµένη πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροπο-

ποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον
δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει µελετητής που υποδεικνύει ο ανάδοχος του έργου και διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο τεχνικό συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι
σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει
εγγράφως τη γνώµη του σε εύλογη, κατά την κρίση της
διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσµία.
Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή
εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική µελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα. Η Προϊσταµένη Αρχή εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή των εργασιών της
τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της
µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και
δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου
κατά του µελετητή, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου
188. Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης περί τροποποίησης της
µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η άσκηση ένστασης αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή
οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής
διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης µελέτης.
Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση
της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των
υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 141, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.
3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από
την παρ. 7 του άρθρου 189, για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζεται
η παρ. 5 του άρθρου 188. Στην περίπτωση αυτή, καθόλη
τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο µελετητής φέρει
πλήρως την ευθύνη της µελέτης του.
4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον
αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται
ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο
τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες που
υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η
διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της
επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός, χωρίς
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τον Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο προσκοµίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.»
Άρθρο 64
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής - Τροποποίηση του τίτλου
και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 145 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Πειθαρχικό αδίκηµα», οι παρ. 1,
2 και 4 τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 145
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκηµα
1. Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί
τις προβλέψεις των εγγράφων της σύµβασης. Αν το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, το χρονοδιάγραµµα
που υποβλήθηκε από τον οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος, µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου», σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά
µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση
δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην
προθεσµία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις,
το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την
Προϊσταµένη Αρχή του έργου, εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφεροµένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο
ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών
του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και
αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τα αρµόδια όργανα του
φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 141.
3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου, η οποία καθορίζε-

ται στα έγγραφα της σύµβασης και πάντως, ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή
τετραγωνικού πίνακα, που περιλαµβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα
εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και
σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού
µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα
της σύµβασης.
4. Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 138 να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα
περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει
η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.»
Άρθρο 65
Ηµερολόγιο του έργου - Αντικατάσταση του άρθρου
146 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 146
Ηµερολόγιο του έργου
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ηµερολόγιο σε ελεύθερο λογισµικό
ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139,
που τηρεί µε εντολή του αναδόχου το ηµερολόγιο, γνωστοποιείται µετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου
στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν
κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας ταυ εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός
της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, καθώς και
τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον
σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη
συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης
εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
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ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Δηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο του έργου υπογράφεται µε ψηφιακή
υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του
έργου ελέγχει και διορθώνει το ηµερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίµων
ηµερών.
3. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ µπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ηµερολόγιο και άλλων συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων
στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή
να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε µεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα συµβατικά τεύχη.
Στις περιπτώσεις µικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά
άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.
4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή
του για καθηµερινή τήρηση και κοινοποίηση του ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως
µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική
ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταµένου
της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την
παράλειψη τήρησης.
5. Οι εγγραφές του ηµερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιµώνται όµως σε συνδυασµό µε τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.»
Άρθρο 66
Προθεσµίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 147
Προθεσµίες
1. Κάθε σύµβαση, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία),

µπορεί να περιλαµβάνει και τµηµατικές προθεσµίες για
την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων του έργου,
των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται µε τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη σύµβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση
του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις µικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων ή χαρακτηριστικών επί
µέρους δραστηριοτήτων, η σύµβαση δεν προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες.
2. Όλες οι προθεσµίες, συνολική και τµηµατικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη, αναστέλλονται
δε, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ.
7 του παρόντος.
3. Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και
οι τυχόν προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο µπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τµηµατικές
προθεσµίες.
4. Ο ανάδοχος δεσµεύεται από τη σύµβαση του έργου
να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών µηνών (οριακή προθεσµία). Για τον υπολογισµό της οριακής προθεσµίας δεν προσµετρώνται τυχόν παρατάσεις
της συµβατικής προθεσµίας. Η οριακή προθεσµία αρχίζει
την εποµένη της λήξης της συµβατικής προθεσµίας και
κατά τη διάρκειά της η Προϊσταµένη Αρχή δύναται να
χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την
πάροδο της οριακής προθεσµίας, η σύµβαση διαλύεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
5. Με απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής εγκρίνεται
παράταση των τµηµατικών προθεσµιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα
υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή
προθεσµία του έργου. Το αίτηµα υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσµίας και η Προϊσταµένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών, αλλιώς τεκµαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας.
6. Η παράταση των προθεσµιών της σύµβασης χορηγείται είτε «µε αναθεώρηση», για το χρονικό διάστηµα
καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις
ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστηµα της καθυστέρησης, που
οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου.
Με την απόφαση παράτασης επιµερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόµενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.
Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
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7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο
των προθεσµιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών, ευθύς
µόλις τούτα εµφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου
αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται η
αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται σε καµία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συµβατικής προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου για συµβάσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συµβάσεις µικρότερης
διάρκειας, τις τριάντα (30) ηµέρες.
8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και µετά την πάροδο της οριακής προθεσµίας, εφόσον υποβληθεί αίτηµα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή. Η παράταση του
πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τµηµατικά, για
χρόνο ίσο µε την αρχική συµβατική προθεσµία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση
χορηγείται συνολικά ή τµηµατικά για χρόνο ίσο έως και
το διπλάσιο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύµφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
Άρθρο 67
Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 148 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 148
Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου
1. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις
τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται
από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών
τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται.
2. Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για
κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών
ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%)
της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.
Ως µέση ηµερήσια αξία, νοείται το πηλίκο της αξίας
της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού
της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών

συµβάσεων και χωρίς τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσµία και όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του
αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό
(6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Εφόσον, στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζονται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Αν κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, ήταν ο χρόνος
περαίωσης του έργου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που
επιβάλλονται για την υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών, καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας
της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται µε το γινόµενο «α.εχ», αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερο του
τρία τοις εκατό (3%), όπου:
«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και
«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου.
3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µπορεί µε
τη σύµβαση να περιορισθούν οι χρόνοι της παρ. 2 για την
επιβολή των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, µε ανάλογη
αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας,
διατηρουµένου του ανώτατου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, εφόσον κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης,
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, ήταν ο
χρόνος περαίωσης του έργου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ανωτέρω
χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών µειώνονται
στο µισό και το ποσοστό της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας
τριπλασιάζεται. Στην περίπτωση αυτήν, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής
προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού ποσού της
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..»
Άρθρο 68
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) - Αντικατάσταση
του άρθρου 149 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 149
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ)
1. Για την ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία, εκτέλεση έργου εκτιµώµενης αξίας σύµβασης µεγαλύτερης του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ή
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τµήµατός του, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη
δηµοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριµ), εφόσον
ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του τµήµατος είναι µικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόµενου στη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτήν για την πληρωµή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου
της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών.
Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της
αρχικής συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν
µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας
της συµβατικής δαπάνης του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται µε την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου.
2. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό
εργολαβικό αντάλλαγµα, εγκρίνεται αναλόγως ως τροποποίηση της σύµβασης βάσει της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 132 και περιλαµβάνεται σε ειδικό λογαριασµό,
που υποβάλλει ο ανάδοχος µετά την έκδοση βεβαίωσης
περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τους όρους
των εγγράφων της σύµβασης.
3. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν κάθε θέµα, που σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτή
καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται, µερικά ή ολικά, ο
κρίσιµος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, µε σαφή
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, προκειµένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αµοιβή κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 1, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.
4. Αν το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, δεν εφαρµόζονται οι ορισµοί της παρ. 1.»
Άρθρο 69
Προκαταβολές - Αντικατάσταση του άρθρου 150
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 150 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 150
Προκαταβολές
1. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή µέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο, ο οποίος υπολογίζεται µε ποσοστό επιτοκίου που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το µικρότερο
επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου δωδεκάµηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Το επιτόκιο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
2. Η προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο µετά την
εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του έργου και υποβάλλεται ειδικός λογαριασµός στη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο λογαριασµός εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία στο σύνολό του ή τµηµατικά, εφόσον προσκοµισθεί η εγγύηση προκαταβολής. Καθυστέρηση της πληρωµής του λογαριασµού δεν γεννά αξίωση του αναδόχου για τοκοφορία του ποσού, ούτε δικαίωµα διακοπής
εργασιών.
3. Το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται ως εξής:
α) Τµήµα αυτής, ποσού µέχρι πέντε τοις εκατό (5%)
της αξίας της σύµβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,
αφορά στη χρηµατοδότηση εκ µέρους του αναδόχου της
δαπάνης των πρώτων εγκαταστάσεων και άλλων εξόδων εκκίνησης του έργου. Το τµήµα αυτό µπορεί µε τη
διακήρυξη να ορίζεται µέχρι επτά τοις εκατό (7%) στις
περιπτώσεις έργων που απαιτούν ασυνήθιστα σηµαντικές πρώτες δαπάνες του αναδόχου, όπως δαπάνες για
εγκαταστάσεις ή δαπάνες για την προσκόµιση σηµαντικού µηχανικού εξοπλισµού.
β) Τµήµα αυτής, ποσού µέχρι δέκα τοις εκατό (10%)
της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,
για δαπάνες προµηθειών υλικών ή µηχανηµάτων που
πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωµατωθούν στο έργο.
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται
στην παρ. 1.
4. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά
µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο,
µεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου ποσοστού (Π%), που εφαρµόζεται στο ποσό
της πληρωµής και προκύπτει από τη σχέση:
Π = ρ/Σ x 100 x 1,10
όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και
Σ, πάλι σε ευρώ, το µέρος του συµβατικού ποσού που
δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ.
χορηγηθούν ως τµηµατική παροχή της προκαταβολής,
τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση:
Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)όπου Σ1,
Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα µε το Σ ποσά όταν χορηγήθηκαν τµηµατικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ..
Ο ανάδοχος µπορεί, µε αίτηµά του, να ζητήσει την ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής.
5. Μαζί µε την παρακράτηση για τµηµατική απόσβεση
της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευµένων τόκων στο µέχρι τότε αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό
διάστηµα, µετρούµενο σε ηµέρες µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής του σχετικού λογαριασµού. Μετά από την έγκριση του λογαριασµού που περιέχει απόσβεση τµήµατος της προκαταβολής, η διευθύνουσα υπηρεσία παρέχει στον ανάδοχο έγγραφη συναίνεση προς τον εκδότη
της εγγύησης προκαταβολής για ισόποση προς την απόσβεση µείωση της εγγύησης.
6. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί
για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το
έργο. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής καθιστά την
προκαταβολή ληξιπρόθεσµη, απαιτητή και αµέσως επι-
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στρεπτέα στο σύνολό της. Στην περ. α΄ της παρ. 3, ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος
κάθε µήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που
έχει πραγµατοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και
το υπόλοιπό της µε ένδειξη του τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο είναι κατατεθειµένο.
7. Η προκαταβολή της παρ. 3 κατατίθεται υποχρεωτικά
σε δεσµευµένο έντοκο τραπεζικό λογαριασµό του αναδόχου και χρησιµοποιείται µόνο για την πληρωµή δαπανών πρώτων εγκαταστάσεων και άλλων εξόδων εκκίνησης του έργου και της προµήθειας των υλικών ή µηχανηµάτων, αντίστοιχα, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για
τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από τη χορήγησή της
σχετικά προτιµολόγια. Οι πληρωµές από τον δεσµευµένο αυτόν λογαριασµό γίνονται µε επιταγές του αναδόχου, µετά από σχετική παροχή σύµφωνης γνώµης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς την τράπεζα. Η σύµφωνη
γνώµη παρέχεται µε βάση τα προσκοµιζόµενα οριστικά
τιµολόγια ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών, όπως φορτωτικές και εκκαθαρίσεις δασµών, ή για
την επιστροφή της προκαταβολής ή µέρους της που δεν
χρησιµοποιήθηκε. Η σύµβαση µπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυτής και άλλους συµπληρωµατικούς όρους για την παρακολούθηση της διάθεσης
των υλικών και µηχανηµάτων που αγοράστηκαν µε αυτήν.
8. Προκαταβολή που κατατέθηκε σε δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό και δεν χρησιµοποιήθηκε από τον ανάδοχο δεν επιβαρύνεται µε τόκους. Το προϊόν του τραπεζικού λογαριασµού µαζί µε τους τραπεζικούς τόκους
περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή.
9. Δεν οφείλονται τόκοι επί του αναπόσβεστου µέρους
της προκαταβολής, κατά το χρονικό διάστηµα διακοπής
των εργασιών είτε µε δήλωση του αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.
10. Εάν η σύµβαση διαλυθεί, το αναπόσβεστο µέρος
της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο
σε τρεις (3) µήνες από τη διάλυση της σύµβασης. Μετά
από την προθεσµία αυτήν στο αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής οφείλεται ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας,
αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται, σύµφωνα µε την
παρ. 1. Αν η σύµβαση διαλυθεί ή περιοριστεί µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, το αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής που δεν συµψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του
έργου επιστρέφεται, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισµού του έργου. Κατά το εξάµηνο αυτό διάστηµα
δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής, µετά από την παρέλευσή του, όµως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας.»
Άρθρο 70
Επιµετρήσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 151
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 151 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 151
Επιµετρήσεις
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβά-

νονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών,
πλην των περ. γ΄ έως ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 95. Τα επιµετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο
στους επιβλέποντες του άρθρου 136, µε υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιµέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συµβατικές ποσότητες από τις εξωσυµβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας.
2. Στο τέλος κάθε τµηµατικής προθεσµίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα της σύµβασης, άλλως στο τέλος κάθε µήνα, εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραµµα
ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούµενο προβλεπόµενο διάστηµα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας
νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’
αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε
βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 3. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και
σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία µε δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των επιµετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τµηµατικής πληρωµής του αναδόχου.
3. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή δειγµατοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιµέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όµως, υποχρεούται να προβεί σε δειγµατοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιµετρήσεως, σε αριθµό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιµετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιµετρήσεις.
4. Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιµέτρησης, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών επιµετρήσεων και καλείται ο ανάδοχος µε πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας να
υποβάλλει, εντός ταχθείσης µε την πρόσκληση προθεσµίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3)
ηµερών και µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών, τα πραγµατικά επιµετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Ως ανακριβείς θεωρούνται οι επιµετρήσεις, που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλµατα ή παραλείψεις ή
αναφορά λανθασµένου άρθρου του τιµολογίου και δεν
µπορούν να αποδοθούν σε πρόθεση του αναδόχου να εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ως εκ προθέσεως
αναληθείς επιµετρήσεις νοούνται οι επιµετρήσεις που εκ
προθέσεως περιέχουν αναληθή επιµετρητικά στοιχεία.
Οι ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιµετρήσεις
διορθώνονται οποτεδήποτε µε πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας. Δικαίωµα διόρθωσης των ανακριβών
επιµετρήσεων διατηρεί και ο ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση
κατ’ άρθρο 174.
5. Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιµετρήσεις και εφόσον αυτές είχαν ως συνέπεια
την πληρωµή λογαριασµού, συντάσσεται σε βάρος του
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αναδόχου, µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας,
αρνητικός λογαριασµός για την επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξηµένου κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ προθέσεως αναληθών επιµετρήσεων.
6. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ανωτέρω προθεσµία της παρ. 4 ή ο ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει
στην υποβολή αναληθών επιµετρήσεων, τούτος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η υποβολή τουλάχιστον τριών αναληθών επιµετρήσεων. Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174. Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εµποδίζουν την επιβολή και
άλλων κυρώσεων που προβλέπονται είτε σε διατάξεις
του παρόντος είτε από διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
7. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του
έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν
από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης
αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή επιµέτρηση και
περιλαµβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων,
υπογράφεται δε, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από
τους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου
από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από
την επικάλυψη των εργασιών αυτών υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ηµεροµηνία, που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) ηµέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αµελλητί
στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκµηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθµό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαµβάνονται στο
Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωµένος
να ανταποκριθεί στο αίτηµα ελέγχου των αφανών εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος ενηµερώνει ηλεκτρονικά
τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η παράλειψη ελέγχου των αφανών εργασιών µέσα στην ως άνω
προθεσµία συνιστά υπερηµερία του κυρίου του έργου,
αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζηµία για τον λόγο αυτόν. Η έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση αυτών, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά µόνο από κοινού µε την εγκριτική πράξη της επιµέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
της.
8. Ειδικώς ο χαρακτηρισµός και η παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο, γίνονται από
δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς, που ορίζονται από
τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός των τεχνικών του
προηγούµενου εδαφίου ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον τεχνικό. Η
Προϊσταµένη Αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει

επιτροπή αποτελούµενη από τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς για επανέλεγχο του χαρακτηρισµού και της παραλαβής του φυσικού εδάφους. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε
άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται
κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.
9. Δύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139.
Στην τελική επιµέτρηση εµφανίζονται διακριτά οι συµβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν µε βάση τη σύµβαση ή µε εγκεκριµένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες
Εργασιών και οι εξωσυµβατικές, έστω και αν εκκρεµεί η
διαδικασία τακτοποίησης τους. Η τελική επιµέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της έκθεσης του προηγούµενου εδαφίου, να εκδώσει απόφαση
περί της έγκρισης αυτής. Σε περίπτωση εµφάνισης διαφορών µεταξύ επιµέρους επιµετρήσεων και τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός της ταχθείσας από τη διευθύνουσα υπηρεσία προθεσµίας, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ηµερών, να
προβεί σε πλήρη και αιτιολογηµένη απόδειξη της εµφανιζόµενης διαφοράς.
10. Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού
δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει
καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η
τελική επιµέτρηση συντάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που
συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, και αν δεν την αµφισβητήσει µε ένσταση, τούτη
καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές της.
11. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί
να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε
δικαίωµά του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό
δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 173, περί αποσβέσεων δικαιωµάτων του αναδόχου, ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. Μετά την υποβολή ή σύνταξη κατά την παρ. 6 της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος δεν µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά µόνο για οψιγενείς αιτίες.»
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Άρθρο 71
Λογαριασµοί - Αντικατάσταση του άρθρου 152
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 152
Λογαριασµοί
1. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις επιµετρήσεις
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του
χρονοδιαγράµµατος εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα
από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος
του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή
των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, όταν στη σύµβαση προβλέπεται
πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
2. Οι τµηµατικές πληρωµές και η οριστική πληρωµή
του εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική
σύµβαση, γίνονται µε βάση τους λογαριασµούς.
3. Μετά από τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από
εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σε αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις
των εργασιών και στις δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στον
λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Για
την πληρωµή εργασιών που αποτελούν συµπληρωµατικές ή νέες (υπερσυµβατικές) εργασίες, ο ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασµό µετά από τη συµβατική τακτοποίησή τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 155, περί επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, και 156, περί ειδικών θεµάτων - τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξοµειώσεων εργασιών - νέων εργασιών.
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στον λογαριασµό µε αιτιολογηµένη εγκριτική απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που ενδεχόµενη διακοπή του έργου δεν θα
κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε
το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής.
5. Στον λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης,
τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας
στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση
των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στον συ-

νοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει τον λογαριασµό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους
λογαριασµούς υλικά, ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του
έργου. Τα υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των
λογαριασµών, µε τιµές που βρίσκονται σε συνάρτηση
προς την αντίστοιχη συµβατική τιµή, ώστε το υπόλοιπο
µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά
γενικών εξόδων και οφέλους της παρ. 6 δεν υπολογίζονται στα υλικά.
6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης, η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που έχουν
εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη
δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στον λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περ. θ΄ της παρ. 7
του άρθρου 53, αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό
έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη, όπως ποινικές ρήτρες,
περικοπές τιµών του άρθρου 159, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτήν δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό
του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη
που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο.
7. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως, από ανακεφαλαιωτικό
συνοπτικό πίνακα των επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις
του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους
λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε
επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών. Κατά την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση
του λογαριασµού δεν απαιτείται η προσκόµιση των δικαιολογητικών πληρωµής και των παραστατικών πληρωµής
των κρατήσεων εκ µέρους του αναδόχου.
8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε έναν (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό
που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα
υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει
τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον
έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτήν, η οριζόµενη µηνιαία
προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαρια-
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σµού µπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας,
στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει τον λογαριασµό, διαπιστώνοντας ότι οι
ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις υποβληθείσες επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες
µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά, ότι
έχουν διενεργηθεί στον λογαριασµό όλες οι περικοπές ή
εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από τον νόµο και την
εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για τα αρµόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί το έγγραφο για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό
του εργολαβικού ανταλλάγµατος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητά του
προσκοµίζονται στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής
που διενεργεί τις πληρωµές, µετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγµα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.
9. Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω
παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας, ή που
βασίστηκε σε επιµέτρηση που διορθώθηκε, ελέγχεται και
διορθώνεται από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι
προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε
επόµενο λογαριασµό ή κατά τη σύνταξη αρνητικού λογαριασµού. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει
και διορθώνει τον λογαριασµό µε ή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου είτε
και κατά τον τελικό λογαριασµό, αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
10. Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1) µήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερηµερίας, σύµφωνα µε την παρ. Ζ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Ο ανάδοχος
µπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ηµέρες µετά
από την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής
έγγραφης δήλωσης.
11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου
του έργου, καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για
έναν (1) µήνα µετά από την περαίωσή του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται: α) η οποτεδήποτε εκχώρηση, εν όλω ή
εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος,
όπως αυτό προσδιορίζεται στη σύµβαση του έργου, κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για

την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προµήθεια
υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισµένες τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση
του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους προµηθευτές
υλικών και µηχανηµάτων του έργου ή από τους εργάτες
και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους
που αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται στο έργο από τον
ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης, ο συµψηφισµός εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε
λογαριασµό του εκτελούµενου έργου.
12. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, µε βάση τους λογαριασµούς, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του
εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά
την παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο
πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών
µετά της αναλογούσας αναθεώρησης.
13. Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του παρόντος. Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού
εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν
από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.»
Άρθρο 72
Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές
ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3, 10, 19, 21
και 22 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», οι
παρ. 3, 10, 19, 21 και 22 τροποποιούνται και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 153
Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές
ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οι βασικές τιµές των ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων του παρόντος αναθεωρούνται
ενιαία για όλη τη Χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος), µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής (20ής) ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρηµένες τιµές παραµένουν σταθερές.
2. Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου
αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη Χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα
στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής (20ής) ηµέρας του
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πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια
της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες
συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.
3. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες, που
πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόµενο από
το άρθρο 145 χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο
µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά
την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που
εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την
πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του
αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτήν επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 148 κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές και οι παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
4. Για την εφαρµογή της παρ. 3, κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών
των συµβάσεων των δηµόσιων έργων εκτιµάται και
προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση
του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος για το σύνολο ή για
µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
5. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία,
και υπό τον όρο, ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλον χρόνο.
Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις
εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν
µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και
στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαίρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης, όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού εκτιµώµενου
προϋπολογισµού δηµοπράτησης ή ανάθεσης ύψους ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
6. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:

όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης,

ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη
αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιµή που προκύπτει, αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή Τ άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε τα
βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 8,
Αν: τιµή που προκύπτει, όπως παραπάνω µε τις βασικές τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν,
s ή σ: σταθερός συντελεστής, που αντιπροσωπεύει το
µη αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν µεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριµένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.
7. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση:
σ = σ1 + 0,01 ν,
όπου σ1 είναι συντελεστής, που καθορίζεται ενιαία για
όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεµία από τις
κατηγορίες των δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε
σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και
«ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την
πρώτη αναθεωρητική περίοδο, που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται κατά µία µονάδα για καθεµιά από
τις επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριµένης εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει, όταν το «σ» γίνει
0,20. Ο συντελεστής σ1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
8. Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών, που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη.
Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ’ αποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα συµβατικά τεύχη ή τα
πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την αναθεώρησή τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή
οµάδα τέτοιων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται
στις συµβάσεις µε εργολαβικό αντάλλαγµα άλλο εκτός
από χρηµατική καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες.
Στις περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων έργων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 95, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών, ή σε περιπτώσεις που το αντάλλαγµα
συνοµολογείται σε ξένο νόµισµα, καθορίζεται µε τα έγγραφα της σύµβασης η αναθεώρηση και προσδιορίζεται
ο τρόπος υπολογισµού της, ο οποίος µπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης.
10. Τα υλικά που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς θεωρούνται ως µερική εκτέλεση των εργασιών,
για τις οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιούµενης αξίας τους γίνεται, όταν πιστοποιούνται, µε
τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες,
η αναθεώρηση υπολογίζεται µόνο στο υπόλοιπο µέρος
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της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών που είχαν πιστοποιηθεί σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο.
11. Η παρ. 10 εφαρµόζεται ανάλογα και στις εργασίες
που µένουν ηµιτελείς σε µια αναθεωρητική περίοδο.
12. Η αξία των υλικών που χορηγούνται από τον φορέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε καµιά αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση των τιµών των εργασιών,
που ορίζονται στη σύµβαση χωρίς την αξία των υλικών
τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον τύπο του παρόντος άρθρου υπολογίζονται, αφού η σχετική
ανάλυση συµπληρωθεί µε µηδενική την αξία του υλικού.
Αν οι τιµές περιλαµβάνουν την αξία των υλικών, τότε εφαρµόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόµενη
αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση
άλλος τρόπος υπολογισµού της αναθεώρησης στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού.
13. Στις περιπτώσεις, που στη σύµβαση προβλέπεται η
προµήθεια εξοπλισµού ή σηµαντικής αξίας µηχανηµάτων
για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγµα για την προµήθεια, µπορεί για το αντάλλαγµα αυτό να οριστεί µε τη σύµβαση
άλλος τρόπος αναθεώρησης.
14. Η αναθεώρηση δεν εφαρµόζεται στα ποσά αποζηµιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά ή δικαστικά, εκτός αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις οποίες προβλέπεται στη συγκεκριµένη περίπτωση αναθεώρηση, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει από τη σχετική δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη.
15. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις
πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.
16. Πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του
άρθρου αυτού αναθεώρηση τιµών, αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµόσιων έργων, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της αυξοµείωσης των τιµών.
17. Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την
Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ),
που προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθµ.
80885/5439/6.8.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 573).
18. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την επιτροπή είναι οι µέσες τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά της
περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται σε όλη τη Χώρα, όχι µόνο για την αναθεώρηση
αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συµπλήρωση αναλύσεων τιµών, όπου προβλέπουν τη χρήση των αναλύσεων οι
σχετικές διατάξεις. Οι τιµές των ηµεροµισθίων αναφέρονται στον µέσης απόδοσης εργαζόµενο της αντίστοιχης
ειδικότητας. Οι τιµές υλικών είναι οι τιµές που διαµορφώνονται για τη χονδρική πώληση των υλικών ως ελεύθερων εµπορευµάτων και περιλαµβάνουν κάθε σχετική
επιβάρυνση που περιλαµβάνεται στις τιµές αυτές, σύµ-

φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά ήθη (όπως πάγια συνυπολογιζόµενες συσκευασίες ή µεταφορές, Φ.Π.Α. τιµολογίων). Οι τιµές µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνονται για µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όταν διατίθενται
από φορέα του δηµόσιου τοµέα τέτοια µηχανήµατα,
λαµβάνονται υπόψη και οι τιµές των µισθωµάτων αυτών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µηχανηµάτων που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή στοιχεία για τη διαµόρφωση
της τιµής τους η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (όπως κόστος, απόδοση,
διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργειας), σε σύγκριση µε
άλλα ανάλογα µηχανήµατα για τα οποία διαµορφώνεται
αγοραίο µίσθωµα. Για τη διαπίστωση των τιµών γενικά, η
επιτροπή λαµβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο στοιχείο
και ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς
από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, η οποία και παρέχει γραµµατειακή και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις εργολαβίες.
19. Απόσπασµα των πρακτικών της επιτροπής, που περιλαµβάνει τις τιµές που διαπιστώνονται, κοινοποιείται
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και στις πανελλήνιες επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις, που
δίνουν κάθε δυνατή δηµοσιότητα στις τιµές. Οι πιο πάνω
πανελλήνιες εργοληπτικές ενώσεις µπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των πρακτικών για ορισµένες τιµές,
σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κοινοποίηση των πρακτικών στο Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση
κατατίθεται στη γραµµατεία της Επιτροπής και ως προς
αυτήν αποφασίζει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από γνώµη της ίδιας επιτροπής της παρ. 17. Η
απόφαση κοινοποιείται, όπως και το απόσπασµα του
πρακτικού της επιτροπής, και ενεργεί έναντι πάντων.
20. Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές
που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. Στην περίπτωση της
παρ. 12, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά οι συντελεστές
µε µηδενική την αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό
φύλλο υπολογισµού του συντελεστή. Το ίδιο εφαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση ,που ο σχετικός συντελεστής
δεν δίνεται µηχανογραφικά. Στις περιπτώσεις κονδυλίων
αναλύσεων µε πληθώρα εξειδικευµένων παραµέτρων ή
ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων ή κυµαινόµενων µέσα στο αυτό άρθρο συντελεστών µεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται µε τον µηχανογραφικά κοινοποιούµενο συντελεστή της αντιπροσωπευτικότερης σχετικής
περίπτωσης.
21. Στους λογαριασµούς εµφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως
προκύπτουν από τον σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν
µέσα σε κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από
σχετικούς πίνακες κατανοµής των εργασιών που απαιτούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης. Με τους
πίνακες αυτούς γίνεται και η εφαρµογή της παρ. 3 βάσει
του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ως εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής και µε
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ανοχή εκτιµήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς τα πάνω ή
προς τα κάτω από τη συνολική αξία εκτελεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο, όπως προκύπτει από
το πρόγραµµα αυτό.
22. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στον πρώτο λογαριασµό µετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε, υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά µε τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης.
Για να περιληφθεί σε λογαριασµό η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωµή γίνεται από τις εγκεκριµένες για το
έργο πιστώσεις.
23. Κατ’ εξαίρεση από το δ΄ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται
σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησης τους,
εκτός από τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης πριν το
γ΄ τρίµηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιµών υπολογίζεται από το δ΄ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν µε τους ισχύοντες για το γ΄ τρίµηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και µε ελάχιστη τιµή εφαρµογής
αυτών ίση µε τη µονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του τριµήνου δηµοπράτησης.
24. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές
αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση
τον ισχύοντα τύπο:

όπου ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιµών Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ)
µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων
δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο. Ο συντελεστής σ ορίζεται κατόπιν
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις
των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησής τους.
25. Για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση
πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την Επιτροπή
Διαπίστωσης Τιµών Δηµόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).»
Άρθρο 73
Απολογιστικές εργασίες - Τροποποίηση των παρ. 9
και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 154 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 154
Απολογιστικές εργασίες
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων έργου, σύµφωνα µε το
άρθρο 126, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, εφαρµόζονται οι παρ. 2 έως 9.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον
αριθµό και είδος µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να
διατάσσει την αντικατάσταση των ακατάλληλων. Μπορεί
επίσης, εφόσον έχει προβλεφθεί στα έγγραφα της σύµβασης, να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούµενων υλικών. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αµοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά
ειδικότητα µε τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για
ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους.
3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός
της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων που αγοράζονται
µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται
µε τη σύµβαση. Στη δαπάνη αυτήν προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση της σχετικής δηµοπρασίας.
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι ισχύουσες
κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν, µε το
εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο κατά την έκπτωση της
δηµοπρασίας.
5. Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου µόνο για το διάστηµα, που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύµβασής του γίνεται µε
τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου µόνο, αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του
ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.
7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από
τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός της δαπάνης
και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των άρθρων 170 και 172. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά
τον χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη σύµβαση.
8. Στις περιπτώσεις, που η σύµβαση της απολογιστικής
εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών µε υπεργολαβίες, ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται
σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου µε τον ανάδοχο.
9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα, µηχανήµατα ή άλλα µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες περιγραφικά
και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την
τεκµηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων,
των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Τα ηλεκτρονικά αποσπάσµατα του ηµερολογίου αυ-
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τού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Μετά την έναρξη
της καθηµερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο
της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο, που περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων.
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126, ο
ανάδοχος, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και
αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού
που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. και έως του κατώτατου
ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται
στον λογαριασµό η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει,
σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται
στην έκπτωση της δηµοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης
στον ανάδοχο, το εργολαβικό ποσοστό της παρ. 2 του
άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά.
Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι παρ. 2 έως 6 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 εφαρµόζονται ανάλογα και στις
περιπτώσεις της παρούσας.»
Άρθρο 74
Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες,
οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.
- Αντικατάσταση του άρθρου 155 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 155 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 155
Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες,
οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 156, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, η
εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού
πίνακα εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί
στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης
χωρίς Φ.Π.Α.. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται
σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της
παρ. 10 του άρθρου 154, περί εκτέλεσης απολογιστικών
εργασιών. Για την έγκριση αυτήν η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του κατεπείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης,
µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς και πριν

από την έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και
να ενσωµατώνονται στον επόµενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς
λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά
είκοσι τοις εκατό (20%). Αν η ενδεικτική τιµή προκύπτει
από παρατηρητήριο τιµών, υποχρεωτικά ως τιµή τίθεται
η µέση τιµή του παρατηρητηρίου τιµών µειωµένη κατά
δέκα τοις εκατό (10%).»
Άρθρο 75
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7
του άρθρου 156 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 156 (Α΄ 147) του ν. 4412/2016
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» οι
παρ. 1, 2, 3 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 156
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες
- Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και
τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
β) Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση,
µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες
δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από
την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα
προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι
εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την
αρχική σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
γ) Εκτός της ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών, η
σύµβαση µπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη
τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης.
δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συµβατικού ανταλλάγµατος που µπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων
µελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε πε-
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ρίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία
των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης.
ε) Η εκτέλεση του έργου µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και,
προκειµένου να υπογραφεί η συµφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης
λαµβάνονται υπόψη οι τιµές της αρχικής σύµβασης και
για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες
της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παρ.
4, 5 και 6.
2. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης συνοδεύεται από
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αρχικά
ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως
προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού της
προς κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη και
το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες
για εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη υποκείµενες σε
Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε.
για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας του έργου.
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται
εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή
την πληρωµή τους.
3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης µπορούν
να γίνουν ως εξής:
α) Μπορεί να συµφωνηθεί τροποποίηση της σύµβασης
συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια
του άρθρου 5 και µέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132,
περί τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
καθώς και των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος. Η
τροποποίηση γίνεται µε την διαδικασία της περ. ε΄ της
παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή
δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία
τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας
των διαδοχικών τροποποιήσεων.
β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση µπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή
νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και
από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των
µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη
κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της,
όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συ-

ντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες της περ. β΄ της παρ. 1. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό
εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς τον συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της ενωσιακής
νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων
Έργων (Β΄ 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων (Β΄ 409). Τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 135, περί υπογραφής σύµβασης.
γ) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης
εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και
η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη»)
να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών
της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα
εργασιών της αρχικής σύµβασης.
γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
γδ) Δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής
δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά,
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών
και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν
τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη
δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα
από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα, αναλύεται σε οµάδες εργασιών, οι οποίες
συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση

83
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά
την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία
έργων.
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα
απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν
τιµές µονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών
γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές
τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές, αλλά περιλαµβάνονται
σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα
πραγµατικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή, που
συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν
την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό, η επιτροπή
συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση,
να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από
τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής
του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων
του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περ. γ΄ εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περ. α΄ ή β΄. Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περ. γ΄ από τα τµήµατα που
κανονίζονται, σύµφωνα µε τις περ. α΄ ή β΄.
Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές
ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά τα παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία
κόστους.
Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές
ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών
τιµών υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.)

του Γ΄ Τριµήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα
στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στον χρόνο εκκίνησης
της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περ. β΄ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, ρητή ή
τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και
στην περ. α΄, αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της τιµής
της περ. γ΄ που κανονίζεται, σύµφωνα µε τις περ. α΄ ή
β΄.
Οι τιµές ιδίως, των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο.
Στις συµβάσεις έργων του άρθρου 50, περί δηµόσιων
συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, ορίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύµβασης τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη,
µεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες
και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που
προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο.
6. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται,
σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 5 ή το µέρος της τιµής
της περ. γ΄, που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περ. β΄
της παρ. 5, ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή,
που αφορά στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών
στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:
σ = Α: Β όπου:
Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του
έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και
Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές των
ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου
δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.
Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της
δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συµβατικές οµάδες οµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε
συντελεστή που υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον υπολογισµό
των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις, που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει
«κατ’ αποκοπήν τιµές» ή οι τιµές του τιµολογίου είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα
σύνθετων εργασιών ή είναι κατ’ αποκοπήν τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο, µε τα έγ-
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γραφα της σύµβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους
συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την «κατ’
αποκοπήν τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω
ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών.
Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 50.
Με τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις γενικές
αρχές τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των έργων και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος του 0,90.
Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται µε
το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου
που ισχύει για τη σύµβαση, αν αυτό για την περ. α΄ της
παρ. 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη τιµή.
7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών
Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη.
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται
ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο
- εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην
περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο
Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται µε ή
χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταµένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την ένσταση του αναδόχου,
την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και κάθε σχετική
πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται
και η γνώµη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταµένη Αρχή οφείλει να αναµείνει την απόφαση επ’ αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς
αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της διαφοράς.»
Άρθρο 76
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη παρ. 11
στο άρθρο 157 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 157 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 11
και το άρθρο 157 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 157
Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις
1. Μέχρι την παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο
του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν
αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής
του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.
Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν
από την παραλαβή, οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί α-

πό τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα
του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού, εκτός αν άλλως
ορίζεται στη σύµβαση.
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που
προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το
ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους
και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών
σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσµία
τα ελαττώµατα του έργου, που διαπιστώνονται κατά τη
διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την παραλαβή. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος
του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος.
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από
τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται
στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και
γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια,
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού
του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας,
σύµφωνα µε την παρ. 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε
δικές του δαπάνες.
4. Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που
προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να
δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία, το είδος
και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την
επανόρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως
ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για αποκατάστασή
τους.
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν
πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί, η προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20)
ηµέρες. Ο επιβλέπων προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για
την εξακρίβωση του περιεχοµένου της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, ο οποίος καλείται προς τούτο και
υποχρεούται να συντάξει σχετική έκθεση διαπίστωσης
των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο. Η µη παράσταση του αναδόχου κατά την αυτοψία δεν κωλύει τη σύνταξη της έκθεσης.
Στην έκθεση εκτίθενται τα αίτια που συνιστούν την ανωτέρα βία, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Εφόσον η βλάβη αποδίδεται
σε ανωτέρα βία, εξετάζεται επίσης η ύπαρξη ευθύνης
του αναδόχου προς αποφυγή ή µετριασµό της βλάβης,
προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση
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των βλαβών και προτείνονται ο τρόπος και η δαπάνη που
απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Ο ανάδοχος, εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης,
γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία αν συµφωνεί µε
το περιεχόµενο αυτής, άλλως τεκµαίρεται η αποδοχή
της. Η διευθύνουσα υπηρεσία, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, εκδίδει απόφαση µε την οποία αποδέχεται,
τροποποιεί ή απορρίπτει, µερικά ή συνολικά, αιτιολογηµένα την έκθεση του επιβλέποντος. Αν το έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί αµελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόµενες
βλάβες.
6. Κατά της απόφασης της παρ. 5 επιτρέπεται ένσταση
κατ’ άρθρο 174. Η ένσταση είναι απαράδεκτη, εφόσον η
απόφαση υιοθετεί την έκθεση και αυτή έγινε δεκτή από
τον ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη.
7. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση
τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και
έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις
του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για
την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται
απολογιστικά.
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει άµεσα, µετά την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις
εργασίες προς αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις
βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή περαιτέρω σηµαντικής
βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει την κατασκευή αναγκαίων
επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και αν
αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά µνηµονεύει
απαραίτητα τις διατάξεις της παρούσας και κοινοποιείται
στην Προϊσταµένη Αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το
δυναµικό της οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία
µπορεί, αν διαπιστώσει αδυναµία του αναδόχου για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει
την κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά
τον κύριο του έργου, εκτός αν µε την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή
µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.
9. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση
των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει
παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για
εύλογο χρονικό διάστηµα.
10. Η διαδικασία των παρ. 5 έως 7 εφαρµόζεται ανάλογα και για τον καθορισµό της αποζηµίωσης του αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων
σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις

κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του
κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την
ευθύνη του αναδόχου καθώς και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
11. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση
πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά από έγγραφη εντολή της
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται
απαραίτητα στην Προϊσταµένη Αρχή. Για τη διαπίστωση
της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.»
Άρθρο 77
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη
συντήρησης - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 159
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 159
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη συντήρησης
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης
έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µε την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχοµένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυµα υποβολής κάθε επόµενου λογαριασµού.
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά
τους από εργαστηριακό έλεγχο, που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η
δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι
την παραλαβή, οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή
και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περι-
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λαµβάνονται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών
και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου
για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.
4. Ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει ένσταση στην περίπτωση της ειδικής διαταγής της παρ. 3, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή
της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί αυτής, εκτός αν οι χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες εργασίες πρέπει να αποκατασταθούν άµεσα,
προκειµένου να µην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου.
Στην περίπτωση αυτήν, οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος εκτελούνται άµεσα από τον ανάδοχο.
5. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιµών για την
εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται αφού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, η οποία δεν µπορεί να εκδοθεί πριν την έκδοση των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών δοκιµών.
6. Αν τελικά ύστερα από την ένσταση ή τη δικαστική
προσφυγή δικαιωθεί ο ανάδοχος, έχει το δικαίωµα να
πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για τις
πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου, συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη
τους και το γεγονός αυτό.
7. Αν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες
µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή µετά την έκδοση απόφασης επί της ένστασης, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας
µπορεί να εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των
λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
8. Οι διατάξεις των παρ. 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις
υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στον λογαριασµό. Οι εργασίες
που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή, όπως καθορίζεται στην ειδική
διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν
το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν περιληφθεί σε
λογαριασµό οι εργασίες, η περικοπή θα γίνει στον αµέσως επόµενο λογαριασµό και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί στους επόµενους, µέχρι πλήρους εξόφλησης, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή
των έργων, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 172, περί
παραλαβής και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.»

Άρθρο 78
Έκπτωση αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 160
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 του άρθρου
160 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 160 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 160
Έκπτωση αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή
τον νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά
του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της σύµβασης, την έναρξη των εργασιών ή
την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στη σύµβαση.
β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο
του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για
την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του και κατ’ επανάληψη, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, τµηµατική προθεσµία του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτήν απαιτείται η
κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων
προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον
ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών
καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης
των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι
αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτήν
χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή όσων προβλέπονται στο άρθρο 148, περί ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσµιών.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή
τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος
για τον λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή του άρθρου 159, περί ακαταλληλότητας υλικών – ελαττωµάτων – παράλειψης συντήρησης, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του
έργου και να έχει απορριφθεί η ασκηθείσα κατ’ άρθρο
174 ένστασή του.
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα
σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην
περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) Διαπιστωθεί, ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική ε-
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πιστολή ή ότι προσκόµισε πλαστά δικαιολογητικά του
άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, κατά την υπογραφή της σύµβασης.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον
ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 143, περί
κοινοποίησης στον ανάδοχο - εκπροσώπησης, ειδική
πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης
- σύναψης σύµβασης, η οποία αναφέρεται απαραίτητα
στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών
που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία, µε εκτίµηση του κόστους, εφόσον αφορούν τιµολογούµενες εργασίες. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, ούτε και
µεγαλύτερη από τριάντα (30) ηµέρες.
Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να
είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής
πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άµεσα, ύστερα
από προηγούµενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ηµερών, µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγµένα, σε ένα από τα αδικήµατα ή τα
πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν τον αποκλεισµό του, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού
στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των παρ. 6 έως 12.
4. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και
τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του,
για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων ή τµηµάτων
του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το
περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε
ο ανάδοχος, σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και τις ενέργειες ως προς τις οποίες δεν συµµορφώθηκε.
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την
αρµόδια προς τούτο αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση, αναστέλλονται οι
συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί
και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες
της εργολαβίας.
7. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την
οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να παραµε-

λεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να επέµβει για την αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων
για το έργο και εκτελεί τις απαιτούµενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Επίσης, εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες
µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και µέχρι τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών, από την αρµόδια Προϊσταµένη Αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας γίνεται µε απευθείας εντολή ανάθεσης σε άλλον εργολήπτη ή µε πρόχειρο διαγωνισµό ή µε αυτεπιστασία, η οποία εκδίδεται από τον
προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
8. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να
συµπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιµέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς
άρση ή αποτροπή κινδύνων.
9. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται
αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να
υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός από
την οριστικοποίηση της έκπτωσης:
α) Καθίσταται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος
της προκαταβολής, προσαυξηµένο µε τους νόµιµους τόκους, και εισπράττεται από τον κύριο του έργου µε κατάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.
β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική
ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή
εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72, περί
εγγυήσεων, και κατά µέγιστο µέχρι το υπολειπόµενο
προς κατασκευή ποσό της σύµβασης και εφόσον ληφθεί
υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασµός.
γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που
προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου και για τις τµηµατικές προθεσµίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαµβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας.
10. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας, η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης ή η τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε, αποτελεί
συγχρόνως και βεβαίωση περαίωσης του έργου, καλείται
δε, ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει την τελική επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει εφαρµοζοµένου
κατά τα λοιπά του άρθρου 151, περί επιµετρήσεων. Αν αµελήσει την υποχρέωσή του αυτήν, ο επιβλέπων µηχανικός προβαίνει στη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης
στην οποία περιλαµβάνονται διακριτά τυχόν ηµιτελείς
εργασίες, καθώς και εισκοµισθέντα υλικά, καλώντας τον
έκπτωτο ανάδοχο να παραστεί. Η τελική επιµέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός από της υποβολή της και κοινοποιείται στον
έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση. Κατ’ εξαίρεση ηµιτελείς εργασίες και εισκοµισθέντα
στο εργοτάξιο υλικά που περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, δύναται κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας να θεωρηθούν ότι είναι χρήσιµα για τον κύριο του
έργου, εν όψει της, προοπτικής συνέχισής του. Η παραλαβή του έργου στις περιπτώσεις του παρόντος γίνεται
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κατά τους ορισµούς του άρθρου 172, περί παραλαβής,
χωρίς να απαιτείται να παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του
άρθρου 171, περί χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των
έργων.
11. Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνονται
το σύνολο των ποινικών ρητρών της παρ. 9 και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασµός είναι αρνητικός,
η διαφορά εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου
του έργου. Αν κατά την παραλαβή των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, προκύψουν διαφορές στα ποσά του
εκκαθαριστικού λογαριασµού, συντάσσεται νέος τελικός
λογαριασµός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασµός ισχύει ως τελικός.
12. Αν, µετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η
Προϊσταµένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του
διαγωνισµού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταµένη
Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της
πρότασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταµένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της
είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.
13. Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρµόζεται µόνο
στην περίπτωση που η Προϊσταµένη Αρχή κρίνει, ότι οι
παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον
κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρµογής νέων
κανονισµών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη
διάλυση της σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 79
Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύµβασης Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 161 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 161
Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύµβασης
1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για
οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή

αυτήν ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για
να εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α) Αν µετά από την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3)
µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών.
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα
κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 152, περί λογαριασµών, µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών υπερβεί την οριακή προθεσµία. Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου
50 απαιτείται η διακοπή να καταλαµβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και εκείνες της µελέτης.
ε) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138, περί γενικών υποχρεώσεων αναδόχου, ή αν
παρέλθουν οι προθεσµίες του άρθρου 148, περί ποινικών
ρητρών.
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή
του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Με τη δήλωση αυτήν:
α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου,
η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β) Δίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών και
για την εκτίµηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από
αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.
Δήλωση που δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία,
δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται
µε τον φορέα κατασκευής του έργου.
4. Μετά από την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά
την παρ. 3, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και
εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου
της άνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου.
5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) µηνών,
σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, ο ανάδοχος
µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των προηγούµενων παραγρά-
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φων συνεκτιµώνται για τον σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα του αναδόχου.
6. Αν ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης,
λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αµελλητί στον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται µέχρι
την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της
σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις
περ. α΄ και β΄ της παρ. 2, ασκείται µόνο µετά πάροδο
τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, αν σε
αυτήν δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη
των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στη διευθύνουσα υπηρεσία και κοινοποιείται
στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον
φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή
της στην Προϊσταµένη Αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά,
αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2) µήνες από την
επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η
παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των
εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου.»
Άρθρο 80
Υποκατάσταση - Αντικατάσταση του άρθρου 164
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 164 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 164
Υποκατάσταση
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή µόνο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132. Για την υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, στις περιπτώσεις ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης και της συγχώνευσης και β) εγκριτική απόφαση της
ως άνω αρχής, αν ο αρχικός ανάδοχος έχει περιέλθει σε
κατάσταση αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών. Για την έκδοση
των ως άνω ελέγχεται, αν ο νέος ανάδοχος πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καθορίσθηκαν µε τη
διακήρυξη του έργου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η,
εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.
2. Σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή µερι-

κής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, συνεπεία εταιρικής
αναδιάρθρωσης, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από
την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου και η εγγύηση
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, αφού αντικατασταθεί από ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου. Στην περίπτωση της υποκατάστασης, λόγω αφερεγγυότητας του αρχικού αναδόχου, αυτός ευθύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο.
3. Σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Εθνικού
Επιπέδου κατά το άρθρο 10 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), δύναται να εγκριθεί η υποκατάσταση αναδόχου µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, υπό τον όρο
στην αίτηση του αναδόχου να προσδιορίζεται το τµήµα
της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση
µε απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση µετά την
οποία όλες οι πληρωµές θα διενεργούνται απευθείας
στον νέο ανάδοχο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και
δήλωση του νέου αναδόχου, ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο αυτού. Με την
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή καθορίζονται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει
η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το
σύνολο του έργου, η πιστοποίηση µετά την οποία οι πληρωµές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Στις περιπτώσεις της παρούσας, ο υποκατάστατος του
αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου ή για τα
τµήµατα του έργου, που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης, αναλαµβάνει και τις
υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό, που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3)
µήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόµατι του αρχικού αναδόχου ή το µέρος τους που ορίζεται µε την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού
προηγουµένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο µετά την κατάθεση αυτήν επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.»
Άρθρο 81
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριµένος υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία - Αντικατάσταση του άρθρου 165 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 165 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 165
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριµένος
υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία
1. Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ
του αναδόχου δηµόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής
επιχείρησης, για την κατασκευή µέρους του έργου που
έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µε τις συνέπειες του
παρόντος, µετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του
φορέα κατασκευής, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
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α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για
την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει και ανήκει σε
τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της
σύµβασης µίσθωσης έργου και
β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο, έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του
έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολαβίας.
Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί µε απόφασή της, που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην εγκρίνει την υπεργολαβία αυτήν.
2. Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως, από τα τιµολόγια που εκδίδονται από
τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται υπόψη
για τον υπολογισµό της εµπειρίας.
β) Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας, ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση
στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη
στο Μ.Ε.Κ, ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης.
3. Εφόσον, προκύπτει υποχρέωση από τα τεύχη του
διαγωνισµού ή αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριµένους
υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης, να προσκοµίσει την υπεργολαβική σύµβαση. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει προθεσµία στον
ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόµιση της υπεργολαβικής σύµβασης µε τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει
σοβαρός λόγος.
4. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν: α) όλα τα
µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας πληρούν τα
κριτήρια των άρθρων 73 έως 76, β) το συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στην Προϊσταµένη Αρχή του έργου, και γ) ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει το όριο της περ. α΄ του άρθρου 5. Παράλειψη της υποχρέωσης γνωστοποίησης επιφέρει ακυρότητα της συµφωνίας. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να
µην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, µε απόφαση
που λαµβάνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο
(2) µηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Η άπρακτη
πάροδος της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται ως απόρριψη της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
5. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό
συµµετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός αν η συµµετοχή της
στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται σε ποσοστό µικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), οπότε αυτό ισχύει
ως ελάχιστο ποσοστό και στην κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που µετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα νέα
µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, πέραν του αναδόχου, δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες.

6. Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής, για το σύνολο του
έργου».
Άρθρο 82
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Αντικατάσταση
του άρθρου 168 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 168
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή
τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα
έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά
τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση, καθώς επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, µε
γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις και αναγράφει τις
παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες
κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, µε ουσιώδεις ή
επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν,
ο υπόχρεος του προηγουµένου εδαφίου αναφέρει εντός
της άνω προθεσµίας τα παραπάνω µε έκθεσή του προς
τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια
των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Αν στην έκθεση περιέχεται διαπίστωση
περί καταβολής στον ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώµατα σε βάρος του
αναδόχου, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει αρνητικό
λογαριασµό σε βάρος του αναδόχου.
2. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος
της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από την παραλαβή της πιο πάνω έκθεσης, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα κατά την οποία περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών),
την οποία κοινοποιεί αµελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής
έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές
που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141, περί πειθαρχικών παραβάσεων. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας. Η βεβαίωση περάτωσης
των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 172, περί παραλαβής.
3. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν
τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή του προς
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τον ανάδοχο τις ελλείψεις, που έχουν επισηµανθεί και
τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους.
Στην περίπτωση αυτήν η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται
µετά από την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το έργο,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
4. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις
που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε την
παρ. 3 εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, τα άρθρα 159, περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων παράλειψης συντήρησης και 160, περί έκπτωσης αναδόχου.
5. Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης
εργασιών, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρµοδιότητα κήρυξης
της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραµµα
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιµοποιήθηκαν για το έργο, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία
της επιστροφής τους στους προηγούµενους ιδιοκτήτες
τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), περί ανάκλησης συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
6. Κατά όλων των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση του άρθρου 174, περί διοικητικής
επίλυσης συµβατικών διαφορών.»
Άρθρο 83
Διοικητική παραλαβή για χρήση - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 169 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 169
Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή
αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατωθεί, µπορεί να
δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας,
του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν
το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από
τον φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και
δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική
µνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρµόδια.
Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των
τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την παρ. 2 διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από α-

πόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει
αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται
διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει
τη διενέργεια της παραλαβής του έργου».
Άρθρο 84
Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών
(ΕΣΤΙΜ -ΤΕΜ) - Αντικατάσταση του άρθρου 170
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 170 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 170
Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών
(ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Ιδρύεται Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρµονισµένων
αρχών, κανόνων, µεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου τον προγραµµατισµό, σχεδιασµό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
2. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προσδιορισµού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή
πλατφόρµα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαµβάνει τις ακόλουθες, συµβατές µε τεχνολογία BIM, διαδικτυακές εφαρµογές: Παρατηρητήριο
Τιµών, Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών και Προσδιορισµού
Κόστους και Σύστηµα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση
και υποστήριξη του Ενιαίου Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός φορέας µε την επωνυµία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών».
Ο ειδικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας εκπροσωπούνται ισότιµα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που εµπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών. Η εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενηµέρωση και υποστήριξη των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ χρηµατοδοτούνται από το ΠΔΕ και το εκάστοτε ισχύον ΕΣΠΑ
και µπορούν να ανατίθενται και σε φορέα του δηµόσιου
ή ιδιωτικού τοµέα. Για τη µεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδοµένων, τεχνικών προδιαγραφών, µεθόδων και
διαδικασιών, η εταιρία µπορεί να συµβάλλεται µε φορείς
που λειτουργούν αντίστοιχα συστήµατα σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους αντίστοιχους φορείς
διεθνώς.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
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νάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται η σύσταση, η
οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας, οι συµπράξεις της
µε άλλους φορείς της Χώρας ή του εξωτερικού, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ
και ΗΣΠΚΣΠΤΕ, η δοµή, το περιεχόµενο, οι παρεχόµενες
υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά τους µε άλλα ηλεκτρονικά και µη συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη µετάβαση
από το υφιστάµενο σύστηµα στο Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και
Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιµολογίων
της από 19.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών &
Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 και
της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466.
7. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρµογή
στις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και στις συµβάσεις έργων που υπάγονται στον παρόντα νόµο και τον ν.
4413/2016 (Α΄ 148) και προαιρετική στις συµβάσεις που
ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.»
Άρθρο 85
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων Αντικατάσταση του άρθρου 171 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 171 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 171
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 157, περί
βλαβών στα έργα - αποζηµιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172, περί παραλαβής, και µετά από την πάροδο του
οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων
στα έγγραφα της σύµβασης αν κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. στ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 86, περί κριτηρίων ανάθεσης.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Για έργα προϋπολογισµού
δηµοπράτησης µέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να
καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε (15) µηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την εποµένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.
2. Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τα-

κτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση
νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση
βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου
κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής. Με τη σύµβαση µπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου
στη συντήρηση τµηµάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευµένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως ιδίως, του
πρασίνου εντός των ορίων του έργου ή των ανελκυστήρων.
3. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή
βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε
κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
4. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για
τη συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο εγγύησης, οι
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την
υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες
συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε τη διευθύνουσα υπηρεσία.»
Άρθρο 86
Παραλαβή - Αντικατάσταση του άρθρου 172
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 172 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 172
Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στην παραλαβή παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, καθορίζονται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που
το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών.
2. Η παραλαβή διενεργείται µέσα σε προθεσµία τριών
(3) µηνών µετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταµένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής
του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου
141, περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων.
3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταµένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) µήνες πριν από την πάροδο
της προθεσµίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,
επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους µε
τους αναπληρωτές τους, µε ειδικότητες σχετικές µε το
αντικείµενο της σύµβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της
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Προϊσταµένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο
(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αµιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήµατος
της Προϊσταµένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ηµερών, από
την υποβολή του αιτήµατος. Μη υπόδειξη εκ µέρους του
ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που
πρόκειται να χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος από
την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών
(3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα
χρησιµοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος µπορεί να ορίσει
εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ
ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αµοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του
έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αµοιβές
των µελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση
και αναλόγως µε το οικονοµικό αντικείµενο του έργου
και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.
4. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαµβάνει, µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για
την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον πρόεδρο ή µέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους µε µνεία των λόγων της αδυναµίας
υπογραφής.
5. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της
τελικής επιµέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις
ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά
τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Πέραν των ως
άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή δεν έχει δικαίωµα ελέγχου των οικονοµικών παραµέτρων και των διαδικασιών
της εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει
επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και
αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως
για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές µεν, αλλά µε µείωση της τιµής
τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου,
την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους
αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων
αυτών η διευθύνουσα υπηρεσία µεριµνά για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 159, περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων - παράλειψης συντήρησης.
6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος,

µε πρόσκληση που αποστέλλεται σύµφωνα µε το άρθρο
143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3)
τουλάχιστον ηµέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την παρουσία
του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην
τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση
που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου µπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται µε έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταµένη
Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούµενη δεκαήµερη προθεσµία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση,
κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών.
7. Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη
ελαττωµάτων στο έργο και από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσµία της παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία µεριµνά
για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 159 περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων - παράλειψης συντήρησης.
Μετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων, η διευθύνουσα υπηρεσία ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή,
προκειµένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλλου.
Ουδεµία άλλη εκκρεµότητα του έργου ή οικονοµικές
απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσµίας παραλαβής.
8. Το παρόν έχει ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και
µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις
περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.
9. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
περί κρυφών ελαττωµάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις
ειδικών έργων, µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου
και µετά την παραλαβή.
10. Οι διατάξεις της παρ. 9 του παρόντος και της παρ.
3 του άρθρου 178, περί προδιαγραφών και κανονισµών
έργων, εφαρµόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί
πραγµατικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.
11. Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από
την εργολαβική σύµβαση, παρεκτός αν τούτες έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις
του παρόντος.
12. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των
εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει
καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
13. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
(Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το
Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του
έργου.
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14. Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίµησης της
δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση
το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και
ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκοµίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται
να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.»
Άρθρο 87
Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών Αντικατάσταση του άρθρου 174 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 174
Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών
1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής
ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη
φορά δικαίωµα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, και
ασκείται είτε µε επίδοση µε δικαστικό επιµελητή είτε µε
ηλεκτρονική αποστολή, σύµφωνα µε τα άρθρα 15, 19, 29
και 50 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταµένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη ή στο αποφαινόµενο όργανο, µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.
1.β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της
Προϊσταµένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον
µε τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη
φορά. Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταµένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών
τους, να µνηµονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσµία για την άσκησή της, το
αποφαινόµενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη
µη άσκησή της, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.
3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νοµιµότητα
της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης.
Το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την άσκηση της ένστασης, µετά από
αιτιολογηµένη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου.
4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντοµο ιστορικό
της σύµβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει

την ένσταση και ορισµένα αιτήµατα. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόµενης πράξης, εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταµένη Αρχή,
κατά περίπτωση, υποχρεούνται µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν
στο αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαµβάνει τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Η παράλειψη
αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141
περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων. Τα συµβατικά τεύχη µπορεί να τα προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει την ένσταση.
6. Ένσταση µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου,
εφόσον δεν είναι το Δηµόσιο και η Προϊσταµένη Αρχή
δεν ανήκει στον κύριο του έργου.
7. Η παράλειψη υποβολής απόψεων της παρ. 5 δεν
δηµιουργεί τεκµήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται µε την ένσταση, τους οποίους µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.
8. Προκειµένου να συζητηθεί η ένσταση στο τεχνικό
συµβούλιο, η γραµµατεία του συµβουλίου καλεί, σύµφωνα µε το άρθρο 143 περί κοινοποιήσεων αναδόχου, τον
ανάδοχο να παραστεί σε ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου, για να υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα µέλη του συµβουλίου. Αντίγραφο της ένστασης διαβιβάζεται και στα µέλη του συµβουλίου έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτησή της. Κατά τη συζήτηση καλείται και ο κύριος του έργου που υποβάλλει ένσταση.
9. Αν ο ανάδοχος, µολονότι κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική µνεία στα
πρακτικά του συµβουλίου και το συµβούλιο προχωρεί
στην εξέταση της ένστασης και χωρίς την παρουσία του.
Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν κληθεί και δεν παραστεί ο
κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε ένσταση.
10. Η εξέταση της ένστασης αρχίζει µε την προφορική
ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας προς το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο της ένστασης και το παραδεκτό των επιδόσεων αυτής. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητα της ένστασης, ανάλογα µε τους περιεχόµενους
σε αυτή λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα.
Αν η ένσταση έχει οικονοµικό αντικείµενο, η εισήγηση
περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη
της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου στην υπόθεση. Κατά
τη συζήτηση στο συµβούλιο παρίσταται υποχρεωτικά,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, εξουσιοδοτηµένος προς τούτο
εκπρόσωπος της Προϊσταµένης Αρχής, ο οποίος διατυπώνει προφορικά τις απόψεις του προς το συµβούλιο, υποβάλλοντας και σχετικό έγγραφο απόψεων. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την ένσταση. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδεχόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι
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ενδιαφερόµενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση
από το συµβούλιο, το οποίο, µετά το τέλος της συζήτησης, γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, για την υπόθεση.
11. Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει ή αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παρ. 2, αυτός που υπέβαλε την ένσταση µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο
δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 175. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο
της προθεσµίας της παρ. 2, δεν µεταθέτει την έναρξη
της προθεσµίας για άσκηση προσφυγής.
12. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήµους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσµους τους και τα νοµικά τους πρόσωπα, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, µε προϋπολογισµό κατώτερο του εκάστοτε
ισχύοντος ορίου εφαρµογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρµόδιος συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν γνώµης του τεχνικού συµβουλίου της οικείας Περιφέρειας και µετά την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης
Ο.Τ.Α..
13. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, παράλληλα µε το Συµβούλιο Δηµόσιων Έργων του άρθρου 5
της υπ’ αριθµ. 80855/5439/92 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 573), συγκροτείται Τεχνικό συµβούλιο Δηµόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευοµένων Νοµικών Προσώπων, που γνωµοδοτεί στις περιπτώσεις έργων και µελετών των εποπτευοµένων από το Υπουργείο νοµικών
προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όταν στα
πρόσωπα αυτά δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο.
14. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα και µελέτες των εποπτευοµένων από το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών, νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν υφίσταται Τεχνικό Συµβούλιο, γνωµοδοτεί το προβλεπόµενο από το άρθρο 89 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) Τεχνικό Συµβούλιο
Δηµόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευόµενων Νοµικών
Προσώπων.
15. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που τάσσονται στα
όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται
κατά τον µήνα Αύγουστο.
16. Για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλοµένων ενστάσεων και των λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, δύναται στο Τεχνικό Συµβούλιο του
Υπουργείου να συσταθούν Τµήµατα, που είναι αυτοτελή
και ισόβαθµα µεταξύ τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αρµοδιότητα των Τµηµάτων. Η σύνθεση των Τµηµάτων είναι αυτή, που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συγκρότησης και σύνθεσης του
τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η παραποµπή των θεµάτων προς γνωµοδότηση στα Τµήµατα του τεχνικού συµβουλίου, ανάλογα µε
την αρµοδιότητά τους, γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Υποδοµών.
17. Σε περιπτώσεις άσκησης ένστασης κατά απόφα-

σης της διευθύνουσας υπηρεσίας, που κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο κατ’ άρθρο 160 περί έκπτωσης του αναδόχου, η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Ο
προσδιορισµός της συζήτησης της ένστασης στο αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο διενεργείται κατά προτίµηση και
εντός τριών (3) µηνών από την άσκησή της. Για τη συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλλει εισήγηση εντός τριάντα (30)
ηµερών από την άσκηση της ένστασης. Παράλειψη υποβολής της εισήγησης δεν κωλύει τη συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο, εφόσον ο ενιστάµενος υποβάλει εντός
πρόσθετης προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, τα αναγκαία έγγραφα για τη συζήτηση της ένστασης, ιδίως δε,
τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και την απόφαση έκπτωσης. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση της γνωµοδότησης του τεχνικού συµβουλίου, το
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο εκδίδει απόφαση επί της
ένστασης. Παράλειψη εκδόσεως απόφασης εντός της άνω προθεσµίας τεκµαίρεται ως σιωπηρή αποδοχή της οικείας γνωµοδοτήσεως του τεχνικού συµβουλίου.»
Άρθρο 88
Διαιτητική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9
στο άρθρο 176 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 6, 7, 8 και 9 και
το άρθρο 176 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 176
Διαιτητική επίλυση διαφορών
1. Στα έγγραφα της σύµβασης, για έργα προϋπολογισµού ανώτερου των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000)
ευρώ και για µελέτες και τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες προϋπολογισµού ανώτερου του
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, µπορεί να εγκριθεί
και να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε
διαφοράς που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή, την
ερµηνεία ή το κύρος της σύµβασης. Για έργα κατώτερου
προϋπολογισµού, απαιτείται για τη συµπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
2. Η κατά την παρ. 1, διαιτητική επίλυση της διαφοράς, διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν
για τις διαιτησίες του Δηµοσίου. Κατά παρέκκλιση από
τις διατάξεις αυτές, µε τη σύµβαση καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν τον ορισµό των διαιτητών, οι εφαρµοστέοι κανόνες διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), οι αµοιβές των διαιτητών (εφόσον
δεν ορίζονται από τους εφαρµοστέους κανόνες διαιτησίας), η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, είναι οριστική και αµετάκλητη
και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο
µέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να
χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια,
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και τα αντίδικα µέρη δεσµεύονται να συµµορφωθούν αµέσως µε τους όρους της.
4. Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισµό Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty
based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο
(UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρµοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται, σύµφωνα µε την παρ. 3.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του «Κανονισµού
Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» της παρ. 4, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Δικαιοσύνης, καθορίζονται η αποθετήρια αρχή για τη δηµοσίευση των πληροφοριών που προβλέπονται στους εν λόγω κανόνες και
κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε την τήρηση των πληροφοριών αυτών και την πρόσβαση σε αυτές.
6. Με συµφωνία των συµβαλλοµένων, έπειτα από
γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, η επίλυση
διαφορών από σύµβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να
συµπεριληφθεί σε αυτήν ρήτρα διαιτησίας κατά την παρ.
1, µπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας.
7. Στα συµβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα
περί διαιτητικής επίλυσης, δύναται να προβλέπεται στάδιο συµβιβαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται της προσφυγής στη διαιτησία της παρ. 1. Για τη
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συµβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ), το οποίο θα αποτελείται από 1 έως 3 µέλη, µη συνδεόµενα µε οιαδήποτε
έννοµη σχέση µε τα µέρη, τα οποία θα ορισθούν από τα
µέρη εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον ορισµό
των µελών, κάθε µέρος ορίζει από ένα και το τρίτο µέλος
ορίζεται µε απόφαση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Η αµοιβή κάθε µέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α΄ 190), περί αµοιβής
διαµεσολαβητή.
8. Η οποιαδήποτε διαφορά εισάγεται µε πρωτοβουλία
οιουδήποτε µέρους στο ΣΕΔ, το οποίο εκδίδει µη δεσµευτική απόφαση, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
εισαγωγή της διαφοράς. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από της εκδόσεως της απόφασης του ΣΕΔ τα µέρη δηλώνουν εγγράφως, αν αποδέχονται την εκδοθείσα απόφαση. Αποδοχή της απόφασης από τα µέρη επιλύει τη
σχετική διαφορά.
9. Με συµφωνία των συµβαλλοµένων, η επίλυση διαφορών από σύµβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συµπεριληφθεί σε αυτήν ρήτρα συµβιβαστικής επίλυσης
κατά την παρ. 7, µπορεί να υπάγεται στις διατάξεις αυτής.»
Άρθρο 89
Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 183 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 183
Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η διοίκηση της σύµβασης και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη
(διευθύνουσα υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και
στην εκπόνηση της µελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών,
κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει ούτε µειώνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του αναδόχου.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου
σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του πανεπιστηµιακού τοµέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα
να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της
επίβλεψης. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να ασκήσει και ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν ορισθεί οµάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη
σύνθετης µελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών
συντονιστής.
3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη, από πιστοποιηµένο
ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στα οικεία µητρώα του π.δ. 71/2019 (Α΄
112) και διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της µελέτης.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει
µε την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η
επίβλεψη της µελέτης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον
ίδιο. Αµέσως µετά την κατακύρωση της µελέτης και την
υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, η Προϊσταµένη Αρχή τον καλεί να υπογράψει την προβλεπόµενη σύµβαση µε τον ΙΦΕ. Η Προϊσταµένη Αρχή, κατά το ως άνω
στάδιο δύναται αιτιολογηµένα να αρνηθεί τον ορισµό
του προτεινόµενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσµία όχι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών στον ανάδοχο, για να
προτείνει νέο πιστοποιηµένο ΙΦΕ.
Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται στο σύνολό του µαζί µε τα πάσης φύσεως παραρτήµατά του από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3)
ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο
σύµβασης έχει το προβλεπόµενο περιεχόµενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι,
µπορεί να προσχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης
µε τον ΙΦΕ. Εάν η σύµβαση µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ
χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η διευθύνουσα
υπηρεσία τάσσει προθεσµία στον ανάδοχο να συµµορφωθεί. Με την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ, ο τελευταίος εγκαθίσταται ως επιβλέπων
στη µελέτη.
Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει, ότι ο ΙΦΕ έ-
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χει ουσιωδώς παραβεί τις νόµιµες ή τις συµβατικές του
υποχρεώσεις, τον καλεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει
τη σύµβασή του µε τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άµεσα.
Η αµοιβή του ΙΦΕ βαρύνει αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπόχρεος για την πληρωµή
των αµοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου
και ΙΦΕ και ρυθµίζονται από το εφαρµοζόµενο τιµολόγιο,
ενώ ο εργοδότης ή ο κύριος του έργου δεν έχει καµία
ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.
Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του εργοδότη ακόµη και για ελαφρά αµέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών
του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται µε τις ως άνω ρυθµίσεις και ιδίως,
η απαιτούµενη πιστοποίηση του ΙΦΕ µε την εγγραφή του
στα οικεία µητρώα του π.δ. 71/2019, καθώς και τυχόν
πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισµού και εγκατάστασης του ΙΦΕ, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης
µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόµενο
αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ απέναντι στον εργοδότη, ο υπολογισµός της αµοιβής του ΙΦΕ
και ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή
θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της από
τον ανάδοχο, οι εγγυήσεις αµεροληψίας του ΙΦΕ και τα
µέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του
ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης
των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση
του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της µελέτης και η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα, που συνδέεται
µε την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής των προβλέψεων της
παρ. 3 η διευθύνουσα υπηρεσία δεν προβαίνει στον ορισµό επιβλεπόντων κατά τους ορισµούς της παρ. 2. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώµατα που
αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του παρόντος στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. α. Η διευθύνουσα υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σε ιδιωτικό φορέα, δικαιούται, να
πραγµατοποιεί, κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε προηγούµενη γνωστοποίηση, επιτόπιους
ελέγχους µε σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξη αυτής, τη
νόµιµη άσκηση της επίβλεψης και τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τη σύµβαση της µελέτης.
β. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται
στα πορίσµατα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, που υποβάλλεται

στην Προϊσταµένη Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη γνωστοποίησή τους σε αυτήν, άλλως τεκµαίρεται
η αποδοχή των πορισµάτων και των εγγράφων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης αιτιολογηµένης εναντίωσης της διευθύνουσας υπηρεσίας,
η Προϊσταµένη Αρχή του έργου αποφασίζει, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από της περιέλευσης σε
αυτήν της εισηγήσεως. Η απόφαση της Προϊσταµένης
Αρχής δεσµεύει τη διευθύνουσα υπηρεσία, τον φορέα επίβλεψης και τον ανάδοχο.
γ. Τα πορίσµατα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από
τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, καθώς και τα έγγραφα ή
τα στοιχεία που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν
διαφορές µεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου.
Εάν ο ανάδοχος αµφισβητεί ενέργειες της επίβλεψης, υποβάλλει αναφορά προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία µπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις του αναδόχου, να εναντιωθεί κατά τη διαδικασία της περ. β΄.
δ. Κατά της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής, που
δέχεται την εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας σε
έγγραφα ή πορίσµατα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης,
καθώς και κατά της τεκµαιρόµενης αποδοχής από τη διευθύνουσα υπηρεσία των εγγράφων ή πορισµάτων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 174, εφόσον η ως άνω εναντίωση ή η τεκµαιρόµενη αποδοχή των ενεργειών της επίβλεψης έχουν άµεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος
του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς
τούτο.
6. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της σύµβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη.
7. Η διευθύνουσα υπηρεσία ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κατά την
κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης
της µελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται
για την άρση των προβληµάτων.
8. Ειδικά για τους επιβλέποντες υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας, πειθαρχικά αδικήµατα αποτελούν:
α) η παράλειψη ενηµέρωσης από τον επιβλέποντα τις
συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, καθώς
και η υπαίτια εκ µέρους του, πέραν του εύλογου χρόνου,
καθυστέρηση, στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της
διευθύνουσας υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της σύµβασης ή την πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
β) η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας, παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασµών της σύµβασης από αυτόν και η χορήγηση από αυτόν εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη
συµπληρωµατική σύµβαση,
γ) η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των
συγκριτικών πινάκων και παραλαβής των µελετών ή υπηρεσιών από τον Προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης Αρχής, η χορήγηση από αυτούς παράτασης
προθεσµίας χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε έν-
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σταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας της παρ. 6 του άρθρου 191 περί έκπτωσης αναδόχου.»
Άρθρο 90
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016
Στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 183 Α
ως εξής:
«Άρθρο 183Α
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Η επίβλεψη µελετών µε προεκτιµώµενη αµοιβή έως
το όριο των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, περί
κατώτατων ορίων δύναται, πέραν των ορισµών των παρ.
1 και 2 του άρθρου 183, να διενεργείται από διαπιστευµένους ιδιώτες επιβλέποντες «ελεγκτές µηχανικούς» ανά κατηγορία µελετών.
Στα καθήκοντα του ελεγκτή µπορεί να περιλαµβάνεται
και ο έλεγχος της µελέτης πριν την έγκρισή της, κατά
την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 189.
2. Ο ορισµός του ελεγκτή µηχανικού γίνεται µετά από
κλήρωση µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο, που
πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής
µηχανικός που κληρώθηκε για την επίβλεψη µελέτης δεν
επιτρέπεται να συµµετέχει σε επόµενη κλήρωση, µέχρι
την παραλαβή του αντικειµένου της µελέτης κατ’ άρθρο
189.
3. Σε περίπτωση ορισµού ελεγκτή µηχανικού εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 183.
4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης
του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.»
Άρθρο 91
Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα - Αντικατάσταση
του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 184 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 184
Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα
1. Στα έγγραφα της σύµβασης για την ανάθεση µελέτης και στη σύµβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσµία για την περαίωση του συνολικού αντικειµένου της
σύµβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται,
προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων ή και σταδίων µελετών της σύµβασης (τµηµατικές).
Στη συνολική προθεσµία περιλαµβάνονται τα χρονικά
διαστήµατα, που αφορούν στην εκπόνηση του αµιγώς
µελετητικού αντικειµένου της σύµβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου
µελέτης µέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαµβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές µελέτες. Η προθε-

σµία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήµατα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας µελέτης, ήτοι
από την υποβολή σταδίου µελέτης µέχρι τη χορήγηση
της εντολής για την εκπόνηση του επόµενου σταδίου. Εφόσον, σηµειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταµένη
Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.
Αν σηµειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύµβασης για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσµίας, η σύµβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύµβασης. Κατ’ εξαίρεση
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από γνώµη του αρµοδίου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία µιας σύµβασης καθ’ υπέρβαση της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται
στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.
2. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα
υπηρεσία χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης,
γραµµικό κατ’ ελάχιστον, ανάλογα µε τη σχετική πρόβλεψη των συµβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραµµα αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των
επιµέρους απαιτούµενων µελετών και τις χρονικές τους
αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαµόρφωση της
βέλτιστης δυνατής κρίσιµης διαδροµής. Με το χρονοδιάγραµµα, ο ανάδοχος προεκτιµά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της µελέτης, υπολογίζοντας εύλογα διαστήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την
παρ. 1.
3. Οι τµηµατικές και η συνολική προθεσµία µπορούν
να παρατείνονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής,
ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη τους ή και µε πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σηµειώνονται καθυστερήσεις
στην εκτέλεση της σύµβασης.
4. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς
έγκριση µελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης
βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της
προθεσµίας, ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής
προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης. Αν η διευθύνουσα
υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου
αυτής λόγω αλλαγών ή συµπληρώσεων, που δεν εµπίπτουν στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ορίζεται, µε το ίδιο έγγραφο, και εύλογη προθεσµία για την
επανυποβολή της µελέτης ή σταδίου αυτής και τηρείται,
αν απαιτείται, η διαδικασία του άρθρου 186, περί τροποποίησης της σύµβασης στη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτήν, η συµβατική προθεσµία παρατείνεται για χρόνο ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται για την παράδοση
της τροποποιηµένης µελέτης.
5. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο
των προθεσµιών των παρ. 1, 2, 3 και 4, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αµελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς µόλις
τούτα εµφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται η απο-
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δοχή της αίτησης. Η αναστολή της παρούσας δεν δύναται σε καµία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10)
της συνολικής συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου για συµβάσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός
(1) έτους, άλλως για συµβάσεις µικρότερης διάρκειας έως τριάντα (30) ηµέρες.
6. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και σε περίπτωση
τροποποίησης της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 186.
7. Στις συµβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προθεσµίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήµατα ρυθµίζονται µε τα έγγραφα της σύµβασης.
8. Για την ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία, εκπόνηση πλήρους ή επιµέρους µελέτης, τίθεται
σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης κάθε
διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο
πρόσθετη καταβολή (πριµ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της µελέτης είναι µικρότερος κατά δέκα τοις εκατό
(10%) του προβλεπόµενου στη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωµή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής και,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά
τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συµβατικής αµοιβής, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται µε την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου συµπεριλαµβανοµένων των παρατάσεων. Οι αποφάσεις για παρατάσεις
προθεσµιών ρυθµίζουν κάθε θέµα, που σχετίζεται µε την
πρόσθετη αυτήν καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται,
µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, για την πρόσθετη καταβολή,
χρόνος, µε σαφή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, προκειµένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αµοιβή
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτήν, υπό
τον όρο ο ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.»

σµίας της σύµβασης και για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ανερχόµενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της
µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης. Για τις επόµενες
ηµέρες και µέχρι ακόµα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της
σύµβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής προθεσµίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η µέση ηµερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από
τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον αριθµό των
ηµερών της συνολικής προθεσµίας, όπως ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 184, περί προθεσµιών.
4. Αν συναφθεί συµπληρωµατική/τροποποιητική σύµβαση, η µέση ηµερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής, που προβλέπεται σε αυτήν µε τον αριθµό ηµερών της προθεσµίας της συµπληρωµατικής σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποινικών
ρητρών της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζεται η
παρ. 2. Η συµπληρωµατική σύµβαση ορίζει, αν παρατείνονται οι προθεσµίες της αρχικής σύµβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή µερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουµένως.
5. Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύµβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαιτιότητά του. Με τη σύµβαση ορίζονται το ποσό των τµηµατικών ρητρών για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης
και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τµηµατικές ρήτρες
συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες
για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας της σύµβασης.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω
του λογαριασµού, που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί
ένσταση, η είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί
ρητή απόφαση επί της ένστασης.»

Άρθρο 92
Ποινικές ρήτρες - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6
του άρθρου 185 του ν. 4412/2016

Άρθρο 93
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου - Τροποποίηση
των παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187
του ν. 4412/2016

Οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 185 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 185
διαµορφώνεται ως εξής:

Οι παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 187
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 185
Ποινικές ρήτρες

«Άρθρο 187
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου

1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις
προθεσµίες της σύµβασης, επιβάλλονται εις βάρος του
και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
2. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθε-

1. Η κατ’ αποκοπή αµοιβή µελέτης που έχει ανατεθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 51, περί «Συµβάσεων Μελετών
για τον Προσδιορισµό Τεχνικής Λύσης» καταβάλλεται,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης
µετά την υποβολή της µελέτης και την παραλαβή της.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων
µελέτης, η αµοιβή καταβάλλεται τµηµατικά, επί τη βάσει
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της γενοµένης µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αµοιβής του και κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές µετά την υποβολή, την έγκριση
και παραλαβή της µελέτης. Ειδικότερα:
α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
µε την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και µε την εντολή έναρξης κάθε επόµενου σταδίου µπορεί να χορηγείται στον ανάδοχο κατόπιν αιτήσεώς του, προκαταβολή
που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της
συµβατικής αµοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Η προκαταβολή είναι έντοκη, µε επιτόκιο ίσο µε το µικρότερο επιτόκιο των
εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου δωδεκάµηνης ή, αν
δεν εκδίδονται τέτοια, εξάµηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το επιτόκιο.
β) Μετά από την παρέλευση του µισού συµβατικού
χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον τηρείται το
χρονοδιάγραµµα εκπόνησής του κατά την εκτίµηση της
διευθύνουσας υπηρεσίας, καταβάλλεται, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, επιπλέον ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) της αµοιβής, που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο και παύει να τρέχει ο τόκος της περ. α΄, ο οποίος συµψηφίζεται µε την αµοιβή του αναδόχου.
γ) Μετά από την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις
των προηγούµενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αµοιβής του σταδίου.
δ) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής, επιπλέον
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ε) Μετά από την έγκριση και παραλαβή κάθε ενδιάµεσου σταδίου ανά κατηγορία µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής του
σταδίου.
στ) Μετά από την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι
τοις εκατό (20%) της αµοιβής του τελικού σταδίου µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε
τοις εκατό (5%).
ζ) Μετά από την παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται
το υπόλοιπο της αµοιβής δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε
τοις εκατό (5%) και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή
εφόσον συντρέχει η προηγούµενη περίπτωση της περ.
στ΄.
3. Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της
περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53 επιµετρούνται κατά
την εκτέλεση της σύµβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα.
Η πληρωµή των εργασιών αυτών γίνεται µε βάση τη προσφερθείσα έκπτωση της κατηγορίας µελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα µονάδων φυσικού αντικειµένου,
κατόπιν υποβολής σχετικής επιµέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και πάντα µέχρι το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής για όλες
τις κατηγορίες.

4. Η αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύµβαση βάσει τιµής ανά ηµέρα ή µήνα
απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήµονα, καταβάλλεται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασµούς. Οι λογαριασµοί βασίζονται στον πραγµατικό χρόνο απασχόλησης
των επιστηµόνων και στις προσφερόµενες τιµές µονάδας (ανθρωποηµέρα ή ανθρωποµήνα) για κάθε κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι µικρότερος του µηνός, η αµοιβή είναι ανάλογη µε τον χρόνο αυτό. Για τον
υπολογισµό της αµοιβής θεωρείται, ότι ο µήνας περιλαµβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες, ασχέτως του
πραγµατικού αριθµού εργάσιµων ηµερών. Όταν η αµοιβή
των συµβάσεων αυτών ορίζεται κατ’ αποκοπή, ο τρόπος
καταβολής των ενδιάµεσων πληρωµών ορίζεται µε τη
σύµβαση.
5. Για την πληρωµή της αµοιβής του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασµούς, στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές για το επιµετρούµενο τµήµα της σύµβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιµετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Η υποβολή της επιµέτρησης µε δήλωση αλήθειας των
στοιχείων που περιέχει, νοµίµως υπογεγραµµένη από
τον ανάδοχο, υποβάλλεται µαζί µε τον λογαριασµό στον
οποίο αφορά. Οι λογαριασµοί διακρίνουν επίσης τις αµοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συµπληρωµατικές συµβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαµβάνουν την αµοιβή που συνολικά οφείλεται µέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουµένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουµένως.
Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται ποσά µόνο για
εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση, ήτοι αρχική
και συµπληρωµατικές ή σε εγκεκριµένους συγκριτικούς
πίνακες και αποζηµιώσεις λόγω υπερηµερίας του εργοδότη.
6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η ανάλυση
των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές
της προκαταβολής και της πρώτης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασµού
και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή
τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, οι λογαριασµοί υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία µέσα σε έναν (1) µήνα από την υποβολή
τους για την πληρωµή του αναδόχου. Αν οι λογαριασµοί
περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα, σε βαθµό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον
ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Ο έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασµού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Το τιµολόγιο του αναδόχου, που αφορά το ποσό του κάθε λογαριασµού,
που θα περιέλθει στον ίδιο και η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητά του προσκοµίζονται στην υπηρεσί,
που διενεργεί τις πληρωµές του κυρίου του έργου µετά
την ειδοποίησή του για την επικείµενη πληρωµή. Οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και
αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.
7. Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο (2) µηνών από
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την υποβολή τους οφείλεται τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται, σύµφωνα µε την παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Προϋπόθεση πληρωµής
του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο
όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το
τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως,
κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασµού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα να διακόψει τις εργασίες της
σύµβασης µέχρι την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα
από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτήν δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα τoυ αναδόχου για τη µη πληρωµή λογαριασµού
υπάρχει µόνο, αν αποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκοµίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωµή του.
8. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αµοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει,
του συµβατικού ανταλλάγµατος, όταν πρόκειται για την
κάλυψη οφειλής του αναδόχου σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ή σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα χρησιµοποιήσει για την εκπόνηση της µελέτης.
9. Ο πίνακας κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών της ένωσης που έχει υποβληθεί µε την προσφορά,
κατά το άρθρο 19, περί οικονοµικών φορέων, µπορεί να
τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µετά από έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας.»
Άρθρο 94
Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 189
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 189
Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιµέρους
κατηγορίες µελετών, για τις οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόµενες κατά
στάδιο µελέτες, καθώς και η συνολική µελέτη εγκρίνονται από το αρµόδιο, κατά περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Οι µελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγµατοποιεί συνοπτικό έλεγχο
για την πληρότητα των παραδοτέων, σύµφωνα µε τη
σύµβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα.
2. Η υποβληθείσα µελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή
της παρ. 10 του παρόντος ή του άρθρου 183Α κατά περίπτωση, αµέσως µετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη,
της βεβαίωσης της παρ. 1, ο οποίος, το αργότερο µέσα
σε δύο (2) µήνες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τεχνική έκθεση µε την οποία βεβαιώνει,
ότι για την εκπόνηση της µελέτης εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενες προδιαγραφές, κανονισµοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η µελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτι-

κή επάρκεια, σύµφωνα µε τις εν γένει συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Αν η τεχνική έκθεση διαπιστώσει, ότι η µελέτη δεν έχει ελλείψεις ούτε και χρήζει
διορθώσεων και η διευθύνουσα υπηρεσία δεν αµφισβητεί την έκθεση, ο ελεγκτής προωθεί τη µελέτη στο αρµόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης έγκρισης, αλλιώς την επιστρέφει στον ανάδοχο µε συγκεκριµένες
παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσµία, εντός της
οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί και υποβάλει εκ νέου τη µελέτη. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσµία υποβολής της τεχνικής έκθεσης και
δεν συµπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την επανυποβολή της. Αν ο ανάδοχος δεν
τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των πληµµελειών της µελέτης εντός της τεθείσας
προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση – συµπλήρωση της µελέτης του να διενεργηθεί από
την υπηρεσία, ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, σε άλλον µελετητή ή και στον ελεγκτή της µελέτης, αν διαθέτει τα τυπικά κατά τον νόµο
προσόντα.
3. Αν σύµφωνα µε τον νόµο, απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η γνωµοδότηση άλλων υπηρεσιών και
φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς
αυτούς, µετά από την υποβολή της τεχνικής έκθεσης
του ελεγκτή και τις τυχόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή συµπληρώσεις εκ µέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς
και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνώµη
τους µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την
αποστολή της µελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία από ειδικές διατάξεις. Η
παρέλευση της προθεσµίας θεωρείται ως θετική γνωµοδότηση.
4. Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό
της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο υποχρεωτικά µέσα σε έναν (1) µήνα,
από την υποβολή της µελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόµενη από την τυχόν απαιτούµενη γνώµη
άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 3,
την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συµπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριµένο στάδιο ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων µελετών. Με αιτιολογηµένη απόφασή του, που
εκδίδεται εντός της προθεσµίας της παρούσας, το όργανο έγκρισης µπορεί να παρατείνει την προθεσµία έγκρισης, για δύο (2) ακόµα µήνες.
5. Η έγκριση της µελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4
συνιστά και παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παρ. 4, επέρχεται
αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της µελέτης και επιστρέφεται, µέσα σε δύο (2) µήνες µετά από τη ρητή ή
αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς τµήµατος έργου που εκπονήθηκε.
7. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πληµµελειών της µελέτης, υπόκεινται σε εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την εποµένη της παραλαβής
της µελέτης ή της λύσης της σύµβασης µε οποιονδήποτε
τρόπο.
8. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αµοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη ρητή
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ή αυτοδίκαιη παραλαβή της µελέτης, αν δεν έχουν ήδη
υποπέσει σε παραγραφή, σύµφωνα µε ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
9. Η παραλαβή του αντικειµένου των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται, όπως ορίζεται στις συµβάσεις
αυτές.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών, προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος από ιδιώτες ελεγκτές, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, των µελετών, των οποίων η εκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα τιθέµενα µε την απόφαση όρια, πριν
την έγκρισή τους από την αναθέτουσα αρχή. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται επίσης, οι κατηγορίες µελετών που
ελέγχονται υποχρεωτικά, η διαδικασία ανάθεσης του ελέγχου, ο τρόπος καθορισµού της αµοιβής και τα προσόντα των ελεγκτών, τα στάδια ελέγχου, ο καθορισµός των
ευθυνών τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου
εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές και οι φορείς του παρόντος δύνανται να αναθέτουν µε σύµβαση σε ελεγκτές
τον έλεγχο µελετών, των οποίων η προεκτιµώµενη αξία
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ, εξαιρουµένων των µελετών που δεν αφορούν
στον σχεδιασµό τεχνικών έργων.»
Άρθρο 95
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας
του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 190 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 190
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας
του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης
1. Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς
την εκπλήρωση των συµβατικών ή νόµιµων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση
για τις θετικές ζηµίες, που υφίσταται και για το χρονικό
διάστηµα µετά από την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερηµερίας, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) µήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η όχληση
υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του, που συνιστούν την αιτία της υπερηµερίας, την
αιτία της ζηµίας και, στο µέτρο του δυνατού, την κατά
προσέγγιση εκτίµηση της ζηµίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.
2. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της όχλησης, ο επιβλέπων υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία εισήγηση, µε την οποία διαπιστώνει αν
υφίσταται υπερηµερία, καθώς και τα αίτιά της και το ύψος των ζηµιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά προσέγγιση. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
εκδίδει εντός δέκα (10) ηµερών, απόφαση µε την οποία
αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτηµα του αναδόχου. Κατά
της απόφασης αυτής επιτρέπεται η ένσταση του άρθρου
198, περί διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών.
3. Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο α-

νάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζηµίας του, προσδιορίζοντας επακριβώς το ποσό αυτής. Επί της αίτησης αποφασίζει, µετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή.»
Άρθρο 96
Έκπτωση του αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 191
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 191
Έκπτωση του αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις
ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εφόσον:
α) Ο ανάδοχος υπερβεί υπαίτια, για χρονικό διάστηµα
πέραν του ενός τρίτου (1/3), τη συνολική προθεσµία της
παρ. 2 του άρθρου 184 περί προθεσµιών, λαµβανοµένων
υπόψη των παρατάσεων.
β) Ο ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου µελέτης, για χρόνο περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης τµηµατικής προθεσµίας.
γ) Οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζουν κατ’ επανάληψη ελαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν, πρέπει να έχει
προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η εφαρµογή της παρ.
5 του άρθρου 188 περί υποχρεώσεων αναδόχου, για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.
δ) Διαπιστωθεί, ότι ο ανάδοχος προσκόµισε πλαστή
εγγυητική επιστολή ή ότι, προσκόµισε πλαστά δικαιολογητικά του άρθρου 103 περί πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύµβασης.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον
ανάδοχο µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται µνεία
των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην
τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει
να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται, κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των
εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών.
4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που αυτή τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της
σύµβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόµιµες
συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκλη-
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ση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το
περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, µε απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε
ο ανάδοχος σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση
και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στις εργασίες
που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν
συµµορφώθηκε.
6. Η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική, αν
κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί ένσταση ή αν
η ασκηθείσα ένσταση απορριφθεί. Αν ασκηθεί ένσταση,
αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή
να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης από το αποφαινόµενο όργανο κατ’ άρθρο 198, περί διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής, µπορεί να περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του
ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
7. Η εξέταση της ένστασης, κατά το άρθρο 198 γίνεται κατά προτεραιότητα από το τεχνικό συµβούλιο και η
σχετική γνωµοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την άσκηση της ένστασης. Η
µη έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, κατά το άρθρο 198 µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µηνός από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωµοδότησης.
8. Μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη
η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν
επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών
προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι
ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά,
ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση
της συνολικής προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
9. Η απόφαση, µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση, κοινοποιείται στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες
για την τήρηση µητρώων µελετητών.
10. Αν, µετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η
Προϊσταµένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της µελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην
επόµενη θέση στον διαγωνισµό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει
αυτός την ολοκλήρωση της µελέτης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταµένη
Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης
σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή προσκαλεί τον επόµενο
υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα
λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει
την πρόταση, η Προϊσταµένη Αρχή προσφεύγει κατά την
κρίση της είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις του νόµου.
Η διαδικασία της παρούσας εφαρµόζεται µόνο στην
περίπτωση, που η Προϊσταµένη Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον εργοδότη της µελέτης, αλλά µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης
της µελέτης, ύστερα από διάλυση της σύµβασης.»
Άρθρο 97
Διάλυση της σύµβασης - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4,
5 και 6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192
του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 192 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 4, 5 και 6, καταργείται η παρ. 7 και το
άρθρο 192 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 192
Διάλυση της σύµβασης
1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µια σύµβαση µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
της, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133,
χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου.
2. Πέραν των αναφεροµένων στην παρ. 1, σε περίπτωση σύµβασης µελέτης, που εκπονείται κατά στάδια,
ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη
σύµβαση χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, αν τούτο
προβλέπεται στη σύµβαση. Δικαιούται επίσης, ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου µελέτης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, κατά την παρ. 2 του
άρθρου 194 περί αποζηµίωσης αναδόχου, σε περίπτωση
διάλυσης της σύµβασης. Ο εργοδότης σύµβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύµβαση, να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών είτε αζηµίως
για τον ίδιο είτε και µε καταβολή αποζηµίωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 194.
3. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της
σύµβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν υποχρεωθεί σε αναστολή εκπόνησης της µελέτης ή παροχής των υπηρεσιών µε εντολή του εργοδότη,
για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της εντολής, ή αν
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ανασταλεί ή διακοπεί η εκπόνηση της µελέτης για συνολικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών.
β) Αν εξαιτίας γεγονότων, που συνιστούν υπερηµερία
του εργοδότη, αναγκαστεί είτε να µην αρχίσει την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του, κατά τον
ορισµένο στη σύµβαση χρόνο, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. Για την έναρξη της προθεσµίας, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία, ειδική δήλωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 4.
γ) Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2)
µηνών από την υποβολή ειδικής δήλωσης εκ µέρους του
αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της
προθεσµίας για την πληρωµή εγκεκριµένου λογαριασµού.
4. Η ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών των περ.
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β΄ και γ΄ της παρ. 3 περιλαµβάνει:
α) µνεία των λόγων της διάλυσης,
β) στοιχεία για περαιωµένα τµήµατα της µελέτης και
εκτίµηση της αξίας τους,
γ) περιγραφή των τµηµάτων της µελέτης που υπολείπονται,
δ) αίτηση περί καταβολής της νόµιµης αποζηµίωσης
συγκεκριµένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση
των κονδυλίων της και
ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών, κατόπιν αποζηµίωσης. Η διευθύνουσα υπηρεσία εκδίδει απόφαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της ειδικής δήλωσης.
Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την επίδοσή της, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία, αίτηση λύσης της σύµβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στην οποία καταχωρείται και η γνώµη του επιβλέποντα. Η σύµβαση λύεται µε την αποδοχή
της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας. Αν η
αίτηση απορριφθεί εµπρόθεσµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων του και
η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια απόφαση, τις
αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της σύµβασης.
5. Για τη διάλυση της σύµβασης κατά την περ. α΄ της
παρ. 3, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη διευθύνουσα
υπηρεσία, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία της ειδικής
δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον, αίτηµα
για λύση της σύµβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της
παρ. 4 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτήν.
6. Οι συµβάσεις εκπόνησης µελέτης λύονται µε την
παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης
της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου. Οι συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως, όπου προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.
Στη σύµβαση µπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα
έχει ουσιώδη σηµασία για τα συµφέροντα του κυρίου
του έργου.
7. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 98
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης
της σύµβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 194
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 194 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 194
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση
διάλυσης της σύµβασης
1. Αν η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη και προβλέπεται από τη σύµβα-

ση καταβολή αποζηµίωσης, ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί το τρία τοις εκατό (3%) επί της συµβατικής αµοιβής των σταδίων που
υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της. Για την αµοιβή
των ήδη εκπονηθέντων τµηµάτων του σταδίου της µελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
2. Για την πληρωµή της αποζηµίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη
διευθύνουσα υπηρεσία αίτηση, µε λογαριασµό αποζηµίωσης συνοδευόµενο από το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της παρ. 1.
3. Οι αποζηµιώσεις του παρόντος δεν θίγουν την οφειλόµενη αµοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.»
Άρθρο 99
Υποκατάσταση του αναδόχου - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται, η παρ. 4 καταργείται και το άρθρο 195
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 195
Υποκατάσταση του αναδόχου
1. Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο σύνολο ή µέρος της σύµβασης της µελέτης ή
της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνον εφόσον προβλέπεται
ρητά στη σύµβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποίησης
της σύµβασης στη διάρκειά της.
2. α) Σε συµβάσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια των
περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 5 , όταν ο ανάδοχος ή ο µοναδικός µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών εταιρείας µελετών ή παρόχων υπηρεσιών είναι φυσικό πρόσωπο αντίστοιχα και καθίσταται ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης
αντικειµενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής
του, η προϊσταµένη αρχή µπορεί να εφαρµόσει αναλόγως την παρ. 10 του άρθρου 191.
β) Αν πτωχεύσει ή αποβιώσει ή καταστεί κατ` άλλο
τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκ των µελετητών αναδόχου εταιρείας µελετών, η εκπόνηση του σταδίου της µελέτης, που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται
από την εταιρεία, ακόµα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις απαιτούµενες από τη
σύµβαση τάξεις και κατηγορίες πτυχίων. Αν η εταιρεία
δεν διαθέτει τις απαιτούµενες κατά τη σύµβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων, υποχρεούται, σε διάστηµα δύο
(2) µηνών από τη στιγµή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικαταστήσει τον εταίρο µελετητή ή να ζητήσει
υποκατάσταση ή σύµπραξη µε µελετητή που διαθέτει τα
τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Η ανωτέρω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση διαγραφής µελετητή από τα µητρώα και η σύµβαση εξελίσσεται
κανονικά χωρίς τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί, µετά από γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να αποφασίσει την
εκπόνηση και των επόµενων σταδίων της ανατεθείσας
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µελέτης από την εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ισχύουν
αναλόγως τα δύο προηγούµενα εδάφια.
γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί ή αποβιώσει ή καταστεί
ανίκανος για εκπόνηση της µελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας µελετητής φυσικό πρόσωπο, µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα µέλη της υποχρεούνται να τον υποκαταστήσουν εφόσον θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπό εκπόνηση σταδίου της µελέτης, µε άλλον,
αντίστοιχων προσόντων.
3. Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 εφαρµόζονται και στις
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στη σύµβαση.
4. (Καταργείται).»
Άρθρο 100
Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 196 του ν. 4412/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο 196 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 196
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Η εκπόνηση µελέτης και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών γίνεται µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη
της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των δεσµεύσεων
του άρθρου 54 περί τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση µεταγενέστερων µεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρµόζεται αναλόγως η συµβατική σχέση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
µπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέτης της περ. 15
της παρ. 3 του άρθρου 2, και συγκεκριµένα: α) τα τεύχη
(Τεχνική Έκθεση, Υπολογισµοί, Προµέτρηση, Προϋπολογισµός κ.λπ.) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και
η µορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο
µελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 189 περί έγκρισης µελέτης - παραλαβής αντικειµένου σύµβασης για
την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν µελέτης.
3. Ο προϋπολογισµός του έργου κατά τη µελέτη συντάσσεται µε εφαρµογή των τιµολογίων, τα οποία ισχύουν για τη σύνταξη των προϋπολογισµών των δηµόσιων
έργων.»
Άρθρο 101
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12
και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198
του ν. 4412/2016
Προστίθενται στον τίτλο του άρθρου 198 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 6, 7, 12, προστίθενται
παρ. 13, 14 και το άρθρο 198 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 198
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στον νόµο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή
παράλειψης της διευθύνουσας υπηρεσίας που βλάπτει
για πρώτη φορά δικαίωµα του αναδόχου, ασκείται ένσταση. Εφόσον δεν υφίσταται δέσµια αρµοδιότητα της
υπηρεσίας για την έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση
ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η ένσταση κατά παραλείψεως, είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή εγγράφου αιτήµατος του αναδόχου µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και
να παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον µήνας από την υποβολή του. Η προθεσµία της ένστασης στην περίπτωση αυτή
διαρκεί µέχρι την έγκριση του σταδίου της µελέτης ή την
παραλαβή της υπηρεσίας, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως από τη διευθύνουσα υπηρεσία στον ανάδοχο ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να εκδώσει ρητή πράξη επί
του αιτήµατός του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τον
ενηµερώνει σχετικώς. Ένσταση ασκείται και κατά των
βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου, αν από αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά την έκδοση πράξης, η οποία υπόκειται
σε ένσταση ή η προϊσταµένη αρχή κατά την έκδοση των
πράξεων ή αποφάσεών της, οφείλουν να µνηµονεύουν
στην πράξη τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσµία για την άσκησή της, το αποφαινόµενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη µη άσκησή
της, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 175.
2. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο και ασκείται µε κατάθεση στο
πρωτόκολλο του αποφαινόµενου οργάνου, καθώς και
της διευθύνουσας υπηρεσίας ή προϊσταµένης αρχής που
εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση της
πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ως κατάθεση
νοείται και η αποστολή µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον η
ένσταση υπογράφεται ψηφιακά. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νοµιµότητα της πράξης ή παράλειψης όσο
και η ουσία της υπόθεσης.
3. Το αρµόδιο, αποφαινόµενο όργανο αποφασίζει µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την άσκηση της
ένστασης. Αν η ένσταση απορριφθεί εν µέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η τρίµηνη προθεσµία, ο
ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή στο αρµόδιο κατά την παρ. 11 δικαστήριο. Η έκδοση ή κοινοποίηση της
απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο του τριµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της προθεσµίας για άσκηση προσφυγής.
4. Ένσταση µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου,
αν δεν είναι το δηµόσιο. Αν αρµόδιος να αποφανθεί σε
ενστάσεις του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή όργανό του, στις ενστάσεις που ασκούνται από αυτόν, αποφασίζει ο Υπουργός που εποπτεύει τον κύριο του έργου
και αν δεν υφίσταται εποπτεία, ο Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών.
5. Αν κύριος του έργου δεν είναι το δηµόσιο, αντίγραφο της ένστασης υποβάλλεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
στον αντισυµβαλλόµενο του ενισταµένου. Για την εξέτα-
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ση της ένστασης καλείται ο ενιστάµενος να προσκοµίσει
το αποδεικτικό κατάθεσής της στον αντισυµβαλλόµενό
του, ο οποίος µπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Η µη υποβολή αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως αποδοχή των ισχυρισµών του αιτούντος.
6. Η ένσταση προσδιορίζει την προσβαλλόµενη πράξη
ή παράλειψη, περιλαµβάνει σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λόγους
στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήµατα του ενισταµένου
και, εφόσον είναι δυνατό, το οικονοµικό αντικείµενο της
διαφοράς. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της
πράξης που γέννησε τη διαφωνία. Η διευθύνουσα υπηρεσία και η προϊσταµένη αρχή διαβιβάζουν στο αρµόδιο
τεχνικό συµβούλιο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
άσκηση της ένστασης τις απόψεις τους επί αυτής και τον
φάκελο της υπόθεσης µε τα συµβατικά τεύχη του έργου.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρέωση, δικαιούται ο ενιστάµενος να ζητήσει από το τεχνικό συµβούλιο τη συζήτηση της υπόθεσης και χωρίς εισήγηση της υπηρεσίας,
συνοδεύοντας την αίτησή του µε αντίγραφο της ένστασης και τα κρίσιµα στοιχεία του φακέλου. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ηµεροµηνία συζήτησης της ένστασης
και η αίτηση κοινοποιείται στην αρµόδια διευθύνουσα υπηρεσία ή προϊσταµένη αρχή πριν από τουλάχιστον δέκα
(10) ηµέρες για την επείγουσα υποβολή εισήγησης. Αν
δεν περιέλθει στο τεχνικό συµβούλιο εισήγηση, µπορεί η
υπόθεση να συζητηθεί και χωρίς αυτή, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.
7. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου. Για τη συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο,
καλείται από την υπηρεσία που εισηγείται ή τη γραµµατεία του συµβουλίου ο ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισµένη ηµέρα και ώρα, που δεν απέχει λιγότερο από δέκα
(10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Αντίγραφο της ένστασης διαβιβάζεται και στα µέλη του συµβουλίου έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτησή της. Η
πρόσκληση επιδίδεται µε απόδειξη στον ανάδοχο ή τον
αντίκλητό του µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στη συζήτηση καλείται µε τον ίδιο τρόπο ο κύριος του έργου που υπέβαλε την ένσταση ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής. Στη συνεδρίαση ο ενιστάµενος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως
είτε µε πληρεξούσιο.
8. Αν κύριος του έργου δεν είναι το δηµόσιο και ασκηθούν αντίθετες ενστάσεις από τον ανάδοχο και τον αντισυµβαλλόµενό του / κύριο του έργου, εξετάζονται ταυτόχρονα από τον εποπτεύοντα Υπουργό ή, αν δεν υπάρχει, τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, ακόµα και
αν έχει την κατά νόµο αρµοδιότητα για την εξέταση της
ένστασης όργανο του κυρίου του έργου.
9. Η συζήτηση της ένστασης στο τεχνικό συµβούλιο
αρχίζει µε προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε µε παρουσία του ενισταµένου
και του υποβάλλοντος αντιρρήσεις είτε και χωρίς την
παρουσία τους, αν δεν προσήλθαν παρά τη νόµιµη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ’ αρχήν το εµπρόθεσµο της
ένστασης, η επίδοση της ένστασης στον αντισυµβαλλόµενο, όταν απαιτείται και οι αντιρρήσεις του αντισυµβαλ-

λοµένου, αν έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια εξετάζεται η νοµιµότητα και ουσιαστική βασιµότητα των λόγων
που προβάλλονται. Η εισήγηση περιλαµβάνει επίσης εκτίµηση περί του οικονοµικού αντικειµένου της υπόθεσης, αν τούτο είναι εφικτό. Ακολουθεί προφορική συζήτηση υπό τη διεύθυνση του προέδρου του τεχνικού συµβουλίου για την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών. Η
γνώµη του συµβουλίου διαµορφώνεται µετά την αποχώρηση των ενδιαφεροµένων, διατυπώνεται στο πρακτικό
και υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών
στο αρµόδιο για την απόφαση όργανο.
10. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που τάσσονται στα
όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται
κατά τον µήνα Αύγουστο.
11. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 175. Αρµόδιο Δικαστήριο είναι το διοικητικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία έχει υπογράφει η σύµβαση.
12. Αν η ένσταση είναι εµπρόθεσµη, το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο µπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει την απόφασή του και µετά από την πάροδο
της προθεσµίας της παρ. 3, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν
του µηνός από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η
προθεσµία για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει χωρήσει συζήτηση αυτής στο Δικαστήριο. Η απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινοµένου οργάνου που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο βοήθηµα και είναι εκτελεστή µόνο αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την ένσταση και παραιτηθεί από
το δικαίωµα άσκησης προσφυγής και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση
στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου.
13. Ειδικά επί των ενστάσεων που αφορούν εκτελούµενες συµβάσεις µελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε προεκτιµώµενη αµοιβή κατώτερη των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, οι οποίες εκτελούνται από τους δήµους,
τις περιφέρειες, τους συνδέσµους τους και τα νοµικά
τους πρόσωπα, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς
και τις επιχειρήσεις τους, αποφασίζει ο αρµόδιος συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν γνώµης του
τεχνικού συµβουλίου της οικείας περιφέρειας και µετά
την έναρξη λειτουργίας της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας Ο.Τ.Α., ο επόπτης Ο.Τ.Α..
14. Το τεχνικό συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλοµένων ενστάσεων και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητάς του, απαρτίζεται από περισσότερα του ενός
κλιµάκια, που είναι αυτοτελή και ισόβαθµα µεταξύ τους
και στη σύνθεση των οποίων δεν επιτρέπεται να µετέ-
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χουν τα ίδια πρόσωπα. Η συγκρότηση κάθε κλιµακίου γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συγκρότησης του τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών συγκροτείται το τεχνικό
συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
και καθορίζεται η αρµοδιότητα των κλιµακίων. Η παραποµπή των θεµάτων προς γνωµοδότηση στα κλιµάκια του
τεχνικού συµβουλίου γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Υποδοµών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 102
Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά
για πληρωµή του αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 1
και 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 200 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 200
Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά
για πληρωµή του αναδόχου
1. Ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας
στον ανάδοχο, αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα
έγγραφα της σύµβασης, µπορεί να γίνει µε έναν από
τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των
υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού είκοσι τοις εκατό
(20%) της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου
και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε
τον συνολικό Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και
στις τµηµατικές παραδόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση.
4. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 208 περί παραλαβής υλικών.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη
του φορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή.
δ) [Καταργήθηκε]
ε) Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

5. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος
που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 219, περί παραλαβής
του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) [Καταργήθηκε]
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή,
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
7. Στην περίπτωση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 53,
περί περιεχοµένου εγγράφων της σύµβασης, για την
πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την
αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης.
8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119 περί συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, εκδίδονται από το
όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.»
Άρθρο 103
Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου - Αντικατάσταση του
άρθρου 203 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 203 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 203
Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφώθηκε µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης
της σύµβασης,
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συµβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υ-
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λικών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2,
δ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους µέσα
στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
217 περί διάρκειας σύµβασης παροχής υπηρεσίας, µε
την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση κατά τις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1,
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος,
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε
την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους
που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος
από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής
του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.
γ) Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις
βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά
σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο οικονοµικός φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί
την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προ-

σηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, από τρίτο
οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης είτε µε προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το
διαφέρον υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ – ΤΚΕ) x Π
Όπου:
Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά που
δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν.
ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από
την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονοµικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της
έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή
από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαµβάνει τιµές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, λαµβάνει την τιµή 1,01.
Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον
έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία
δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προµήθεια των αγαθών που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα
σε τρίτο οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δηµόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αµελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρµόδια για την τήρηση σχετικού
µητρώου. Τα στοιχεία του µητρώου αξιοποιούνται κατά
την εφαρµογή του άρθρου 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.»
Άρθρο 104
Χρόνος παράδοσης υλικών - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 206 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 206
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό
µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η
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σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών
µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά
από γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου είτε
µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον
συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης
του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσµή παράδοση προµήθειας.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου
221, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των
υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται
µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός
της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.»
Άρθρο 105
Παραλαβή υλικών - Τροποποίηση της παρ. 1
και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 τροποποιείται και προστίθεται παρ. 10 στο
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 208
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 208
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές
της παρ. 3 του άρθρου 221 περί οργάνων διενέργειας

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται
µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με µακροσκοπική εξέταση.
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους
χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και
µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση.
3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση
προβλέπει εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι
οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι γίνονται από
την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρου
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή,
χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, µε
παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της
σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της
για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη
χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη
σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε
αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
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µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
5. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της περ.
β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση τους ελέγχους που διενέργησε η
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά
τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου σε όλους
τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης
και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ.
3 και 4.
Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια
επιτροπή παραλαβής υποβάλλεται από τον προµηθευτή
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν
οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του
προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το δηµόσιο και για τον
προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παρ. 5.
8. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των
εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την
παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση
εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας,
σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε
την αρχική εξέταση, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 214, περί δειγµάτων, δειγµατοληψίας και εργαστηριακών εξετάσεων. Ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει
κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από
πρωτοβάθµια είτε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο,
η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά µε εξεταστή
του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο
προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτηµα του προµηθευτή
για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλεται µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και
αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος
του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια
της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα
(όπως εφαρµοζόµενη µέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό
Συµβούλιο για γνωµάτευση.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν
µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
9. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
10. Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα στην παρ.
1 για την παρακολούθηση και παραλαβή συµβάσεων
προµηθειών µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η
παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
προϊστάµενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται
τα αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν µε την απόφαση ανάθεσης.»
Άρθρο 106
Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο 215 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 215
Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, όταν κρίνει σκόπιµο,
για σύµβαση συγκεκριµένης προµήθειας να προβλέπει
στα έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη λειτουργία
του αντικειµένου της προµήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόµενο της εγγυηµένης λειτουργίας περιγράφεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο
της εγγυηµένης λειτουργίας, να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή ειδική επιτροπή, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή,
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προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης
του αναδόχου στα προβλεπόµενα στη σύµβαση για την
εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο
της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
4. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.»
Άρθρο 107
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής
γενικών υπηρεσιών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2
του άρθρου 219 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 219 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 219
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµόσιων συµβάσεων.
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παραλαβή συµβάσεων υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του
άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάµενο
της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες
ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό µε
την απόφαση ανάθεσης.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις
ή την απόρριψη των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες
υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρµογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα,
µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες
ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο
άρθρο 220, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο
µε παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής της
παρ. 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
τη σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια
που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 108
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11
και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016
Τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και
11, προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) και το άρθρο 221 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν
προς τα αποφαινόµενα όργανα (γνωµοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής
των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων
ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, µε διαπραγµάτευση της διαδικασίας, µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου
ή σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους
προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας,
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει
κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέµατα που ανακύπτουν, ιδίως για την
παράταση του συµβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις
της σύµβασης και την έκπτωση του αναδόχου και
η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα
νόµο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταµένης αρχής
κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώµη, συµπεριλαµβανοµένης της
βαθµολόγησης, µετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώµη του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων.
Δεν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον µέσο όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της
διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να
συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές
ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως µέλος των ανωτέρω
γνωµοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των οµάδων
εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευµένο επιστήµονα,

που διαθέτει τις απαιτούµενες ειδικές γνώσεις για την
εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις
συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους
αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρµόζεται κατά τον ορισµό
των µελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε
κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων.
4. Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της
σύµβασης.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόµου. Τα συλλογικά όργανα είναι
δυνατόν να συνεδριάζουν και µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα,
η αποσφράγιση και µονογραφή των φακέλων γίνεται από το µέλος ή τα µέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
7. Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά µόνο
βάσει τιµής ή βάσει πλήρως αντικειµενικοποιηµένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις
(3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους
αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα
αρχή, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ. ζ΄, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί
τον διαγωνισµό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να
αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών από το Δηµόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄
143), εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ. η΄ της παρούσας είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης
µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του,
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά
σε περιπτώσεις διαγωνισµών προϋπολογισµού χαµηλό-
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τερου του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα
προσφορά από οικονοµική άποψη µόνο βάσει τιµής, η επιτροπή διαγωνισµού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραµµένος στο Μητρώο
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τιµής - ποιότητας, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας
ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν
στην αναθέτουσα αρχή ή στο Δηµόσιο, ως ορίζεται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ. ζ΄ της παρούσας, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, από την περιφερειακή ένωση δήµων της έδρας της περιφέρειας όπου εκτελείται το
έργο.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου
της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τα αρµόδια όργανα
του TEE.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 5.
Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων στον συγκεκριµένο
διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών, σύµφωνα µε την
ανωτέρω διαδικασία.
γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περ. β΄ συγκροτείται
από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του
έργου. Η µη υπόδειξη των µελών των περ. ββ΄, γγ΄ και
δδ΄ δεν κωλύει τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε αυτήν
την περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται βάσει του αριθµού των µελών που ορίστηκαν και υποδείχθηκαν.
δ) Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνισµού, η αρµόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των µελών και των εκπροσώπων
των κοινωνικών φορέων (TEE ή άλλου Επιµελητηρίου,
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και των εργοληπτικών
οργανώσεων), κατά την περ. ε΄. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι
παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση
των καθηκόντων τους.
ε) Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα επιµελητήρια, οι περιφερειακές ενώσεις δήµων και οι εργοληπτικές οργανώσεις, διενεργούν, µε ευθύνη των διοικήσεών
τους, δηµόσια κλήρωση κατά τις κείµενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δηµοσιοποίηση της ηµέρας και ώρας
διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (µητρώα)

προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται µε ευθύνη
των παραπάνω φορέων.
στ) Στις επιτροπές δύναται να συµµετέχει, κατόπιν αιτήµατος του φορέα χρήσης και άνευ δικαιώµατος ψήφου, εκπρόσωπός, που υποδεικνύεται από αυτόν και ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
ζ) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών, Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών
και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων των ανεξάρτητων αρχών και της Βουλής των
Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των
εγγεγραµµένων, οι όροι απαλλαγής από την υποχρέωση
εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε άλλο
σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο θέµα.
9. Ειδικά στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, πέραν των παρ. 1 έως 6, ισχύουν και
τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του παρόντος
Βιβλίου η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, µε απόφασή της,
επιτροπή διαγωνισµού, που αποτελείται από τρία (3) µέλη. Δύο (2) από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ της αναθέτουσας αρχής, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περ. ζ΄ της
παρ. 8, που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το
αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
β) Όταν η ανάθεση της σύµβασης γίνεται µε κριτήριο
µόνο τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 86, ορίζονται ως µέλη της επιτροπής υπάλληλοι
της αναθέτουσας αρχής, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, και µόνο
κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, αυτή δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ.
ζ΄ της παρ. 8 που απασχολούνται στο Δηµόσιο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μη.Μ.Ε.Δ..
γ) Κατ’ εξαίρεση, η επιτροπή διαγωνισµού µπορεί να
συγκροτείται από πέντε (5) µέλη, αν κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, τέσσερα (4) από τα
µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές
τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περ. ζ΄ της παρ. 8
και µε εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο
της υπό ανάθεση σύµβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα (1) από τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού µε
τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση
από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µετά από σχετικό αίτηµα της αναθέτουσας αρχής. Ο εκπρόσωπος του
ΤΕΕ προκύπτει από απόφαση του διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρό-
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σκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί
στο Δηµόσιο, ως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014, εγγεγραµµένος στο µητρώο της περ. η΄
της παρ. 8.
ε) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα
σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευµένο αντικείµενο,
µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα, που πρέπει
να πληρούν τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, κατά
παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περ. α ΄ και β ΄.
10. Εφόσον διενεργείται κλήρωση, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 έως 9, προηγείται η δηµοσιοποίηση των στοιχείων
της σύµβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου
και της αναθέτουσας αρχής. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά µε βάση το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118, µεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του µητρώου της περ. ζ΄ της παρ. 8 σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας µε βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα των προηγούµενων παραγράφων κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 26
του ν. 4024/2011 (A΄ 226).
11. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην παρ. 1,
ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Συγκροτείται τριµελές ή πενταµελές γνωµοδοτικό
όργανο (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του
φορέα εκτέλεσης της σύµβασης. Εφόσον απαιτούνται
ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής
πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον µεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος µε την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδροµή άλλων φορέων του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Το όργανο αυτό
εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους
του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον
προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση
του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.
Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και
προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωµοδοτικό όργανο,
τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέ-

λη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα
υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθµιων, µόνιµων ή µη, και των δευτεροβάθµιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των µελών τους και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τα
παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του τµηµατικού ή συνολικού αντικειµένου σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται
τριµελής επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύµβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον µεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος µε την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή
ζητεί τη συνδροµή άλλων φορέων του Δηµοσίου ή του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Ως µέλη της εν λόγω επιτροπής δύναται να ορίζονται και υπάλληλοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 216.
Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και
προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωµοδοτικό όργανο,
τριµελές ή πενταµελές (επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη
του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
ε) Τα γνωµοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί
τον διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα
και λειτουργούν σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων.
στ) Η επιτροπή της περ. β΄ γνωµοδοτεί και για ζητήµατα τροποποίησης των συµβάσεων προµηθειών, σύµφωνα µε το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των
Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήµατα τροποποίησης
συµφωνιών - πλαίσιο και συµβάσεων κεντρικών προµήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωµοδοτεί η επιτροπή της περ. α΄.
ζ) [Καταργήθηκε]
η) [Καταργήθηκε]
Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για τη συµπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για
τη συγκρότηση της επιτροπής.
12. Για τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι εγγεγραµµένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του
άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του
άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, που
αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζηµίωση, το ύψος
της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αµοιβών συλλο-
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γικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης του προηγούµενου εδαφίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Άρθρο 109
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες Τροποποίηση των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11
του άρθρου 258 του ν. 4412/2016
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Στον τίτλο του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και το άρθρο 258
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 258
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 8 και 11, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), ιδίως
η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται
µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για
τις επικοινωνίες µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς διαθέσιµα και διαλειτουργικά µε τις γενικά
χρησιµοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων
στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο , οι αναθέτοντες φορείς
δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ
κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύµβασης, η
χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε
συγκεκριµένα εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρχείων, που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται
από γενικά διαθέσιµες εφαρµογές,
β) όταν οι εφαρµογές που υποστηρίζουν µορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιµοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν
µπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε
άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιµη εφαρµογή ή υπόκεινται
σε σχήµα αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης και δεν
µπορούν να διατεθούν για µεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα,
γ) όταν η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ θα απαιτούσε ειδικό ε-

ξοπλισµό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά
στους αναθέτοντες φορείς,
δ) όταν τα έγγραφα της σύµβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίµακα προπλασµάτων, τα οποία δεν
είναι δυνατόν να διαβιβασθούν µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµφωνα
µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε άλλο κατάλληλο µέσο ή µε συνδυασµό ταχυδροµικών ή άλλων καταλλήλων µέσων και ηλεκτρονικών
µέσων.
Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε
α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ είτε
β) αν για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου
χαρακτήρα των πληροφοριών απαιτείται υψηλό επίπεδο
προστασίας, το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονοµικούς φορείς ή
µπορούν να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα µέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παρ. 5.
Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς, που απαιτούν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας, άλλα µέσα επικοινωνίας, πλην των ηλεκτρονικών για τη
διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341, περί χωριστών εκθέσεων σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, τους λόγους για αυτήν την απαίτηση. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν
στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας
πλην των ηλεκτρονικών µέσων κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της παρούσας.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, µπορεί να χρησιµοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της
προφορικής επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Προς
τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης περιλαµβάνουν τα έγγραφα της σύµβασης,
τις αιτήσεις συµµετοχής και τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες µε τους προσφέροντες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο
και την αξιολόγηση των προσφορών, τεκµηριώνονται επαρκώς και µε ενδεδειγµένα µέσα, όπως µε γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση
πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν για τη
διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το περιεχόµενο των προσφορών και των
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αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
4. Όσον αφορά στις συµβάσεις έργων και τους διαγωνισµούς µελετών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων,
όπως ηλεκτρονικών εργαλείων µοντελοποίησης κτιριοδοµικών πληροφοριών ή παρόµοιων µέσων. Σε τέτοιες
περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύµφωνα µε την παρ. 5, έως
ότου τα εν λόγω εργαλεία να διατεθούν γενικά, κατά την
έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, όπου κριθεί απαραίτητο, να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών,
που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι
προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν άλλα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης/γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β΄ ή από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή,
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από το χρονικό σηµείο
έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 290. Το κείµενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία
και οι συσκευές αυτές,
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή
δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των
σχετικών προθεσµιών, µπορούν να έχουν πρόσβαση στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης χρησιµοποιώντας προσωρινά διακριτικά (πρόσβασης) διαθέσιµα δωρεάν στο
διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι για την αδυναµία πρόσβασης
δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων ή
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για
την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
6. Το ΕΣΗΔΗΣ συµµορφώνεται µε:
α) τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος και
β) τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου
259, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. Πέραν των
ανωτέρω το ΕΣΗΔΗΣ τηρεί όσα ορίζονται: α) στον
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), β) στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) στο π.δ. 25/2014
(Α΄ 44).
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος
άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων
έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά µε:

α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και
απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης
αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης
κωδίκων πρακτικής,
δ) τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης
και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και
την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν,
σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία
του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων, σχετικά µε τη διαλειτουργική σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων
Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, όπως το ΜΕΚ
και το ΜΕΕΠ, του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δηµόσιων συµβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, µε
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε κάθε άλλο
πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την
παρακολούθηση των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και άλλων κρατών µελών.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος
άρθρου για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) σχετικά µε:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη
δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση
των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και
µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της
κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των συµβάσεων που συνάπτονται,
των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και
απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης
αντιγράφων,
δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν,
σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία
του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. α) Κατ’ εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς
λειτουργούν ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας / πληροφοριακά συστήµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παρ. 1
έως 6 και 8 και του άρθρου 259, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ, αναλογικά εφαρµοζόµενων, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών,
µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ορίζεται το όργανο πιστοποίησης ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας / πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων και οι αρµοδιότητές του,
καθώς και οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης, εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις των παρ. 1 έως 6, και ιδίως θέµατα λειτουργικότητας, συµβατότητας, ασφάλειας των
επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και διαλειτουργικότητας
των ως άνω ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας/πληροφοριακών συστηµάτων µε τρίτα συστήµατα, καθώς και η

υποχρέωση ενηµέρωσης και χορήγησης στοιχείων προς
εποπτεύοντες και ελεγκτικούς φορείς, το είδος και το
εύρος κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, και
ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή διαδικασία.
γ) Το όργανο πιστοποίησης, που ορίζεται µε την απόφαση της περ. β΄, είναι αρµόδιο να αποφανθεί για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας / πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων ή την ανάκληση αυτής, καθώς και για την παρακολούθηση της
λειτουργίας και την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τη συµµόρφωση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας / πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων
συµβάσεων µε τους κανόνες πιστοποίησης. Η ίδια η διαδικασία πιστοποίησης µπορεί να πραγµατοποιείται από
ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς ή αρχές, ελέγχοντας
και γνωµοδοτώντας για τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας / πληροφοριακά συστήµατα δηµόσιων συµβάσεων
όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις των
παρ. 1 έως 6, όπως αυτές εξειδικεύονται µε την απόφαση της περ. β΄.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνωµοδότησης του οργάνου πιστοποίησης ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων, παρέχεται ή ανακαλείται η εξαίρεση της περ. α΄.
12. Στις συµβάσεις της παρ. 7 εφαρµόζεται αναλογικά
η παρ. 6 του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.»
Άρθρο 110
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016
(άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 259 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 259
Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το επίπεδο ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ είναι ανάλογο
προς τους κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική
διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την
ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να
τηρούνται τα ακόλουθα:
α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για
την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης
και της χρονοσήµανσης, είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους,
β) να απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014. Οι
αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τις προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, που υποστηρίζονται από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο ε-
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µπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης
µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να καθορίζουν τον
απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, και να θέτουν σε εφαρµογή τα αναγκαία µέτρα, ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφοτύπους· όταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει
παραληφθεί, ως προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον
πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) Σε περίπτωση προσφορών, που υπογράφονται µε
την υποστήριξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις, που ενδέχεται να εµποδίσουν τη χρήση των εν
λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και υπογράφονται από
αρµόδια αρχή κράτους µέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η
αρµόδια αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί να καθορίζει
τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της
απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης θέτει σε εφαρµογή τα
µέτρα που είναι αναγκαία, ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφοτύπους αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαµβανόµενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση,
δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα
µε
τις
διατάξεις
της
υπό
στοιχεία
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 401), από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών
χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον
χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε κρυπτογραφηµένο τρόπο και επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στον α-

ναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης η παρέµβαση στη
διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως ανωτέρω περιγράφεται.
4. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί σε χρόνο που να επιτρέπει την κανονική υποβολή των προσφορών, ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή
µερικά, να χρησιµοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ.
Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται, για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και,
στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται, για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, και στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
5. Το παρόν εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που
απαιτούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 10 του
άρθρου 258.»
Άρθρο 111
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Τροποποίηση του τίτλου
και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 271 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 271 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», προστίθεται παρ. 12 και το άρθρο 271 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 271
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, µειωµένες τιµές και/ή νέες αξίες, όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών. Για τον
σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς διοργανώνουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη µορφή επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα
από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες
µεθόδους αξιολόγησης.
Δεδοµένου ότι ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών ή έργων, που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού
δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν µπορούν να
ταξινοµηθούν µε βάση αυτόµατη µέθοδο αξιολόγησης,
οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρο-
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νικών πλειστηριασµών.
2. Σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε
διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν
ότι πριν από την ανάθεση µιας σύµβασης διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν το περιεχόµενο των εγγράφων της σύµβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν να καθορισθούν µε ακρίβεια.
Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό
µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 273, περί συµφωνιώνπλαίσιο, καθώς και κατά τον διαγωνισµό για την ανάθεση
συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 270 περί δυναµικών
συστηµάτων αγορών.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από
τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:
α) µόνο στις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιµής,
β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των στοιχείων των
προσφορών που επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής ή στην προσφορά µε το
χαµηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασιζόµενη στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους.
4. Οι αναθέτοντες φορείς, που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το δηλώνουν
στην προκήρυξη διαγωνισµού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου.
5. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή
τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.
Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή, όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 304, περί κριτηρίων επιλογής, ή την παρ. 1 του άρθρου 305, περί λόγων αποκλεισµού, και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 304
και 305, εφόσον η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι µη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
συµπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από τον αναθέτοντα φορέα ασυνήθιστα χαµηλές. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα
προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του αναθέτοντος φορέα, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά, όταν δεν
σχετίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς
ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και

τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής, όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 304 ή την παρ. 1 του άρθρου 305,
ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
που καθορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα
µε τα άρθρα 304 ή 305.
Όλοι οι προσφέροντες, που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές, καλούνται ταυτόχρονα να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, χρησιµοποιώντας, κατά την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται
στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των
προσκλήσεων.
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της
πλήρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία
διεξάγεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται
στην παρ. 5 του άρθρου 311.
Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τον µαθηµατικό τύπο,
βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό η αυτόµατη κατάταξη των προσφορών σε
συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες τιµές ή τις νέες
αξίες. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά βρίσκεται µε βάση
µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη
στάθµιση όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για
τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού ή σε άλλα έγγραφα της σύµβασης. Προς
τον σκοπό αυτό, περιθώρια διακύµανσης περιορίζονται
εκ των προτέρων σε συγκεκριµένη τιµή.
Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική
προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν
αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τουλάχιστον τις
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, την αντίστοιχη κατάταξή
τους. Δύνανται, επίσης, εάν επισηµαίνεται εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά
µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να ανακοινώνουν ανά
πάσα στιγµή τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε
φάση του πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση
δεν µπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων
του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
8. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει
προηγουµένως το χρονικό διάστηµα που θα επιτρέψουν
να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ή
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γ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηριασµού έχουν όλες ολοκληρωθεί.
Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την
περ. γ΄, ενδεχοµένως, σε συνδυασµό µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην περ. β΄, η πρόσκληση συµµετοχής
στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα
κάθε φάσης του πλειστηριασµού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 311, περί κριτηρίων ανάθεσης
συµβάσεων, βάσει των αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
11. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών σε αναθέτοντες φορείς
που αποτελούν αναθέτουσες αρχές, για συγκεκριµένες
κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών.»
Άρθρο 112
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση της
παρ. 5 του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 99
παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται, η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο
277 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 277
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης
(άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρόοδο
της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε
όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1 ο αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή
ειδικό «φάκελο δηµόσιας σύµβασης». Ειδικότερα, στην
περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης γίνεται µέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, ο «φάκελος δηµόσιας σύµβασης» τηρείται
στον ηλεκτρονικό τόπο της διαδικασίας ανάθεσης.
3. Ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης συµπληρώνεται και
επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης
της σύµβασης και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) Την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης.
β) Τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του.
γ) Την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης.
δ) Τα έγγραφα της σύµβασης.
ε) Όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία, ώστε ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης συµβάσεων, όπως ενδεικτικά έγγραφα που αφορούν:
αα) στην επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς,

ββ) στην προετοιµασία των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης,
γγ) στον διάλογο ή διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη),
δδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της
σύµβασης.
ζ) Αντίγραφο της σύµβασης.
4. Ο φάκελος δηµόσιας σύµβασης τηρείται για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της σύµβασης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε τη δηµόσια σύµβαση ο σχετικός
φάκελος δηµόσιας σύµβασης τηρείται µέχρι το πέρας
αυτής.
5. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 113
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς Αντικατάσταση του άρθρου 278 του ν. 4412/2016
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το άρθρο 278 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 278
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Πριν από την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοιµάσουν
τη σύµβαση και να ενηµερώνουν τους οικονοµικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά
στις συµβάσεις.
Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να ζητούν ή να δέχονται τις συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή αρχών ή φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οι εν λόγω συµβουλές µπορούν να
χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον δεν έχουν
ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και
την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.»
Άρθρο 114
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς - Τροποποίηση των παρ. 1
και 3 του άρθρου 279 του ν. 4412/2016
Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 279 του
ν. 4412/2016 (Α΄147) και το άρθρο 279 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 279
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα και, κατά την
κρίση του, µέσω των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας
για την υποβολή προσφορών ή µέσω εντύπου ή ηλεκτρο-
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νικού τύπου. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον τύπο και
κάθε άλλο µέσο δηµοσιότητας βαρύνει τον αναθέτοντα
φορέα. Σε περίπτωση συµβάσεων, για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας διάταξης υποχρεώνει τους αναθέτοντες φορείς να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη
των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντά
τους ή µπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία του αναθέτοντος φορέα, το αντικείµενο της σύµβασης, καθώς και
τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων.
Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο,
στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό
στοιχείο σχετικά µε τη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1,
πριν από την αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύµβασης, ο αναθέτων φορέας διασφαλίζει την εχεµύθεια των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 259, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα άρθρα 258, περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες και 259, περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ, και διαρκεί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Μετά από τη λήξη της προθεσµίας, που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο αναθέτων φορέας συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα
του και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1.»
Άρθρο 115
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων Αντικατάσταση του άρθρου 280 του
ν. 4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το άρθρο 280 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 280
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση, που σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα, έχει
παράσχει συµβουλές στον αναθέτοντα φορέα είτε εντός
είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 278, περί προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς, ή έχει εµπλακεί µε
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας
ανάθεσης σύµβασης, ο αναθέτων φορέας λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλωση
του ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας, κατ’ ελάχιστον:
α) γνωστοποιεί στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιµασία της δια-

δικασίας σύναψης σύµβασης και προσδιορίζει επαρκείς
προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών,
β) αποκλείει τον εµπλεκόµενο υποψήφιο ή προσφέροντα, µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλισθεί συµµόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Πριν από την έκδοση της απόφασης αποκλεισµού, παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η
συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας
προµήθειας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού,
γ) ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού για δικές
της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, και
την ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταγραφή των µέτρων που λήφθηκαν στην ειδική έκθεση που συντάσσεται δυνάµει
του άρθρου 341, περί χωριστών εκθέσεων, σχετικά µε τις
διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων.»
Άρθρο 116
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 281
του ν. 4412/2016
Οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 281 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται και το άρθρο 281 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 281
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
1. Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύµβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις, ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιµων µεταξύ τους
προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης, πλην της προκήρυξης
σύµβασης του άρθρου 293 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία, τον αριθµό φορολογικού µητρώου
της αναθέτουσας αρχής και τον κωδικό της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιµολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον
επίσηµο ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
από την αρµόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία
πρέπει να αποσταλούν,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση,
ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου
της σύµβασης, οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης, καθώς και τον χρόνο άσκησής τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής. Στην περίπτωση που πηγή χρηµατοδότησης είναι ο
τακτικός προϋπολογισµός, µε εξαίρεση τις συµφωνίες
πλαίσιο και τα δυναµικά συστήµατα αγορών, τον αριθµό
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και την χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονοµικό έτος, τον αριθµό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς
και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ.
80/2016 (Α΄ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που
πηγή χρηµατοδότησης είναι το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθµο. Στην περίπτωση που συνάπτεται συµφωνίαπλαίσιο, οι πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης περιέχονται µόνο στις εκτελεστικές συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει αυτής. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται δυναµικό σύστηµα αγορών, οι πληροφορίες της παρούσας περίπτωσης αφορούν µόνο τις συµβάσεις που
συνάπτονται δυνάµει αυτού,
η) [καταργήθηκε]
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος
µετά από την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά,
το νόµισµα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς
και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την
ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή
έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της
διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα
ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, καθώς και την τεχνική ή επαγγελµατική ικανότητα
των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα µέρη της σύµβασης,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών,
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύµβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της
παρ. 2 του άρθρου 253, περί αρχών που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, και τους όρους πληρωµής,
ιθ) [καταργήθηκε].
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων
της σύµβασης,
κβ) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
στον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κγ) ειδικά για τις συµβάσεις έργων:

αα) τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης, το τιµολόγιο
δηµοπράτησης, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση
της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) το σύστηµα υποβολής προσφορών,
γγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) την επωνυµία του οργάνου που θα εξετάζει ενστάσεις, και
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται σύµφωνα µε τα άρθρα 222 έως 338.
3. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες,
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ
των τµηµάτων των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, πλην της δαπάνης που
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους.
5. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιµοποιούν
πρότυπα ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης τα οποία
εκδίδονται από την Αρχή.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται κατά τη σύναψη
των συµβάσεων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,
που υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε τον ν. 3389/2005 (Α΄
232).»
Άρθρο 117
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 296
του ν. 4412/2016
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Στον τίτλο του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5 και το άρθρο 296 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 296
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη
διαδικασία ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας, καθώς και οι προσκλήσεις του άρθρου 330, πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 38.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις των άρθρων
291 περί περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων, 292 περί
γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, 293 περί προκήρυξης σύµβασης και 294 περί γνωστοποιήσεων συναφθεισών συµβάσεων, καθώς και οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δηµοσιεύο-
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νται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 295 περί σύνταξης και λεπτοµερειών δηµοσίευσης. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί
να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης και
γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 295.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες
που περιέχονται σε αυτές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δηµοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή και αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης και γνωστοποίησης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δηµοσίευσης στο προφίλ αγοραστή.
4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή πριν από την αποστολή
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
προκήρυξης/γνωστοποίησης, µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή, αναφέρουν
δε την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
5. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο εθνικό πληροφοριακό σύστηµα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και
Μεταφορών, καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 118
Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου
και αντικατάσταση του άρθρου 302 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» και το άρθρο
302 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 302
Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συµµετοχής», το ύψος
της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συνυπολογιζοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Αν υποβληθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/ων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα
(30) τουλάχιστον ηµέρες µετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της
σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν από τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν από τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες διενεργούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρµας, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 258 περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των
εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης, προσκοµίζονται, µε
ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο πριν από
την ορισθείσα στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά οικονοµικού φορέα, που παρέλειψε να
προσκοµίσει την απαιτούµενη από τα έγγραφα της σύµβασης εγγύηση συµµετοχής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης, σχετικά µε την αξιολόγηση των
προσφορών του οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση συµµετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο,
β) διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µέσω δυναµικού
συστήµατος αγοράς,
γ) απευθείας ανάθεση,
δ) επιλογή από κατάλογο.
2. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της,
β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τους αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 304 περί κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ή την παρ. 1 του άρθρου 305,
περί λόγων αποκλεισµού,
γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης,
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού,
ε) υπέβαλε µη κατάλληλη προσφορά µε την έννοια
της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2,
στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 περί πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών.
3. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, στους λοιπούς προσφέροντες µετά από:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες
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διατάξεις και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως
327 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει
χώρα παραίτηση από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά
έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
4. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τον ανάδοχο
της σύµβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ή του αντίστοιχου τµήµατος, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται δικαιώµατα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προµήθειες και τις υπηρεσίες σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις µελέτες σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του
συµφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ αναθέτοντος φορέα στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων που ορίζονται στη σύµβαση.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το
άρθρο 337 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο αναθέτων φορέας οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει µέχρι και την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται τέσσερα
τοις εκατό (4%) για τις προµήθειες και υπηρεσίες και σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις µελέτες επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος
φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) µήνες από
το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας, της οριακής
προθεσµίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης
του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 και τα έγγραφα
της σύµβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί για τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω
από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης των
προηγούµενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιµα-

κωτά αυξανόµενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης.
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο
σύνολό τους µετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
6. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν από
τον ανάδοχο «εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίαςπλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο που του έχει
ανατεθεί.
Προκειµένου να ανατεθεί σύµβαση δυνάµει συµφωνίας-πλαίσιο, ο αναθέτων φορέας οφείλει να απαιτήσει
από τον ανάδοχο να καταθέσει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 4.
7. Οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τον ανάδοχο
«εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση που θα χορηγήσουν σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο µε αυτό
της προκαταβολής. Η χορηγούµενη προκαταβολή είναι
έντοκη από την ηµεροµηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται µε επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή
της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους των
εγγράφων της σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες
που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο
της σύµβασης.
9. Για δηµόσιες συµβάσεις έργων, αν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή της, «εγγύηση προσθέτου
χρόνου εγγύησης». Το ύψος της ανωτέρω εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύµβασης, που
είναι ανάλογο µε τον προσφερόµενο πρόσθετο χρόνο
«ε» (σε έτη πέραν των ελαχίστων οριζόµενων στη διακήρυξη), σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: Εκλ
= ε*1,50% και κατ’ ελάχιστο ποσοστό 1% επί της αξίας
της σύµβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης γίνεται µετά από την πάροδο του προσφερθέντος χρόνου
εγγύησης.
10. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν από
τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της
«εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Η
επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαµβάνει χώρα µετά
από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσής της και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή
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έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει
χώρα παραίτηση από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά
έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
11. Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα, που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση δικαιούχο.
12. Οι εγγυήσεις του παρόντος περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον αναθέτοντα φορέα, προς τον οποίο απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής
στις περιπτώσεις δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) (µόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθµό και τον τίτλο της
σύµβασης.
Η περίπτωση αα΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις
που παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
13. Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί µε τους φορείς
που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
14. Για τις συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

(α) οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152, περί λογαριασµών και πιστοποιήσεων, µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις υποβεβληµένες στην αρµόδια υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από την αρµόδια υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιµετρήσεις.
(β) η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως συµπληρώθηκε
κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων,
µειώνεται αµέσως µετά από την έγκριση της τελικής επιµέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία κατά ποσοστό
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
χωρίς καθυστέρηση αµέσως µετά από την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής και την έγκριση του τελικού
λογαριασµού του έργου.
15. Για τις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσµεύεται µέρος των εγγυήσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 187 περί καταβολής της αµοιβής του αναδόχου, ανερχόµενο σε
ποσοστό ανάλογο µε την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την ολοκλήρωση τµήµατος της σύµβασης.
16. Για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,
β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση,
η παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου. Αν το υλικό ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη σύµβαση,
τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας ή του τµήµατος
της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
17. Για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης έργων και
µελετών οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντα φορέα, η οποία εκδίδεται ύστερα από προηγούµενη γνωµοδότηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.»
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Άρθρο 119
Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων
επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι Τροποποίηση της παρ. 1 και κατάργηση της παρ. 3
του άρθρου 305 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 τροποποιείται, η παρ. 3 καταργείται και το
άρθρο 305 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 305
Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αντικειµενικοί κανόνες, οι λόγοι αποκλεισµού και
τα κριτήρια για την επιλογή των οικονοµικών φορέων
που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστηµα
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειµενικοί κανόνες, οι λόγοι αποκλεισµού και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύµπραξη καινοτοµίας ή σε απευθείας ανάθεση, µπορούν να περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο
άρθρο 73, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προαναφερόµενο άρθρο. Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, οι εν λόγω κανόνες περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που απαριθµούνται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 περί λόγων
αποκλεισµού, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην
παρ. 1, µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια επιλογής
που παρατίθενται στα άρθρα 75 περί κριτηρίων επιλογής,
76 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης έργου και 77 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά στα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών.
3. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 120
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο 306 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 306
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα
1. Αν οι κανόνες και οι λόγοι αποκλεισµού περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο
άρθρο 73 και διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονοµικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισµού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73, και ο οικονοµικός
φορέας δεν λάβει τα µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου
73, δύναται να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από
τη συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Για τους σκοπούς της παρ. 1 εφαρµόζονται τα ανα-

φερόµενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού
φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.»
Άρθρο 121
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 310
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 310 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 310
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συµπληρώνουν,
να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.»
Άρθρο 122
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές - Τροποποίηση
του τίτλου και των παρ. 1 και 7 και προσθήκη
παρ. 6α στο άρθρο 313 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 313 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ.
1, 6 και 7 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 6α και το άρθρο 313 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 313
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές
σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα, την τιµή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά. Αν ο οικονοµικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του αναθέτοντα φορέα εντός της άνω προθεσµίας
και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως µη κανονική και καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, µπορεί
να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει ο προσφέρων για την
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προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών
ή για την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 253 περί αρχών που διέπουν τις διαδικασίες
ανάθεσης σύναψης συµβάσεων,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου
336 περί υπεργολαβίας,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης
στον προσφέροντα.
3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τις παρεχόµενες
πληροφορίες σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά, µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2. Οι αναθέτοντες φορείς απορρίπτουν
την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 περί
αρχών που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης σύναψης
συµβάσεων.
4. Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µόνο
µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον
αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσµίας, την οποία ορίζει ο αναθέτων φορέας, ότι η
εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση
απόρριψης προσφοράς εξ αυτού του λόγου, ο αναθέτων
φορέας ενηµερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, ο προσφέρων προσκοµίζει εντός της τεθείσας προθεσµίας ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:
α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο
του Κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και
την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης,
όταν προβλέπεται η έκδοσή της,
β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) είτε της εγκριτικής του µέτρου ενίσχυσης απόφασης της
Επιτροπής είτε του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών
του µέτρου ενίσχυσης και ββ) την κανονιστική πράξη του
µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της.
6. Εφόσον ζητηθεί, η ΕΑΑΔΗΣΥ θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή της, όπως
νόµους, κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις καθολικής
ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα, σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται σε σχέση
µε τα ζητήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.
6α. Στις συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως
ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές τεκµαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισµό και εµφανίζουν α-

πόκλιση µεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων µονάδων από τον µέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Ο αναθέτων
φορέας δύναται να κρίνει ότι ως ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές τεκµαίρονται και προσφορές µε µικρότερη ή
καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. Οι παρεχόµενες
εξηγήσεις του οικονοµικού φορέα, ιδίως ως προς τον
προσδιορισµό οικονοµικών µεγεθών, µε τις οποίες ο
προσφέρων διαµόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν
δεσµευτικές συµφωνίες και τµήµα της σύµβασης ανάθεσης που δεν µπορούν να µεταβληθούν καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
Στις συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι όροι χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής ανά κατηγορία έργου
και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για
την εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποκλίνει από την
ανωτέρω απόφαση, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και
παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του
Υπουργού Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας
ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια,
δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών
µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται τα
κριτήρια βάσει των οποίων ο αναθέτων φορέας µπορεί
να αποκλίνει από τα αναφερόµενα σε αυτές.»
Άρθρο 123
Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας Αντικατάσταση του άρθρου 315 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 315 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 315
Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
1. Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
(διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης
προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, επιλογής συµµετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και
σύµβασης, καθορισµού προθεσµιών ολοκλήρωσης του
συνόλου ή των επιµέρους διαδικασιών) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 92 έως 100,
103 και 104, αναλόγως εφαρµοζόµενα. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 304, εφόσον στα έγγραφα της
σύµβασης δεν προβλέπεται υποβολή ΕΕΕΣ, και ζητείται
να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς, δύναται να µην εφαρµόζεται η
διαδικασία του άρθρου 103, εφόσον δεν παρέλθει χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) µηνών από την αποσφράγιση των προσφορών µέχρι την έκδοση της απόφασης

128
κατακύρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς, που αποτελούν αναθέτουσες αρχές:
α) δύνανται να εφαρµόζουν τα άρθρα 44 περί τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, 49 περί επάρκειας προϋπολογισµού, ωριµότητας και µελετών, 50 περί δηµόσιων συµβάσεων έργων µε αξιολόγηση µελέτης, 51 περί συµβάσεων µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης και
52 περί σκοπιµότητας σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) εφαρµόζουν τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 53, περί περιεχοµένου εγγράφων της σύµβασης και 88, περί ασυνήθιστα
χαµηλών προσφορών, και
γ) εφαρµόζουν τα άρθρα 221 περί οργάνων διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων και 221 Α περί προθεσµιών για την ολοκλήρωση
των επιµέρους σταδίων.»
Άρθρο 124
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης - Αντικατάσταση
του άρθρου 316 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 316 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 316
Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372. Στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας, αιτιολογηµένα και κατόπιν
γνώµης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µπορεί να
κατακυρώσει τη σύµβαση για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή
µικρότερη ποσότητα αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών
από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.
2. Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος
στη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικώς δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου
302 περί εγγυήσεων, µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον
η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
η κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µέσω
του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2,
β) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων
του άρθρου 328 και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
για τις συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας του άρθρου 329 παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης του άρ-

θρου 372 κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης της αίτησης του άρθρου 372 κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί αυτής, µε
την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 372
και
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324
έως 327 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), εφόσον απαιτείται,
δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α περί υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης,
στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης.
4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο
να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.
6. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συµµετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
317. Στην περίπτωση αυτή, ο αναθέτων φορέας µπορεί
να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και
198 ΑΚ.
7. Εάν ο αναθέτων φορέας δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα
(60) ηµερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού
λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από
την υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.»
Άρθρο 125
Ματαίωση διαδικασίας - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4
και 5 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 317 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 317
Ματαίωση διαδικασίας
1. Ο αναθέτων φορέας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµό-
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σιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6
του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι, που
σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης, άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων
φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, ο αναθέτων
φορέας ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης για
ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν
λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων
προσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί επίσης το δικαίωµα να
αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση
της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε αντικατάσταση ή µη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
των άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την περ. δ΄ της παρ. 2 για τη µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου
οργάνου.
7. Στις συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50, περί δηµοσίων συµβάσεων έργων µε
αξιολόγηση µελέτης και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο αναθέτων φορέας µπορεί
να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που
κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η
δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα
της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.»

Άρθρο 126
Επιλογή των διαδικασιών - Αντικατάσταση του άρθρου
326 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 326 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 326
Επιλογή των διαδικασιών
Για συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς
µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 263 περί επιλογής των διαδικασιών ανάθεσης σύµβασης, και στις διαδικασίες των άρθρων 327 περί συνοπτικού διαγωνισµού, 327 Α περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας και 328 περί απευθείας ανάθεσης.»
Άρθρο 127
Δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας Προσθήκη άρθρου 327 Α στον ν. 4412/2016
Μετά το άρθρο 327 στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 327 Α ως εξής:
«Άρθρο 327 Α
Συµβάσεις ήσσονος αξίας
Για τις δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας, µε την έννοια της περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό
να µην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και
οι πληρωµές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόµιµου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται
έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης
του παρόντος από τον αναθέτοντα φορέα. Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης ως ήσσονος αξίας εφαρµόζεται το άρθρο 236 περί µεθόδων υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων.»
Άρθρο 128
Απευθείας ανάθεση - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4
του άρθρου 328 του ν. 4412/2016
Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) τροποποιούνται, η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο
328 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 328
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι
ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης έργου και τις
συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 318 έως 321, το ποσό του προηγούµενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες για την ανάθεση της σύµβασης υπηρεσίες του αναθέτοντα φορέα, χωρίς να απαιτείται γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο οικονοµικό
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φορέα γίνεται µε κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και
έγκαιρης εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο και
την οικονοµική του προσφορά.
4. Μετά από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο
αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον οικονοµικό φορέα την
απόφαση και τη δηµοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Η παράλειψη δηµοσίευσης καθιστά τη σύµβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί
και η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συµφωνητικού απαιτείται για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία που υπερβαίνει
το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µε
την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 315 περί ειδικών
κανόνων διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης.
Ειδικά για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που
αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ
ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων,
καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών
προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία του αναθέτοντα φορέα,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της
αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που ο αναθέτων φορέας
κρίνει απαραίτητη.
5. [Καταργήθηκε].»
Άρθρο 129
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 4, 6, 7
και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9
και 10 στο άρθρο 329 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 329 του ν. 4412/2016 (A΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 4 και 6, καταργείται η παρ. 5, προστίθενται παρ. 7, 8, 9 και 10 και το άρθρο 329 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 329
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής
βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών,
περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού πλαισίου του ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την
εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου,
επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών, εκτιµώµενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται
σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι
επιλέγονται µεταξύ των εγγεγραµµένων σε κατάλογο
προµηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από µη προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται,
υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την
εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου
επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών εκτιµώµενης αξίας άνω των εξήντα
χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η
πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονοµικούς
φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τoυ φυσικoύ αντικειµένου της σύµβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριµένο κωδικό CPV
του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από µη προσκληθέντες οικονοµικούς φορείς.
Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται
από το ίδιο ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού
ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παρ. 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
5. [Καταργήθηκε]
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
ή µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για
την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου
του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου. Το σχετικό συµφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3, αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Σε περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίµανσης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών
ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, και των οποίων
η εκτιµώµενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του
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άρθρου 328, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης.
9. Οι πληρωµές για τις δηµόσιες συµβάσεις ενεργειών
της παρ. 1, όταν εφαρµόζεται το άρθρο 327 Α, περί δηµόσιων συµβάσεων ήσσονος αξίας, εκτελούνται από τον
προϊστάµενο της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.
10. Τα καθήκοντα αποφαινόµενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών
και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκτιµώµενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ασκούνται από το αρµόδιο για
την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας όργανο
του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου.»
Άρθρο 130
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 330 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 330 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 330
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας
και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση
προκήρυξης, ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το
άρθρο 296 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
1α. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού
νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296 περί δηµοσίευσης
σε εθνικό επίπεδο.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης νοείται η ηµεροµηνία αποστολής
προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
3. Για τις συµβάσεις του άρθρου 328 περί απευθείας
ανάθεσης και για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2, ειδικά για συµβάσεις προµήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών µε εκτιµώµενη
αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την κοινοποίηση
της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά.
β) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου µε εκτιµώµενη α-

ξία µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση
της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου µε εκτιµώµενη αξία
άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση
για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την κοινοποίηση
της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονοµικών φορέων, που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
γ) Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις
συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε..
4. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της
παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύµβασης.»
Άρθρο 131
Έννοµη προστασία για συµβάσεις των άρθρων 328 και
329 - Αντικατάσταση του άρθρου 333Α του ν. 4412/2016
Το άρθρο 333Α του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 333Α
Έννοµη προστασία για συµβάσεις
των άρθρων 328 και 329
Στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση
των ορίων του άρθρου 328 περί απευθείας ανάθεσης και
στις συµβάσεις του άρθρου 329 περί συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, αναφορικά µε την έννοµη προστασία, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 127 περί έννοµης προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δηµόσιων συµβάσεων του
άρθρου 119.»
Άρθρο 132
Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία Αντικατάσταση του άρθρου 334 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 334 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 334
Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση συµβάσεων εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338),
β) οι όροι της σύµβασης και
γ) συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του
Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 220) και ο Αστικός Κώδικας.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 133
Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων - Τροποποίηση του τίτλου
και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 344 του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 344 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4, και το άρθρο 344 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 344
Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε
καθήκοντα σχετικά µε την προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων διαθέτει την απαιτούµενη κατάρτιση, εµπειρία και εξειδίκευση.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µεριµνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και
την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά µε την άσκηση
αρµοδιοτήτων του παρόντος νόµου.
3. Η κατάρτιση γίνεται µέσω πιστοποιηµένων προγραµµάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ιδίως από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τη συνεργασία της ΕΑΑΔΗΣΥ και ειδικών επιστηµόνων, των
Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών της παρ. 1 του άρθρου 41 και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, κατά
την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης
και εκτέλεσης δηµόσιας συµβάσεων του παρόντος νόµου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από πιστοποιηµένο
προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτές/αυτούς.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται Μητρώο Πιστοποιηµένων
Υπαλλήλων
Δηµοσίων
Συµβάσεων
(Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).
Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
α) τον φορέα πιστοποίησης των υπαλλήλων που στελεχώνουν το Μητρώο,
β) τον φορέα τήρησης του Μητρώου,
γ) τις προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής,
δ) τους όρους, τα επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης
και πιστοποίησης και

ε) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που έχει σχέση µε πιστοποίηση του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου.
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου.
Για τις ανάγκες του παρόντος η επαρκής λειτουργία του
Μητρώου πιστοποιείται από τον φορέα τήρησής του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρµογής - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 345 του ν. 4412/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 345 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται και το άρθρο 345 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 345
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως
374) εφαρµόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά
τη διαδικασία ανάθεσης και τροποποίησης συµβάσεων
του παρόντος νόµου, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των
ορίων των άρθρων 118 και 328 περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας των άρθρων 119
και 329.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται
και στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµφωνιών - πλαίσιο, συµβάσεων παραχώρησης και δυναµικών συστηµάτων αγορών, καθώς των τροποποιήσεων αυτών.
3. Ως «αναθέτουσες αρχές» κατά τις διατάξεις του
παρόντος βιβλίου νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι
αναθέτοντες φορείς της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου
2.»
Άρθρο 135
Παράβολο - Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 5
και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016
Στον τίτλο του άρθρου 363 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», η παρ.
5 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 363
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 363
Παράβολο - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του δηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται
σε ποσοστό µηδέν και πέντε δέκατα επί τοις εκατό
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(0,5%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα
της σύµβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία
της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων
(600) ευρώ.
2. Εάν από τα έγγραφα της σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα ή τµήµατα
της σύµβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί
της αξίας του τµήµατος ή των τµηµάτων της σύµβασης
σχετικά µε τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
4. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος
και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου,
καθώς και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.
5. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα:
α) σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν
από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
6. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δηµόσιο, εφόσον:
α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόµενη στο
άρθρο 372 αίτηση αναστολής και ακύρωσης ή
β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή
γ) µε την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή
δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να
επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα.»
Άρθρο 136
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365 του
ν. 4412/2016
Τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου
365 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 365 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 365
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων του
παρόντος, συµβάσεων παραχωρήσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και ανεξάρτητα από τη φύση

τους, εξετάζονται από µονοµελές Κλιµάκιο της ΑΕΠΠ, ενώ όταν η εκτιµώµενη αξία υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ, εξετάζονται από τριµελές Κλιµάκιό της.
Κατ’ εξαίρεση, οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται
από επταµελές Κλιµάκιο της ΑΕΠΠ, όταν πρόκειται για
υπόθεση µεγάλης σπουδαιότητας ή προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.
Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόµενο τρίτο, ο οποίος µπορεί να θίγεται από
την αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει
το δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης
της προσφυγής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 362,
περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της
περ. α΄ της παρ. 1, στους ενδιαφερόµενους τρίτους και
τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα µέρη τις απόψεις της, τις παρεµβάσεις και τα σχετικά έγγραφα µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή τους.
Όταν η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθηµερόν την προσφυγή
και την κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το αργότερο
έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την καταχώριση.
Η ΑΕΠΠ καλεί την αναθέτουσα αρχή να προβεί από την
εποµένη της ως άνω κοινοποίησης στις ενέργειες των
περ. α), β) και γ).
Η παράλειψη των ανωτέρω κοινοποιήσεων και η µη
διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης
και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκηµα των αρµόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων. Συµπληρωµατικά υποµνήµατα
κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα µέρη µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό ή
αν ο διαγωνισµός δεν διενεργείται µέσω ΕΣΗΔΗΣ, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, το αργότερο εντός πέντε
(5) ηµερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
2. Σε περίπτωση µη αποστολής του φακέλου από την
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1, η
ΑΕΠΠ µπορεί να συναγάγει τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του προσφεύγοντος.
3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1 ή η καθυ-
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στερηµένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη και καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, µπορεί, µε την απόφαση επί της
προσφυγής, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής µπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) µέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων
και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο της ΑΕΠΠ. Μνεία της κύρωσης
αυτής γίνεται στον ατοµικό φάκελο του υπαλλήλου που
είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση ή ελλιπούς αποστολής ή µη αποστολής του φακέλου και των απόψεων
της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισµό Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 ορίζονται ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηµατικής
κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η ηµέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία
δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. Η πράξη αυτή
κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από
την εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην
αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή
και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέµβαση. Εφόσον ο προσφεύγων ή ο παρεµβαίνων ή η αναθέτουσα
αρχή αιτηθούν να αναπτύξουν και προφορικά τους ισχυρισµούς τους επί των λόγων της προδικαστικής προσφυγής, ο προεδρεύων του κλιµακίου µε πράξη του δύναται
να καλεί σε ακρόαση ενώπιον του κλιµακίου όλους τους
ανωτέρω σε ηµέρα και ώρα, η οποία δεν µπορεί να είναι
αργότερα από την ηµέρα και ώρα εξέτασης της προσφυγής. Η κλήση για την ακρόαση κοινοποιείται µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ακρόαση στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή και στον ασκήσαντα παρέµβαση. Ακρόαση δεν πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία
για τη λήψη ή µη προσωρινών µέτρων.
5. Το αργότερο δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση
της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συµµόρφωση της αναθέτουσας αρχής µε την περ. α΄ της παρ. 1. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της περ. α΄ της παρ. 1, η κοινοποίηση γίνεται µε
µέριµνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να ασκήσουν παρέµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέµβασης.
6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουµένων των ρυθµίσεων του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L
119) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκδίδεται «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
ΑΕΠΠ», µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά
τον τρόπο λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της δια-

δικασία, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι ειδικότερες
προθεσµίες που δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο, οι
ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισµός
και τα καθήκοντα εισηγητών και γραµµατέα, ο τρόπος
και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέµατα που αφορούν την
άσκηση των προσφυγών και των παρεµβάσεων, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, τον σχηµατισµό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.»
Άρθρο 137
Προσωρινά µέτρα - Αντικατάσταση του άρθρου 366
του ν. 4412/2016
Το άρθρο 366 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 366
Προσωρινά µέτρα
1. Η ΑΕΠΠ, ύστερα από αίτηµα του προσφεύγοντος
και µετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών
(3) ηµερών, εκδίδει υποχρεωτικά κατόπιν συνεδρίασης
συνοπτικά αιτιολογηµένη απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης είτε απόρριψης
του αιτήµατος περί λήψης προσωρινών µέτρων. Η ΑΕΠΠ
µπορεί να εκδώσει απόφαση αναστολής της προσβαλλόµενης πράξης και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση,
µε την απόφαση αναστολής η ΑΕΠΠ ορίζει και τα κατάλληλα µέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και,
πάντως, όχι πέραν της προθεσµίας που ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής
της.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 µπορεί να διατάσσονται προσωρινά µέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόµενη
παράβαση ή να αποτραπεί η ζηµία των θιγόµενων συµφερόντων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται µέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνει η
αναθέτουσα αρχή.
3. Η ΑΕΠΠ µπορεί να αποφασίσει να µην χορηγηθούν
τα προσωρινά µέτρα της παρ. 2, αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθµιση όλων των συµφερόντων που ενδέχεται να
ζηµιωθούν, καθώς και του δηµόσιου συµφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών µέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να µη χορηγηθούν προσωρινά µέτρα δεν θίγει
τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει
ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω µέτρων.»
Άρθρο 138
Δικαστική προστασία - Αρµόδιο δικαστήριο Αντικατάσταση του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
Το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 372
Δικαστική προστασία - Αρµόδιο δικαστήριο
1. Όποιος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση και υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από ενδεχόµενη παραβίαση της νοµοθεσίας
περί δηµόσιων συµβάσεων, µπορεί, µε το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Δικαίωµα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του
οποίου έχει γίνει εν µέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες και όλες οι συναφείς προς την εν λόγω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, έως
τη συζήτηση της αίτησης.
Όταν η Α.Ε.Π.Π. απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή, νοµιµοποιούνται παθητικώς η Α.Ε.Π.Π. και η αναθέτουσα αρχή. Όταν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, νοµιµοποιείται παθητικώς µόνο η
Α.Ε.Π.Π..
2. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαµβάνει
µόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί µε την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της
Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόµενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1,
µπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισµούς αναφορικά µε τους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άµεση ανάθεση της
σύµβασης.
3. Αρµόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ εξαίρεση, διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών και δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.) σύµφωνα µε τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232), εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Οµοίως, διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δηµόσιων
συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, µε εκτιµώµενη αξία
µεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ, εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
4. Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της
Α.Ε.Π.Π. ή από την παρέλευση της προθεσµίας για την
έκδοση απόφασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.
1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και
συνεπειών των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.. Η δικάσιµος
για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση
του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρµόδιου Τµήµατος ορίζει µε πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ηµέρα
και την ώρα εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει µε πράξη

του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρµόδιου Δικαστηρίου ή Τµήµατος έως την επόµενη ηµέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήµατος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο (2) ηµερών από την έκδοση και την παραλαβή της
ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέµβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νοµιµοποιούµενων. Εντός της ίδιας προθεσµίας κατατίθενται στο
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέµβαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στα λοιπά µέρη της δίκης εντός δύο (2) ηµερών από την κατάθεσή
της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από
την προθεσµία για την υποβολή υποµνηµάτων.
5. Για την άσκηση της αίτησης οι οικονοµικοί φορείς
καταβάλλουν παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται
σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αίτησης
και, αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην
καταβολή του υπολοίπου 1/2 µε την απόφαση του Δικαστηρίου. Το παράβολο εκδίδεται υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ
του Δηµοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού
ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχους Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης εκ µέρους αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι γενικές διατάξεις,
ανάλογα µε τη φύση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αίτησης, το Δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης της
Α.Ε.Π.Π., που είχε απορρίψει προσφυγή, το Δικαστήριο
διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου που προσκοµίστηκε στο πλαίσιο της προσφυγής. Το Δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις, µπορεί να διατάξει την απόδοση
του παράβολου, ακόµα και αν απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Επί προφανώς απαράδεκτης ή αβάσιµης αίτησης, και εφόσον υπάρξει σχετικό αίτηµα της διαδίκου αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, µπορεί να απαγγείλει τον πολλαπλασιασµό του συνολικού παράβολου στο προσήκον µέτρο και έως του 2% της αξίας της
σύµβασης, εφόσον αυτή είναι δυνατόν να προϋπολογισθεί, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συνεκτιµώντας τη ζηµία για το γενικό συµφέρον από την καθυστερηµένη ανάθεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το
άρθρο 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
6. Η προθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου της παρ. 3 κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρµόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε την προσωρινή
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διαταγή της παρ. 7 το αρµόδιο δικαστήριο αποφανθεί
διαφορετικά.
7. Μέχρι την παρέλευση της εκ του νόµου αναστολής
της προόδου της διαδικασίας κατά την παρ. 6, και εφόσον έχουν γίνει προσηκόντως οι προβλεπόµενες στην
παρ. 4 κοινοποιήσεις της αίτησης, ο Πρόεδρος Εφετών
του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή ο Εφέτης που αυτός
ορίζει, καθώς και ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Ολοµέλειας ή του οικείου σχηµατισµού του Συµβουλίου της
Επικρατείας αντίστοιχα, αποφαίνονται επί του αιτήµατος
αναστολής µε προσωρινή διαταγή που περιέχει όλως
συνοπτική αιτιολογία. Εφόσον κριθεί σκόπιµο, µπορεί να
ζητηθεί ακρόαση των µερών µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η
προσωρινή διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, µπορεί δε να ανακληθεί ή να
τροποποιηθεί µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, µετά από σχετική αίτηση οιουδήποτε των µερών, την οποία ο
αιτών κοινοποιεί στους υπόλοιπους διαδίκους ή αυτεπαγγέλτως, µε τήρηση της διαδικασίας του παρόντος.
Με την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηµα του µέρους
που στοιχειοθετεί σχετικό έννοµο συµφέρον, µπορεί να
αρθεί η εκ του νόµου αναστολή σύναψης της σύµβασης
ή/και η εκ του νόµου αναστολή της προόδου της διαδικασίας ανάθεσης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
παρ. 6. Στις περιπτώσεις που, λόγω της σπουδαιότητας
της υπόθεσης, αυτή παραπέµπεται από την Πενταµελή
Σύνθεση στην Επταµελή Σύνθεση ή στην Ολοµέλεια του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή όταν το Διοικητικό Εφετείο αποστέλλει αίτηµα για πρότυπη δίκη κατά το άρθρο
1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) ή στην περίπτωση υποβολής
προδικαστικών ερωτηµάτων προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την παραπεµπτική απόφαση ή µε
προσωρινή διαταγή κατά τα ανωτέρω διατάσσεται κάθε
πρόσφορο µέτρο προσωρινής προστασίας µέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.
8. Το αίτηµα αναστολής γίνεται δεκτό, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσµενή από την
παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των
συµφερόντων του αιτούντος. Το αίτηµα, όµως, µπορεί
να απορριφθεί, αν από τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δηµοσίου συµφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Το Δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως
την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών
δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή
εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την
εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως τη
διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και
την αναστολή σύναψης της σύµβασης.
9. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύµβαση υπογράφηκε και η
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της
αίτησης, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32
του π.δ. 18/1989.
10. Στις διαφορές του παρόντος δεν εφαρµόζεται το
άρθρο 11 του Κώδικα περί δικών του Δηµοσίου (Κ.Δ. από
26.6./10.7.1944, Α΄ 139).

11. Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της σύµβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από
τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης
της σύµβασης. Στην περίπτωση που η σύµβαση δεν είναι
άκυρη, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 373.
12. Με µέριµνα του Προέδρου της, η Α.Ε.Π.Π. οφείλει
να συµµορφώνεται δια των αρµοδίων οργάνων της, µε
τις δικαστικές αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει του
παρόντος, µε τις οποίες ακυρώνονται εν όλω ή εν µέρει
οι αποφάσεις της. Η συµµόρφωση συντελείται υποχρεωτικά εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
δικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο, την αναθέτουσα αρχή ή τα λοιπά διάδικα µέρη. Υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά το µέρος
των αρµοδιοτήτων τους έχουν και οι αναθέτουσες αρχές
εντός της ίδιας προθεσµίας.
13. Με την επιφύλαξη του παρόντος νόµου, για την
εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 139
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να τροποποιείται το Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Γ΄, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες µελετών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται σε
αυτό.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την προµήθεια αγαθών και την παροχή γενικών
υπηρεσιών ή του Υπουργού Υγείας, για την προµήθεια
ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών και φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών για
συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται
τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τα τεκµήρια γνωστοποίησης
και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικο-
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νοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής,
δ) τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης
και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα
θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την
πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν,
σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία
του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στη
διαλειτουργική σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και των υποσυστηµάτων του, µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και τα πληροφοριακά
συστήµατα των αναθετουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, όπως το Μητρώο
Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), το Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση
των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών, ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και άλλων κρατών µελών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται
για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν:
α) στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ,
τη δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τον ν.
4727/2020 και το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΠΗΔ), τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη
δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα
αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής και αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου
και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) στον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων
του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτη-

µάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων,
των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) στους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης
και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
δ) στον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών µέσω σχετικών προγραµµάτων και
σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
ε) στους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σε τεχνικό επίπεδο την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών ή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, κατά περίπτωση, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία
κράτησης των χρηµατικών ποσών της παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) περί υποχρέωσης χρήσης
και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ίδιας παραγράφου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
8. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση
στα πληροφοριακά συστήµατα της παρ. 5 του άρθρου 38
του ν. 4412/2016 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ίδιας παραγράφου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5 του
άρθρου 38 του ν. 4412/2016 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία
και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, τον δικτυακό τόπο τήρησής
του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό,
τα επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών
ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόµενα στοιχεία, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα
κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση
και τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας
τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζη-
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τήµατα που αφορούν στον καθορισµό του τρόπου, του
χρόνου και των επιµέρους διαδικασιών καταχώρισης των
στοιχείων των εκκρεµών κατά την έναρξη ισχύος του
άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και του άρθρου 38
του ν. 4412/2016 δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4412/2016.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται
να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διασύνδεση και
τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - ΕΣΠΑ, καθώς
και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες
του Δηµοσίου των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται
της καθ’ ύλην αρµόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, µε αρµοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών
είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του
δηµόσιου τοµέα είτε βάσει τοµέα ή κλάδου της αγοράς
είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασµένη εφαρµογή των κριτηρίων αυτών. Με όµοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, αντίστοιχα µε
αυτά των παρ. 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
περί ειδικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων
συµβάσεων, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τοµείς και τις αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείµενες διατάξεις.
12. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της
καθ’ ύλην αρµόδιας ΕΚΑΑ, καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσεων στην εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο οµαδοποίησης σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι
αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συµβάσεων που εξαιρούνται από την
αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω.
13. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων, σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων:
α) ο διετής προγραµµατισµός των συγκεκριµένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται
να αποτελέσουν αντικείµενο συµβάσεων, συµφωνιών -

πλαίσιο και δυναµικών συστηµάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ, για τις συµβάσεις και τις συµφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προµήθεια
των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α΄),
γ) οι συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή
προγραµµατισµό της ΕΚΑΑ, πέραν των συµβάσεων που
έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρµοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάµει της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων, σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων.
14. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ή του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόµενου οργάνου της ΚΑΑ, µπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συµβάσεων και συµφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι’ αυτές οι ΕΚΑΑ ή
ΚΑΑ, αντίστοιχα.
15. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται
της αρµόδιας ΕΚΑΑ των περ. α΄, β΄ και γ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί
ειδικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δηµοσίευσης του προγράµµατος συµβάσεων και ιδίως:
α) η δοµή, το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράµµατος,
β) οι εξαιρούµενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούµενες συµβάσεις,
δ) τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης
προσήκουσας υποβολής προγράµµατος συµβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων
αυτών,
στ) ο τρόπος δηµοσίευσης του προγράµµατος συµβάσεων, καθώς και ο καθορισµός των πληροφοριών που δηµοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διαδικασία
υποβολής του προγράµµατος συµβάσεων.
16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζεται επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου δηµόσιας σύµβασης για τις συµβάσεις
προµήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να καθορίζεται επιπρόσθετο περιεχόµενο του φακέλου ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για τις
συµβάσεις έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 του
άρθρου 46 του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωτική πριν από
τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου
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(1.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες αγαθών και
γενικών υπηρεσιών.
18. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά της παρ. 1 του
άρθρου 46 του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωτική, πριν από
τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες έργων και
µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ για ορισµένες κατηγορίες µελετών.
19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο µελέτης ανά
κατηγορία έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
20. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εγκρίνεται Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών ανάλογα µε την κατηγορία
και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα
της περιοχής εκτέλεσής τους.
21. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, συλλογής και
απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περ. θ΄ της
παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί περιεχοµένου εγγράφων της σύµβασης.
22. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών
και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει:
(αα) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών
ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου,
µε βάση κυρίως τα προβλεπόµενα στάδια µελέτης και τις
ποσότητες των όµοιων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός της
αµοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών τεχνικών
υπηρεσιών είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και
κατηγορία έργου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες
των όµοιων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός της αµοιβής
στην περίπτωση αυτή είτε ανά µονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωποµήνες) που ασχολούνται
µε την παροχή της υπηρεσίας µε βάση τα προσόντα και
την εµπειρία τους.
23. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται
στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα,
στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και
στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την
απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόµενες
προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή
ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
24. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
γενικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υ-

πόψη τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 περί ειδικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµόσιων συµβάσεων, σε συνεργασία µε
άλλους δηµόσιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο και
οι οποίες αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, που προΐσταται των ΕΚΑΑ του προηγούµενου εδαφίου, η χρήση ορισµένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών µπορεί να ορίζεται ως υποχρεωτική. Στην περίπτωση που η χρήση των ενιαίων
τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλίνουν από αυτές
αιτιολογώντας την απόκλιση αυτή ειδικά στα έγγραφα
της σύµβασης.
25. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών
και Μεταφορών, καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
26. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί για τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
πρόσθετη εγγύηση, κλιµακωτά αυξανόµενη βάσει του
ποσοστού έκπτωσης.
27. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016, περί λόγων αποκλεισµού, µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται
επιτροπή τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί
χρέη προέδρου,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
µε τους αναπληρωτές τους.
Η θητεία των µελών της επιτροπής του προηγούµενου
εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθµίζονται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου εδαφίου του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωµοδότηση, οι προϋποθέσεις εξέτασης και επανεξέτασης ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων για τα οποία έχει ήδη εκδώσει γνώµη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό αναγκαίο θέµα.
28. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, και Υποδοµών και Μεταφορών, θεσπίζεται σύστηµα οριζόντιου αποκλεισµού από τη σύναψη συµβάσεων
του ν. 4412/2016 και ρυθµίζονται και εξειδικεύονται ιδίως:
α) τα αρµόδια όργανα επιβολής του οριζόντιου αποκλεισµού,
β) τα υποκείµενα σε οριζόντιο αποκλεισµό φυσικά και
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νοµικά πρόσωπα,
γ) οι συγκεκριµένοι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν
σε οριζόντιο αποκλεισµό,
δ) οι προϋποθέσεις και οι όροι επιβολής του αποκλεισµού,
ε) η ελάχιστη και η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού,
στ) οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η έννοµη προστασία των υποκείµενων σε οριζόντιο αποκλεισµό οικονοµικών φορέων,
ζ) τα ειδικότερα ζητήµατα τήρησης και διαγραφής από
τον κατάλογο αποκλεισθέντων,
η) η διαδικασία επίκλησης επανορθωτικών µέτρων, µετά από την επιβολή του οριζόντιου αποκλεισµού, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης των µέτρων, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη µείωση της διάρκειας
του αποκλεισµού ή και για την πλήρη άρση αυτού,
θ) οι υπόχρεοι φορείς για την αποστολή των στοιχείων στην ΕΑΑΔΗΣΥ µε σκοπό την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του µητρώου,
ι) οι όροι πρόσβασης των αναθετουσών αρχών και των
αναθετόντων φορέων στο µητρώο, και
ια) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα, λεπτοµέρεια και διαδικασία σχετικά µε την επιβολή, τη διάρκεια και την άρση του
αποκλεισµού.
29. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να συστήνονται µητρώα πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία τηρούνται, µε την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α΄ 137),
στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της
ΕΑΑΔΗΣΥ και να καθορίζονται ιδίως:
α) οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο µητρώο όπως, ενδεικτικά, πληµµέλειες κατά την εκτέλεση προηγούµενης σύµβασης, πειθαρχικές ποινές, πρόστιµα και
κυρώσεις για διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, πρόστιµα και κυρώσεις για παραβάσεις του
δικαίου του ανταγωνισµού, του δικαίου περιβάλλοντος,
της εργατικής νοµοθεσίας, του φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου,
β) οι υποχρεώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων ως
προς την αποστολή στοιχείων για την ενηµέρωση των
µητρώων κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, και
γ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα, λεπτοµέρεια και διαδικασία σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία των µητρώων.
30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του µητρώου αποκλεισθέντων και των µητρώων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και η έναρξη των υποχρεώσεων
ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
31. Για τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων στη
διαδικασία ανάθεσης µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών προεκτιµώµενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι
επαγγελµατικού κινδύνου, το ελάχιστο όριο της οποίας,
καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες εξασφάλισης και απόδειξής της καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

32. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές και εξειδικεύεται η εφαρµογή των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα µε το µέγεθος, τη
φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου
της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και
της αποφυγής των διακρίσεων. Με σύµφωνη γνώµη του
τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, µπορεί η
αναθέτουσα αρχή αιτιολογηµένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω απόφαση.
33. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, καθορίζονται τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.
4412/2016, που δύναται κάθε αναθέτουσα αρχή να περιλαµβάνει στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
έργου. Υποχρεωτικά µεταξύ των ανωτέρω κριτηρίων περιλαµβάνεται ως κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον η πλήρωση των στοιχειωδών κριτηρίων της εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις Κατασκευές, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον «Δελτίο Προϊόντος Πράσινη Δηµόσια
Σύµβαση (Π Σ) για Κατασκευές.»
34. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών µπορεί να ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος
ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης, ή µπορεί να περιορίζεται η χρήση τους σε ορισµένες κατηγορίες αναθετουσών
αρχών ή ορισµένα είδη συµβάσεων. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
σχετικά µε τη στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης, που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από όσα
ορίζονται στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
35. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, µπορεί να εξειδικεύονται, µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, τα κριτήρια της
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016, περί
κοστολόγησης κύκλου ζωής, οι τρόποι προσδιορισµού
και µέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των έργων/µελετών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
36. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών µπορεί να εξειδικεύονται, µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα κριτήρια
της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016,
περί κοστολόγησης κύκλου ζωής, οι τρόποι προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής ανά αγαθό ή κατηγορία αγαθών και ανά γενική υπηρεσία ή κατηγορία γενικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
37. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
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δύσεων για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και
παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του
Υπουργού Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας
ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια,
δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών
µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται τα
κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να αποκλίνει από τα αναφερόµενα σε αυτές.
38. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων µε τις τεχνικές εκθέσεις.
39. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να
ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Αγοράς, στη διαδικασία κατάρτισης, τήρησης και επικαιροποίησης του
µητρώου προεπιλεγµένων οικονοµικών φορέων, το περιεχόµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
τη διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
του άρθρου 118 Α του ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αγοράς.
40. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών
τεχνικής βοήθειας και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής
των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής
του αναδόχου κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 119 του
ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
41. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρµόζεται η παρ. 2
του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 περί ανάθεσης εξειδικευµένων υπηρεσιών για δηµόσιες συµβάσεις και µε συνολική αµοιβή µέχρι του ορίου της περ. β΄ του άρθρου 5
του ιδίου νόµου και µε ανώτατο όριο το µηδέν και πέντε
δέκατα επί (0,5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,
ολικά ή µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή
οµάδα έργων, που εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς
του δηµόσιου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά
θέµατα.
42. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα
θέµατα που συνάπτονται µε τις ρυθµίσεις της παρ. 3 του
άρθρου 136 του ν. 4412/2016 περί διοίκησης, παρακολούθησης και επίβλεψης έργου, και ιδίως η απαιτούµενη
πιστοποίηση του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ) µε
την εγγραφή του στα οικεία µητρώα του π.δ. 71/2019 (Α΄
112), καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει
να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης,
ορισµού και εγκατάστασης του ΙΦΕ στο έργο, η διαδικα-

σία σύναψης της σύµβασης µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και
το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ απέναντι στον κύριο του έργου, ο υπολογισµός της αµοιβής του ΙΦΕ και ο καθορισµός του
τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της από τον ανάδοχο, οι
εγγυήσεις αµεροληψίας του ΙΦΕ και τα µέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό
φορέα.
43. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης
του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
44. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης (βαθµονόµιο) στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
ή σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα καθορίζοντας σχετικό ανταποδοτικό όφελος.
45. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα κριτήρια, οι βαθµοί ανά κριτήριο,
τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του βαθµονόµιου, η διαδικασία καταχώρησης σε αυτό των τεχνικών εταιρειών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
46. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες
που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης
της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές,
η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
47. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή µέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο, ο οποίος υπολογίζεται µε ποσοστό επιτοκίου που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το µικρότερο
επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου δωδεκάµηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Το επιτόκιο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
48. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:
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όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης,
ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη
αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές
τιµές του χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή Τ
άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016,
Αν: τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές
τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν,
s ή σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το
µη αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν µεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριµένης κάθε φορά αναθεωρητικής
περιόδου.
49. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση:
σ = σ1 + 0,01 ν, όπου σ1 είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για
καθεµία από τις κατηγορίες των δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και
«ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την
πρώτη αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία
και που αυξάνεται κατά µία µονάδα για καθεµιά από τις
επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριµένης
εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει όταν το «σ» γίνει 0,20.
Ο συντελεστής σ1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
50. Κατ’ εξαίρεση από το δ΄τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η
διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησής
τους, εκτός από τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης
πριν το γ΄ τρίµηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιµών υπολογίζεται από το δ΄ τρίµηνο του 2012
και εντεύθεν µε τους ισχύοντες για το γ΄ τρίµηνο του
2012 συντελεστές αναθεώρησης και µε ελάχιστη τιµή εφαρµογής αυτών ίση µε τη µονάδα (1). Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών
µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του τριµήνου δηµοπράτησης.
51. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές
αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ένωσης (Ε.Ε.), η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση
τον ισχύοντα τύπο:

όπου ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιµών Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ),
µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων
δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο. Ο συντελεστής σ ορίζεται κατόπιν
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
52. Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, µπορούν να καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά από την ανάθεση του έργου, καθώς
και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής,
οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των
µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη
κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της,
όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε., που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016. Τα ποσά των απρόβλεπτων
δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%)
επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς τον συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του
ορίου εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας, σύµφωνα
µε την υπό στοιχεία Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 941) και δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου
του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄
409). Τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 135 του ν. 4412/2016.
53. Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, περί ειδικών θεµάτων τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους, αυξοµειώσεων εργασιών και νέων εργασίες, αναλύεται σε οµάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα
του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο
τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την
έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα,
προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
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54. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται η σύσταση, η
οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών του άρθρου
84, οι συµπράξεις της µε άλλους φορείς της χώρας ή του
εξωτερικού, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των
ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ, η δοµή, το περιεχόµενο, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά
τους µε άλλα ηλεκτρονικά και µη συστήµατα, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
55. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη µετάβαση από το υφιστάµενο σύστηµα στο Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιµολόγησης Τεχνικών Έργων
και Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιµολογίων της από 19.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ
466 και της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών υπό στοιχεία ΔΝΣγ /32129/ΦΝ
466.
56. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρµογή
στις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και στις συµβάσεις έργων που υπάγονται στον ν. 4412/2016 και στον ν.
4413/2016 (Α΄ 148) και προαιρετική στις συµβάσεις που
ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
57. Στην παραλαβή παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που
το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών.
58. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταµένη
αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) µήνες πριν από την πάροδο
της προθεσµίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,
επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από:
α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους, µε ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο της
σύµβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε
άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της προϊσταµένης αρχής,
πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από
άλλη αναθέτουσα αρχή και
β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας (ΤΕΕ), που ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους, κατόπιν αιτήµατος της προϊσταµένης αρχής εντός
είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος.
Μη υπόδειξη εκ µέρους του ΤΕΕ, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας,
που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το έργο, είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των
τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα
που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος µπορεί να
ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της
Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του

ΤΕΕ και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη
διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αµοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι αµοιβές των µελών της επιτροπής παραλαβής ανά συνεδρίαση και αναλόγως µε το οικονοµικό αντικείµενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.
59. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών παράλληλα µε το Συµβούλιο Δηµόσιων Έργων του άρθρου 5
της υπ’ αρ. 80855/5439/92 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 573)
συγκροτείται Τεχνικό συµβούλιο Δηµόσιων Έργων και
Μελετών Εποπτευοµένων Νοµικών Προσώπων, που
γνωµοδοτεί στις περιπτώσεις έργων και µελετών των εποπτευοµένων από το Υπουργείο νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όταν στα πρόσωπα αυτά
δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο.
60. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων
στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέτης της
περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, και
συγκεκριµένα:
α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισµοί, Προµέτρηση, Προϋπολογισµός κ.λπ.) και
β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η µορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο µελετητής
να εκπονήσει, κατά το άρθρο 189, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν µελέτης.
61. Για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλοµένων ενστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του
ν. 4412/2016 και των λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας του
Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται στο Τεχνικό Συµβούλιο του Υπουργείου να συσταθούν τµήµατα που είναι αυτοτελή και ισόβαθµα µεταξύ τους . Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η
αρµοδιότητα των τµηµάτων. Η σύνθεση των τµηµάτων
είναι αυτή που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί συγκρότησης και σύνθεσης του τεχνικού
συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Η παραποµπή των θεµάτων προς γνωµοδότηση στα τµήµατα του τεχνικού συµβουλίου, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους, γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών.
62. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του «Κανονισµού
Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» της παρ. 4 του άρθρου 176 του
ν. 4412/2016, περί διαιτητικής επίλυσης διαφορών, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται η αποθετήρια αρχή για
τη δηµοσίευση των πληροφοριών που προβλέπονται
στους εν λόγω κανόνες και κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε την τήρηση των πληροφοριών αυτών και την πρόσβαση σ’ αυτές.
63. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα
θέµατα που συνάπτονται µε το άρθρο 183 του
ν. 4412/2016 και ιδίως η απαιτούµενη πιστοποίηση του Ι-
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ΦΕ µε την εγγραφή του στα οικεία µητρώα του π.δ.
71/2019, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισµού και εγκατάστασης του ΙΦΕ, η διαδικασία
σύναψης της σύµβασης µεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το
ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ απέναντι στον εργοδότη, ο υπολογισµός της αµοιβής του ΙΦΕ και ο καθορισµός του τιµολογίου βάσει του οποίου αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και
ο τρόπος καταβολής της από τον ανάδοχο, οι εγγυήσεις
αµεροληψίας του ΙΦΕ και τα µέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του ΙΦΕ µε τον ανάδοχο, η αντιµετώπιση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και εν
γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της µελέτης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απρόσκοπτη κατά τα ως
άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα.
64. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης
του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
65. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος από ιδιώτες ελεγκτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των µελετών, των οποίων η εκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα τιθέµενα µε την απόφαση όρια, πριν την έγκρισή τους από την αναθέτουσα αρχή. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται επίσης οι κατηγορίες µελετών που ελέγχονται
υποχρεωτικά, η διαδικασία ανάθεσης του ελέγχου, ο
τρόπος καθορισµού της αµοιβής και τα προσόντα των ελεγκτών, τα στάδια ελέγχου, ο καθορισµός των ευθυνών
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας.
66. Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών, Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών
και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων, των ανεξάρτητων αρχών και της Βουλής των
Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των
εγγεγραµµένων, οι όροι απαλλαγής της υποχρέωσης εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα παραπάνω.
67. Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα
σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευµένο αντικείµενο,
µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει
να πληρούν τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, κατά
παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περ. α΄ και β΄ της
παρ. 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, περί οργάνων
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
68. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των
πρωτοβάθµιων, µόνιµων ή µη, και των δευτεροβάθµιων
επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των µελών τους και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε
τα παραπάνω.
69. Για τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων, που είναι εγγεγραµµένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του
άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του
άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που
αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζηµίωση, το ύψος
της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) περί αµοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης του προηγούµενου εδαφίου.
70. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του άρθρου
258 του ν. 4412/2016, περί κανόνων που εφαρµόζονται
στις επικοινωνίες, κατά την ανάθεση και εκτέλεση των
συµβάσεων έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών
σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και
απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης
αντιγράφων,
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης
κωδίκων πρακτικής,
δ) τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης
και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και
την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
ε) τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σε τεχνικό επίπεδο την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
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του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
71. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, περί κανόνων
που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες, κατά την ανάθεση
και εκτέλεση των συµβάσεων σχετικά µε τη διαλειτουργική σύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµόσιων Συµβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και τα
πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών και
των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως
το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, όπως
το ΜΕΚ και το ΜΕΕΠ, του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δηµόσιων συµβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, µε
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων και µε κάθε άλλο
πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την
παρακολούθηση των δηµόσιων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών, ασφαλιστικών, δικαστικών και
εισαγγελικών αρχών, καθώς και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και άλλων κρατών µελών.
72. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του άρθρου
258 του ν. 4412/2016 περί κανόνων, που εφαρµόζονται
στις επικοινωνίες, για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών του άρθρων 222 έως 338 του ιδίου νόµου σχετικά µε:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη
δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τον
ν.4727/2020 και το ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών,
τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των
διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και
διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους
εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας
του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων
των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των συµβάσεων που συνάπτονται,
των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και

απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης
αντιγράφων,
δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν,
σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία
του ΕΣΗΔΗΣ στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
73. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ορίζονται το όργανο πιστοποίησης ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας/πληροφοριακών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων και οι αρµοδιότητές του,
καθώς και οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης, εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου
258 του ν. 4412/2016 περί κανόνων που εφαρµόζονται
στις επικοινωνίες και ιδίως θέµατα λειτουργικότητας,
συµβατότητας, ασφάλειας των επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και διαλειτουργικότητας των ως άνω ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας/πληροφοριακών συστηµάτων µε τρίτα συστήµατα, καθώς και η υποχρέωση ενηµέρωσης και χορήγησης στοιχείων προς εποπτεύοντες
και ελεγκτικούς φορείς, το είδος και το εύρος κυρώσεων
σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, και ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή διαδικασία.
74. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνωµοδότησης του οργάνου πιστοποίησης ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµόσιων συµβάσεων, παρέχεται ή ανακαλείται η εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 258 του ν.
4412/2016 περί κανόνων που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες.
75. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών σε αναθέτοντες φορείς,
που αποτελούν αναθέτουσες αρχές, για συγκεκριµένες
κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών.
76. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο εθνικό πληροφοριακό σύστηµα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων, που αποστέλλονται στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily
(TED). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών
και Μεταφορών, καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 296
του ν. 4412/2016 περί δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.
77. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, συστήνεται Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµόσιων Συµβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).
78. Η Εθνική Στρατηγική για τις Δηµόσιες Συµβάσεις
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εκπονείται µε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ετών και επιδιώκει την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Η
Εθνική Στρατηγική για τις Δηµόσιες Συµβάσεις υιοθετείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας, ύστερα από πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ που υποβάλλεται
στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών πριν από την εκπνοή της εκάστοτε υφιστάµενης Εθνικής Στρατηγικής για τις Δηµόσιες Συµβάσεις. Αν η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η Εθνική Στρατηγική για τις Δηµόσιες
Συµβάσεις µπορεί να εκπονείται και να υιοθετείται χωρίς
να είναι απαραίτητη η προηγούµενη πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
79. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας, συστήνεται Οµάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δηµόσιες Συµβάσεις, ορίζονται τα µέλη της και οι αναπληρωτές τους, τα ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Οµάδας Διοίκησης Έργου, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
80. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής
των αιτήσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρµόδια οργανική µονάδα για την
επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ.6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 140
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο
άρθρο 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), νοείται το άρθρο 44
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τον παρόντα
νόµο.
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 22, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση που εκδόθηκε
δυνάµει της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 138 διέπει τις διαφορές που αναφύονται
από πράξεις οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόµενο ή
των οποίων προκύπτει εκ µέρους του πλήρης γνώση µετά την 1.9.2021. Το ίδιο ισχύει για τις παραλείψεις που
συντελούνται µετά την ηµεροµηνία αυτή.
4. Μετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων και έπειτα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, η επίλυση διαφορών από σύµβαση, που έχει υπογραφεί πριν
από τη δηµοσίευση του παρόντος και στην οποία δεν έχει συµπεριληφθεί ρήτρα διαιτησίας, µπορεί να υπάγεται
στην παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 83 του παρόντος.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως
79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαµβάνουν δια-

γωνισµούς, που θα προκηρυχθούν µετά την 1.9.2021.
Συµβάσεις που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν µέχρι την
άνω ηµηροµηνία, εξακολουθούν να διέπονται από τις
διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους.
6. Μετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων και έπειτα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, η επίλυση διαφορών από σύµβαση που έχει υπογραφεί πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου και στην οποία δεν έχει συµπεριληφθεί ρήτρα διαιτησίας, µπορεί να υπάγεται στην παρ. 1 του άρθρου 176
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 83
του παρόντος.
7. Η εκτέλεση έργων και η εκπόνηση µελετών των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος, και της Κανονιστικής Διάταξης υπ’ αρ. 448/2007
(Α΄ 220). Ως αναθέτουσα αρχή για την εκτέλεση των έργων και των µελετών νοείται η Ιερά Μονή που τα υλοποιεί.
8. Έργα που αφορούν υποδοµές δικαστηρίων, τα οποία
περατώθηκαν σε χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) ετών προ
της δηµοσίευσης του παρόντος και έχουν ήδη δοθεί
προς χρήση από τους αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόµο πραγµατική ή αυτοδίκαιη (πλασµατική) οριστική παραλαβή και εφόσον δεν υφίστανται δικαστικές
εκκρεµότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου, θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άµεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ανάδοχοι των έργων
υποβάλλουν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία έγγραφο αίτηµα επιστροφής των εγγυήσεων και εφόσον παρέλθει άπρακτη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική
αίτηση, µπορούν να ζητήσουν από τα οικεία τραπεζικά ιδρύµατα την παύση ισχύος των ως άνω εγγυητικών επιστολών, εκτός αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία απορρίψει
αιτιολογηµένα το σχετικό αίτηµα. Κατά της απόφασης
της απορριπτικής απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α’
147).
9. Το άρθρο 81 εφαρµόζεται και σε συµβάσεις που συνάφθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 141
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α΄
1. Από την 1η.6.2021 καταργούνται:
1) η παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
2) η παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4412/2016,
3) η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4412/2016,
4) τα άρθρα 122 και 125 του ν. 4412/2016,
5) το άρθρο 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
2. Από την 1η.9.2021 καταργούνται τα άρθρα 117, 120
παρ. 1α, 327, 330 παρ. 1α και η περ. 30 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος Μέρους Α΄
1. Η ισχύς των διατάξεων του:
α) άρθρου 4, κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ. 1
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το µέρος που
τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92, 55, 57, 58, 59, 60,
63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100,
131, 134 και 138,
γ) του άρθρου 108, κατά το µέρος που τροποποιεί την
περ. α’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
δ) του άρθρου 109, κατά το µέρος που τροποποιεί την
παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016,
αρχίζει από την 1η.9.2021.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το µέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101,
108, εκτός της περ. α’ της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 143
Δοµή Δυνάµεων - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 72 του ν. 3883/2010
Η παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)
τροποποιείται και το άρθρο 72 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 72
Δοµή Δυνάµεων
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που λαµβάνεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διαµορφώνεται η
δοµή, σε προσωπικό και µέσα, των Ενόπλων Δυνάµεων
(Δοµή Δυνάµεων). Η πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας διαµορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης
του Συµβουλίου Άµυνας (ΣΑΜ), µετά από εισήγηση του
Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώµης συνολική πρόταση
του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για όλους τους Κλάδους, η οποία
λαµβάνει υπόψη της τις µελέτες - εισηγήσεις κάθε Κλάδου, που εγκρίνονται µε απόφαση του οικείου Ανώτατου
Συµβουλίου. Στην πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά
προτεραιότητας των αναγκαίων µέσων.
2. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και αποφάσεις της παρ. 1 διατυπώνονται µε βάση την Πολιτική Εθνικής Άµυνας, την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική,
τη Γενική Σχεδίαση Άµυνας της Χώρας και τις κατευθύν-

σεις της Κυβέρνησης και περιγράφουν το συνολικό σχήµα οργάνωσης, λειτουργίας και δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάµεων, που ανταποκρίνεται στην εκτίµηση της
απειλής και τους τρόπους µε τους οποίους αυτή ενδέχεται να εκδηλωθεί, καθώς και στην ανάγκη κάλυψης των
αποστολών των Ενόπλων Δυνάµεων.
3. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και αποφάσεις των προηγούµενων παραγράφων περιλαµβάνουν την πλήρη καταγραφή των υπαρχόντων κυρίων µέσων και υλικών και πλήρως τεκµηριωµένη αξιολόγηση
για τον βαθµό πραγµατικής και λειτουργικής ενσωµάτωσής τους, καθώς και αποτίµηση των προµηθειών αµυντικού υλικού της τελευταίας κάθε φορά εικοσαετίας. Η καταγραφή και η αποτίµηση του προηγούµενου εδαφίου
περιλαµβάνει οπωσδήποτε εκτίµηση της επιχειρησιακής
κατάστασης κάθε οπλικού συστήµατος και κάθε άλλου
µέσου, της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του, της ανάγκης εκσυγχρονισµού ή αναβάθµισής του, των διαθέσιµων ανταλλακτικών και πυροµαχικών, των δυνατοτήτων συντήρησης και εν γένει υποστήριξης και κάθε άλλο
συναφές στοιχείο.
4. Η απόφαση της παρ. 1 για τη Δοµή Δυνάµεων ως
προς τα µέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιείται κάθε τρία (3) έτη ή και συντοµότερα, εάν µεταβάλλονται
κρίσιµα δεδοµένα.
5. Με την απόφαση της παρ. 1 πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρµογή της διακλαδικότητας, να επιτυγχάνονται οι µέγιστες δυνατές συνέργειες και οικονοµίες
κλίµακας, η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα και να
λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα των Ενόπλων Δυνάµεων των κρατών µελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Πριν τη λήψη της απόφασης της παρ. 1 ενηµερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώµη της η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό της Βουλής.»
Άρθρο 144
Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών
Εξοπλισµών - Αντικατάσταση του άρθρου 73
του ν. 3883/2010
Το άρθρο 73 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 73
Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός
Αµυντικών Εξοπλισµών
1. Ο Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών
Εξοπλισµών (ΜΠΑΕ) για την προµήθεια νέων µέσων και
την κάλυψη των απαιτήσεων υποστήριξης των υφιστάµενων µέσων καταρτίζεται από το ΓΕΕΘΑ µε βάση τη Δοµή
Δυνάµεων του άρθρου 72. Ο ΜΠΑΕ έχει δωδεκαετή
διάρκεια και επανεξετάζεται και επικαιροποιείται κάθε
τρία (3) έτη ή και συντοµότερα, αν µεταβάλλονται κρίσιµα δεδοµένα.
2. Στον ΜΠΑΕ αποτυπώνεται ο συνολικός σχεδιασµός
των απαιτούµενων ανά Γενικό Επιτελείο προγραµµάτων
µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος και τη σειρά προτεραιότητας υλοποίησής τους.
3. Ο ΜΠΑΕ διακρίνεται σε δύο µέρη:
α) στο πρώτο µέρος εντάσσονται τα προγράµµατα
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προµήθειας νέων µέσων συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής και της εν συνεχεία υποστήριξής τους,
β) στο δεύτερο µέρος εντάσσονται τα προγράµµατα
υποστήριξης, όπως προµήθειες, υπηρεσίες και έργα υποδοµής των υφιστάµενων µέσων.
4. Για την κατάρτιση, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση του ΜΠΑΕ, εφαρµόζονται η διαδικασία και τα
κριτήρια του άρθρου 72 περί διαµόρφωσης της Δοµής
Δυνάµεων. Επιπλέον, λαµβάνονται πλήρως υπόψη τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, οι οροφές πιστώσεων που καθορίζει η Κυβέρνηση και οι προγνώσεις και προβολές ως
προς τις πληρωµές και παραλαβές που επηρεάζουν το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος. Για την
υλοποίηση των προγραµµάτων του ΜΠΑΕ εφαρµόζονται
τα άρθρα 74 και 76 περί Κυλιόµενου Προγραµµατισµού
Συµβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισµού και ενεργοποίησης προγραµµάτων.»

οικονοµικής αξίας, ίσης ή ανώτερης των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,
β) στο δεύτερο µέρος εντάσσονται οι λοιπές συµβάσεις προµήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού,
γ) στο τρίτο µέρος εντάσσονται οι συµβάσεις των έργων υποδοµής που είναι αναγκαία για την υποστήριξη
του στρατιωτικού εξοπλισµού.»

Άρθρο 145
Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων
Στρατιωτικού Εξοπλισµού Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3883/2010

«Άρθρο 76
Ενεργοποίηση προγράµµατος στρατιωτικού εξοπλισµού

Στο άρθρο 74 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ο τίτλος, τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 74
Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων
Στρατιωτικού Εξοπλισµού
1. Με βάση τον ΜΠΑΕ, καταρτίζεται από το ΓΕΕΘΑ,
σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) και σε συντονισµό µε
τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), ο Κυλιόµενος Προγραµµατισµός Συµβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΚΠΣΣΕ). Ο
ΚΠΣΣΕ είναι τετραετούς διάρκειας και επανεξετάζεται
και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ή όποτε απαιτηθεί,
για κάλυψη έκτακτων απαιτήσεων, ώστε να εναρµονίζεται µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Για την κατάρτιση, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση του ΚΠΣΣΕ, εφαρµόζονται η διαδικασία και τα
κριτήρια του άρθρου 72 περί διαµόρφωσης της Δοµής
Δυνάµεων, η διαδικασία όµως ολοκληρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο ΚΠΣΣΕ πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Στον ΚΠΣΣΕ εντάσσονται µε σειρά προτεραιότητας
χρηµατοδότησης οι συµβάσεις προµήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού, καθώς και των έργων υποδοµής για την υποστήριξή του, που έχουν συναφθεί ή
προβλέπεται να συναφθούν κατά τη διάρκειά του, των οποίων οι χρηµατοδοτικές απαιτήσεις µπορεί να καλυφθούν εν µέρει ή στο σύνολό τους από πιστώσεις που
προβλέπεται να εγγραφούν σε Αριθµό Λογαριασµού Εξόδου (ΑΛΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων.
4. Ο ΚΠΣΣΕ περιλαµβάνει τρία µέρη:
α) στο πρώτο µέρος εντάσσονται οι συµβάσεις προµήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισµού µείζονος

Άρθρο 146
Ενεργοποίηση προγράµµατος στρατιωτικού
εξοπλισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 76
του ν. 3883/2010
Στο άρθρο 76 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, καταργείται η παρ. 1Α, προστίθενται
παρ. 3, 4 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

1. Η εκκίνηση της ενεργοποίησης των προγραµµάτων
που είναι ενταγµένα στον ΜΠΑΕ ή εντάσσονται στο
ΚΠΣΣΕ γίνεται µε εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου
του οικείου Κλάδου, στην οποία περιλαµβάνονται ιδίως η
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας/σκοπιµότητας, η εκτιµώµενη συνολική δαπάνη µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα αποδέσµευσης των πιστώσεων, η προτεινόµενη
διαδικασία υλοποίησης µε την αιτιολόγησή της, οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και οι ενδεχόµενες απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασµού και πληροφοριών. Η διαδικασία ενεργοποίησης ολοκληρώνεται κατά
περίπτωση ως εξής:
α) για προγράµµατα των οποίων η εκτιµώµενη αξία
χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηµατικά όρια
του άρθρου 24 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), η εισήγηση
του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου εισάγεται
στο Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, το οποίο
και γνωµοδοτεί σχετικά. Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει την εισήγησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ζητά τη
γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών
και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), της ΓΔΟΣΥ και της ΓΔΠΕΑΔΣ,
ενώ µπορεί να θέσει το ζήτηµα προς συζήτηση στο Συµβούλιο Άµυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, υποχρεωτικά, εφόσον το πρόγραµµα αφορά σε σύµβαση ή συµβάσεις αξίας ίσης ή µεγαλύτερης των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ, και δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση, εισάγει το θέµα στο ΚΥΣΕΑ, που αποφασίζει ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Για τα υπόλοιπα προγράµµατα που δεν εισάγονται στο ΚΥΣΕΑ, η απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µε εξαµηνιαία απολογιστική ενηµέρωση της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
β) για προγράµµατα, των οποίων η εκτιµώµενη αξία
χωρίς Φ.Π.Α. είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια του
άρθρου 24 του ν. 3978/2011, η απόφαση ενεργοποίησης
λαµβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του
οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, µε εξαµηνιαία
απολογιστική ενηµέρωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας προς την αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή,
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γ) για προγράµµατα που προβλέπεται να υλοποιηθούν
µέσω διακρατικής συµφωνίας, ανεξαρτήτως εκτιµώµενης χρηµατικής αξίας, η απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται από το ΚΥΣΕΑ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
1Α. [Καταργείται]
2. Στην περίπτωση προγράµµατος προµήθειας νέου
µέσου ή εκσυγχρονισµού/αναβάθµισης υφιστάµενου µέσου, για την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 εκπονείται µελέτη από το οικείο Γενικό Επιτελείο, η οποία περιλαµβάνει:
α) εκτίµηση για την αµυντική ανάγκη που πρέπει να
καλυφθεί στο πλαίσιο της Δοµής Δυνάµεων,
β) εκτίµηση για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του
µέσου, στο οποίο περιλαµβάνονται οπωσδήποτε η αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξή του και συγκεκριµένα η
συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυροµαχικά, η εκπαίδευση, τα παρελκόµενα έργα υποδοµής, οι δυνατότητες
εκσυγχρονισµού ή παράτασης της διάρκειας ζωής ή αναβάθµισης, καθώς και κάθε άλλο συναφές και κρίσιµο για
την εκτίµηση του συνολικού κόστους στοιχείο,
γ) πρόταση για το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασµού και πληροφοριών, το εκτιµώµενο κόστος των οποίων συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του κύκλου ζωής,
λαµβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του άρθρου 3
του ν. 3978/2011 περί Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανικής
Στρατηγικής.
3. Με τη διαδικασία της παρ. 1, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισµού του ΚΠΣΣΕ, µπορεί να ενεργοποιούνται επιπροσθέτως προγράµµατα που δεν είναι ενταγµένα στον ΜΠΑΕ αλλά είναι κατεπείγοντα ή κρίνονται αναγκαία για σοβαρούς αµυντικούς λόγους, µε ενηµέρωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας προς την αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
4. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου ΜΠΑΕ και του
πρώτου ΚΠΣΣΕ, µε τη διαδικασία της παρ. 1 µπορεί να ενεργοποιούνται προγράµµατα που κρίνονται αναγκαία
βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασµού των Ενόπλων Δυνάµεων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η εκτιµώµενη
αξία του προγράµµατος είναι ίση ή ανώτερη των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει σύµφωνη
γνώµη.
5. Με την απόφαση ενεργοποίησης προγράµµατος της
παρ. 1 δίνεται η εντολή στην αρµόδια υπηρεσία για τη
διενέργεια των διαδικασιών σύναψης των συµβάσεων,
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους γενικούς και ειδικούς
όρους ανάθεσης και εκτέλεσης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 147
Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας Αντικατάσταση του άρθρου 1
του ν. 3978/2011
Το άρθρο 1 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 1
Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας
Η έγκριση του συνολικού προγραµµατισµού των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ) µέσα στο πλαίσιο
της Δοµής Δυνάµεων, η κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσµου Προγραµµατισµού Αµυντικών Εξοπλισµών (ΜΠΑΕ), η κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Κυλιόµενου Προγραµµατισµού Συµβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισµού (ΚΠΣΣΕ) και
η ενεργοποίηση των προγραµµάτων στρατιωτικού εξοπλισµού διενεργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 72 έως 76
του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).»
Άρθρο 148
Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων της Βουλής
των Ελλήνων - Αντικατάσταση του άρθρου 2
του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 2 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων
της Βουλής των Ελλήνων
1. Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κανονισµού της
Βουλής, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στα άρθρα 72 έως 76 του ν.3883/2010 (Α΄
167), σχετικά µε την κατάρτιση και ενεργοποίηση του
ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ.
2. Η Επιτροπή ενηµερώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µια τουλάχιστον φορά σε κάθε τακτική σύνοδο, για την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραµµάτων
µείζονος οικονοµικής αξίας και τη συνολική εξέλιξη του
ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ.
3. Η Επιτροπή ασκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
στο πλαίσιο των σχετικών ρυθµίσεων του Κανονισµού
της Βουλής.»
Άρθρο 149
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική - Προσθήκη
παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική
1. Για την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασµού και την επιχειρησιακή αυτονοµία των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέµου, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση µίας
εγχώριας τεχνολογικής - βιοµηχανικής βάσης, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε συγκεκριµένους στρατηγικούς τοµείς άµυνας
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και ασφάλειας. Η βάση αυτή διασφαλίζει την ταχεία και
απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού των
ΕΔ σε υλικά, αναλώσιµα, εξαρτήµατα, υπηρεσίες άµεσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων σε όλες τις περιπτώσεις, εγκαίρως και υπό κάθε περίσταση.
2. Οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις, καθώς και τα
κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη των στόχων της παρ.
1 καθορίζονται και εξειδικεύονται, στο πλαίσιο της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και της Εθνικής Στρατιωτικής
Στρατηγικής, από την Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική
Στρατηγική, η οποία εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), µετά από εισήγηση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και γνώµη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 2.
3. Στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρ. 1, παρέχεται
η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το
άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας ουσιωδών συµφερόντων
των κρατών µελών, να επιβάλει ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύµβασης, που προβλέπουν την υποχρέωση του αναδόχου για τη σύναψη συµβάσεων, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 18Α.»
Άρθρο 150
Συµφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α΄ 137) προστίθεται άρθρο 4Α ως
εξής:
«Άρθρο 4Α
Συµφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης
1. Η εν συνεχεία υποστήριξη (ΕΣΥ) υλοποιείται µε τη
σύναψη συµφωνιών-πλαίσιο και εκτελεστικών αυτών
συµβάσεων, όταν δεν µπορεί να συµφωνηθούν εκ των
προτέρων όλοι οι ουσιώδεις όροι της ΕΣΥ, ιδίως το αντικείµενο, οι τιµές και οι ποσότητες.
2. Στις συµφωνίες-πλαίσιο, που συνάπτονται για την
κάλυψη απαιτήσεων ΕΣΥ, πρέπει να περιλαµβάνονται,
κατ’ ελάχιστο, τα εξής:
α) η µέγιστη εκτιµώµενη συνολική αξία προµηθειών
και υπηρεσιών που ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν στη
χρονική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας,
β) ο καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής,
γ) η κατηγοριοποίηση των υλικών και υπηρεσιών που
ενδέχεται να απαιτηθούν στη χρονική διάρκεια ισχύος
της συµφωνίας, καθώς και η κοστολόγησή τους, κατά το
µέτρο που είναι εφικτό,
δ) η ρητή πρόβλεψη δυνατότητας τροποποίησης των
απαιτήσεων µε τη µορφή ρητρών αναθεώρησης ή προαίρεσης, καθώς και της δυνατότητας µεταβολών των ποσοτικά, αριθµητικά ή ποσοστιαία προσδιορίσιµων στοιχείων, µε τον όρο ότι δεν συντελείται υπέρβαση της µέγιστης εκτιµώµενης συνολικής αξίας και δεν µεταβάλλονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής,

ε) η πρόβλεψη τύπου αναπροσαρµογής τιµών στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.
3. Όταν το πραγµατικό κόστος της υποστήριξης, ήτοι
το κόστος προµήθειας, εκτέλεσης υπηρεσίας ή εργασίας
ή περισσότερα εξ αυτών υπερβαίνουν αυτό που εκτιµήθηκε αρχικά από τον αντισυµβαλλόµενο και αναγράφηκε
στην προσφορά του, η υποστήριξη πραγµατοποιείται µόνο εφόσον την εγκρίνει τελικά η αναθέτουσα αρχή και
σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπερβαίνει τη µέγιστη
εκτιµώµενη συνολική αξία της σύµβασης ή συµφωνίαςπλαίσιο. Αντίστοιχα, αν το πραγµατικό κόστος υπολείπεται του αρχικώς εκτιµηθέντος και αναγραφέντος στην
προσφορά του αντισυµβαλλοµένου, η αναθέτουσα αρχή
επιβαρύνεται µόνο µε το πραγµατικό κόστος.»
Άρθρο 151
Αρµοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών
Εξοπλισµών και Επενδύσεων - Αντικατάσταση
του άρθρου 5 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 5 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) τροποποιείται
η παρ. 2 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γενική Διεύθυνση
Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων
1. Οι συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων
στον τοµέα της άµυνας συνάπτονται από το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη
σύναψη των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών της
παρ. 1 του άρθρου 16, των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηµατικά όρια
του άρθρου 24,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων της
περ. α΄ και διενεργεί τις απαιτούµενες προς τούτο διαδικασίες, πλην των παραλαβών και πληρωµών,
γ) συγκροτεί τα συλλογικά όργανα των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων αρµοδιότητάς της, που προβλέπονται στο άρθρο 7,
δ) προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε το άρθρο 97,
ε) υλοποιεί την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) και πιστοποιεί τη συµµόρφωση νέων προϊόντων εγχώριας προέλευσης µε συµφωνίες τυποποίησης,
στ) διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων αξιοποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 107, µε εκτιµώµενο οικονοµικό αντάλλαγµα ίσο ή ανώτερο από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24,
ζ) παρακολουθεί την εκτέλεση των Προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης του Κεφαλαίου Η΄ του Δεύτερου
Μέρους και συγκροτεί τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβών τους.»
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Άρθρο 152
Αρµοδιότητες Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων - Αντικατάσταση του άρθρου 6
του ν. 3978/2011
Το άρθρο 6 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Αρµοδιότητες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος, τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των ΕΔ έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) προσδιορίζουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του
ΜΠΑΕ και τις τεκµηριώνουν στο πλαίσιο του ΚΠΣΣΕ,
β) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύµφωνα µε το
άρθρο 31,
γ) συντάσσουν και εγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε το άρθρο 30,
δ) εισηγούνται την ενεργοποίηση προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167),
ε) διενεργούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη
σύναψη των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών της
παρ. 1 του άρθρου 16, των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24,
στ) διενεργούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη
σύναψη των συµβάσεων έργων, µελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 ανεξαρτήτως εκτιµώµενης αξίας,
ζ) διενεργούν τις παραλαβές σε εκτέλεση των συµβάσεων που έχουν συναφθεί,
η) συγκροτούν τα συλλογικά όργανα του άρθρου 7 για
τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων αρµοδιότητάς τους,
θ) παρακολουθούν την εκτέλεση των συµβάσεων των
περ. ε΄ και στ΄ και διενεργούν τις απαιτούµενες προς
τούτο διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην
απόφαση κατακύρωσης,
ι) διενεργούν τις διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων αξιοποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 107, µε εκτιµώµενο οικονοµικό αντάλλαγµα κατώτερο από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24.
2. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επιλύονται θέµατα καταφατικής ή αποφατικής σύγκρουσης αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων για συγκεκριµένη περίπτωση.»
Άρθρο 153
Συλλογικά όργανα - Αντικατάσταση του άρθρου 7
του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 7 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) τροποποιούνται οι παρ. 1 έως 7, προστίθενται παρ. 8 και 9 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Συλλογικά όργανα
1. Τα όργανα πραγµατοποίησης των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών των ΕΔ διακρίνονται σε γνωµοδοτικά και εκτελεστικά.
2. Τα γνωµοδοτικά όργανα είναι:
α) Οι Κεντρικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών
(ΚΓΕΠ) της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.
β) Οι Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών (ΠΓΕΠ).
3. Τα εκτελεστικά όργανα που είναι αρµόδια για τη
διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών είναι:
α) οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών,
β) οι επιτροπές διαπραγµατεύσεων,
γ) οι επιτροπές εµπειρογνωµόνων,
δ) οι επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών,
ε) οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών αντικειµένων και
στ) οι δευτεροβάθµιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών αντικειµένων.
4. Οι επιτροπές της παρ. 3 απαρτίζονται από τρία τουλάχιστον µέλη, στελέχη των ΕΔ ή µόνιµους υπαλλήλους
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Τα µέλη των επιτροπών δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε περισσότερες
από µία επιτροπές για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση, ούτε
να αντικαθίστανται χωρίς αιτιολογηµένη απόφαση του
φορέα που συγκρότησε την επιτροπή. Το έργο ή η θητεία
των µελών των επιτροπών καθορίζεται ως εξής:
α) για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισµού, ίση µε
τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας του διαγωνισµού,
β) για τις επιτροπές διαπραγµατεύσεων, ίση µε τον
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου
τους,
γ) για τις επιτροπές εµπειρογνωµόνων, ίση µε τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εµπειρογνωµοσύνης,
δ) για τις επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών, ετήσια
θητεία,
ε) για τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβής, ίση µε
τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύµβασης,
στ) για τις δευτεροβάθµιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής, ετήσια θητεία.
5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 3 πραγµατοποιείται από τη ΓΔΑΕΕ και τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες των άρθρων 5 και 6. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη και η
διάρκεια της θητείας τους.
6. Απαγορεύεται η συµµετοχή στις ανωτέρω επιτροπές προσώπων που µε οποιονδήποτε τρόπο έλαβαν µέρος στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και στην
προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του υπό σύµβαση αντικειµένου. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του
αρµόδιου διαχειριστή του υλικού στην επιτροπή ελέγχου
και παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα.
7. Σε κάθε φορέα διενέργειας διαδικασιών σύναψης
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συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών µπορεί να συγκροτείται µόνιµη επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, η
θητεία των µελών της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί το
ένα (1) έτος.
8. Για τα συλλογικά όργανα πραγµατοποίησης των
συµβάσεων έργων και µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών ισχύουν
οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και του π.δ.
378/1987 (Α΄ 168), µε την επιφύλαξη της παρ. 9.
9. Οι επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 8 για τη
διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των
συµβάσεων έργων και µελετών, καθώς και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
των ΕΔ, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, συγκροτούνται από στρατιωτικό και τεχνικό πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.»
Άρθρο 154
Επιτροπές Προµηθειών και κατανοµή αρµοδιοτήτων Προσθήκη άρθρων 7Α, 7Β και 7Γ στον
ν. 3978/2011
Μετά το άρθρο 7 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) προστίθενται άρθρα 7Α, 7Β και 7Γ ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Κεντρικές - Περιφερειακές Γνωµοδοτικές
Επιτροπές Προµηθειών
1. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας συγκροτείται ΚΓΕΠ στη ΓΔΑΕΕ. Η
ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, ο οποίος προεδρεύει αυτής. Αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη, ανώτατους ή ανώτερους αξιωµατικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητα ανάλογη
µε τη φύση των προµηθειών, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Στην ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ για προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού συµµετέχει
ως µέλος και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου ή των
Γενικών Επιτελείων επί διακλαδικής προµήθειας, ανάλογα µε το είδος του προς προµήθεια υλικού.
2. Με απόφαση των Αρχηγών των Κλάδων συγκροτούνται ΚΓΕΠ στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων
των ΕΔ. Οι ΚΓΕΠ/ΓΕ αποτελούνται από τον πρόεδρο και
τέσσερα (4) µέλη, ανώτατους ή ανώτερους αξιωµατικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητα ανάλογη µε τη φύση των προµηθειών.
Με την απόφαση συγκρότησης στην ΚΓΕΠ/ΓΕ µπορεί να
οριστεί ως µέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ. Οι ΠΓΕΠ,
σε επίπεδα κλιµακίων διοίκησης ΕΔ κατώτερων από τα
Γενικά Επιτελεία, συγκροτούνται µε διαταγή του αρµόδιου διοικητή και αποτελούνται από τον πρόεδρο και τρεις
(3) έως πέντε (5) αξιωµατικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητα ανάλογη της φύσης της
προµήθειας που πρόκειται να εξεταστεί.
3. Οι ΚΓΕΠ/ΓΕ υπάγονται στον Υπαρχηγό ή τον Διευθυντή Κλάδου του οικείου ΓΕ, ο οποίος και προεδρεύει
αυτών, ενώ οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιµακίου διοίκησης των ΕΔ και, εφόσον ο τελευταίος είναι ο

έχων την οικονοµική εξουσία, στον αµέσως νεότερό του
αξιωµατικό. Τα µέλη των ΚΓΕΠ και των ΠΓΕΠ δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και δεν επιτρέπεται
να συµµετέχουν στα όργανα εκτέλεσης των προµηθειών
που κρίνονται.
4. Χρέη εισηγητή στις ΚΓΕΠ και στις ΠΓΕΠ εκτελεί ο
προϊστάµενος τµήµατος του φορέα που διενεργεί την
προµήθεια, ενώ καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί κατώτερος αξιωµατικός. Ο εισηγητής και ο γραµµατέας δεν αποτελούν µέλη της επιτροπής.
5. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ συνεδριάζουν µε υποχρεωτική
συµµετοχή του προέδρου, όπως ορίζεται από τον φορέα
υπαγωγής τους. Απαρτία λογίζεται ότι υπάρχει όταν οι
παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες, οι δε αποφάσεις λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου. Τα ονόµατα των µελών που µειοψήφησαν, καθώς και η γνώµη τους, αναγράφονται στο πρακτικό της συνεδρίασης.
6. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ γνωµοδοτούν αιτιολογηµένα
και εγγράφως για τις εξής περιπτώσεις προµηθειών που
υπάγονται στην αρµοδιότητά τους:
α) για τη σύναψη ειδικών κατηγοριών συµβάσεων,
σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 17,
β) για την τροποποίηση των όρων σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20),
γ) για τη λύση σύµβασης ή συµφωνίας - πλαίσιο,
δ) για την έκπτωση του αναδόχου και την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 3433/2006,
ε) για την κατακύρωση της σύµβασης και τη µαταίωση
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 87 και 88Α, αντίστοιχα,
στ) για κάθε άλλο θέµα, το οποίο προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία ή πρέπει να παραπεµφθεί για
γνωµοδότηση, κατά την κρίση του έχοντος την οικονοµική εξουσία.
Άρθρο 7Β
Αρµοδιότητες οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συµβάσεων του παρόντος συγκροτούνται από τα αρµόδια όργανα οι εξής επιτροπές:
α) διενέργειας διαγωνισµών,
β) διαπραγµατεύσεων,
γ) εµπειρογνωµόνων,
δ) αξιολόγησης προσφυγών.
2. Οι επιτροπές της παρ. 1 υπάγονται στον φορέα που
κάθε φορά είναι αρµόδιος για τη διαδικασία σύναψης
των συµβάσεων.
3. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών είναι αρµόδιες για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων και συγκεκριµένα:
α) διενεργούν τους διαγωνισµούς µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού,
β) αξιολογούν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
και τις προσφορές των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, αφού λάβουν υπόψη τους τα πρακτικά των επιτρο-
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πών εµπειρογνωµόνων όπου απαιτούνται. Η αξιολόγηση
µπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις
των εν λόγω επιτροπών, εφόσον αιτιολογείται πλήρως,
γ) εισηγούνται για την αποδοχή ή την απόρριψη των
προσφορών των υποψήφιων οικονοµικών φορέων,
δ) εισηγούνται για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, καθώς και για την κατακύρωση ή τη µαταίωση του
διαγωνισµού,
ε) συντάσσουν τα σχέδια κατακυρωτικών αποφάσεων
και τα τελικά σχέδια συµβάσεων.
4. Οι επιτροπές διαπραγµατεύσεων είναι αρµόδιες για
τη διαπραγµάτευση και τη σύνταξη των όρων των συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις
του άρθρου 17 ή των συµβάσεων που τροποποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20).
5. Οι επιτροπές εµπειρογνωµόνων συγκροτούνται υποχρεωτικά αν ο διαγωνισµός διενεργείται µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 66, και προαιρετικά
σε κάθε άλλη περίπτωση και είναι αρµόδιες για:
α) την πλήρη τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, µε
βάση τις καθορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές,
β) την αξιολόγηση ή βαθµολόγηση των προσφορών
σε συνάρτηση µε τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της διακήρυξης και σύµφωνα µε τα άρθρα 85 και 86,
γ) τον έλεγχο και την αξιολόγηση, εφόσον απαιτείται,
των κατασκευαστικών δυνατοτήτων των διαγωνιζοµένων και
δ) τη σύνταξη αιτιολογηµένου πρακτικού, στο οποίο
αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώµη της µειοψηφίας.
6. Οι επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών είναι αρµόδιες για την εξέταση των προσφυγών σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 90.
Άρθρο 7Γ
Αρµοδιότητες οργάνων εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συµβάσεων του παρόντος συγκροτούνται από τα αρµόδια όργανα οι εξής επιτροπές:
α) Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής συµβατικών
αντικειµένων και
β) Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής συµβατικών αντικειµένων.
2. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθούν λεπτοµερώς και ελέγχουν την εκτέλεση των συµβατικών όρων και των υποχρεώσεων,
τόσο της Υπηρεσίας όσο και των αναδόχων και
β) Εισηγούνται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων
λόγω µη τήρησης των όρων των συµβάσεων.
γ) Στις περιπτώσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού:
γα) Παρίστανται στους ελέγχους αξιολόγησης καταλληλότητας, όπου αυτό απαιτηθεί και
γβ) Προβαίνουν κατά την παραλαβή του υλικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση, σε ελέγχους
(µακροσκοπικούς, λειτουργικούς, επιχειρησιακούς) του

υπό προµήθεια υλικού, µε την παρουσία του προµηθευτή
ή του νόµιµου εκπροσώπου του.
δ) Μετά από τη λήξη των προβλεπόµενων ελέγχων,
συντάσσουν τα πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης
των συµβατικών αντικειµένων, σύµφωνα µε τους όρους
της σύµβασης.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι επιτροπές µπορεί να ζητήσουν την ενίσχυσή τους µε έναν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες, των οποίων η γνώµη είναι συµβουλευτική.
4. Οι αρµοδιότητες των δευτεροβάθµιων επιτροπών ελέγχου και παραλαβής καθορίζονται στο άρθρο 64 του ν.
3433/2006 (Α΄ 20).»
Άρθρο 155
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας
που εφαρµόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3978/2011
Το άρθρο 8 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρµόζουν
τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ που
απασχολείται µε κάθε είδους σχέση εργασίας επιτρέπεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να διενεργεί επαφές µόνο µε τους νόµιµους εκπροσώπους των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες διαπραγµάτευσης για τη σύναψη
συµβάσεων.
2. Ενηµέρωση από οικονοµικούς φορείς για στρατιωτικό εξοπλισµό επιτρέπεται να γίνεται και στο πλαίσιο
διενέργειας τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς, στο
πλαίσιο ηµερίδων ή ενηµερωτικών συναντήσεων που
διοργανώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριµένους τοµείς, καθώς και στο πλαίσιο εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παρουσίαση των εξελίξεων σε τοµείς αµυντικής βιοµηχανίας και τεχνολογίας. Ανακοίνωση για τις εν λόγω συναντήσεις αναρτάται στην κεντρική
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του οικείου
Γενικού Επιτελείου ή της οικείας διεύθυνσης, την ηµέρα
κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν.
3. Η αίτηση, η λήψη, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε
υλικής εύνοιας, δώρου ή ανταλλάγµατος, ή η αποδοχή
υπόσχεσης παροχής τέτοιων ωφεληµάτων, από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων,
που απασχολείται µε κάθε είδους σχέση εργασίας, κατά
τον χειρισµό των υποθέσεων στο πλαίσιο της άσκησης
των καθηκόντων του, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα,
για το οποίο επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) στο στρατιωτικό προσωπικό, οι προβλεπόµενες περί πειθαρχικών παραπτωµάτων συνήθεις ή καταστατικές
πειθαρχικές ποινές,
β) στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι πει-
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θαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του
Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
γ) στο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο π.δ.
410/1988 (Α΄ 191) και στον ν. 4057/2012 (Α΄ 54), εκτός
αν η παράβαση στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
4. Η απασχόληση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
έργου ή εντολής, σε οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν σε διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των ανωτέρω συµβάσεων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που χειρίζεται συµβάσεις
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της άµυνας
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) στο στρατιωτικό προσωπικό, οι προβλεπόµενες περί πειθαρχικών παραπτωµάτων συνήθεις ή καταστατικές
πειθαρχικές ποινές,
β) στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του
Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007),
γ) στο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο π.δ.
410/1988 (Α΄ 191) και στον ν. 4057/2012 (Α΄ 54), εκτός
αν η παράβαση στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για τρία (3) έτη µετά
από την αποχώρηση του παραπάνω προσωπικού από τη
σχετική θέση. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται
επιπλέον µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 156
Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης
της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονοµικούς
φορείς - Αντικατάσταση του άρθρου 10
του ν. 3978/2011
Το άρθρο 10 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 10
Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς
που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς
1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει υποχρεωτικά στα
έγγραφα της σύµβασης ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι οικονοµικοί φορείς ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της άµυνας, δεσµεύονται ότι
σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης
της σύµβασης δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά, καθώς και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά από τη λήξη της. Για

τον σκοπό αυτό οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν δεσµευτικές δηλώσεις, µε τις οποίες βεβαιώνεται ότι:
α) δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των
στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή
τους µέσω των εγγράφων της σύµβασης και στο πλαίσιο
της συµµετοχής τους σε συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων διαγωνισµών, των συναντήσεων και διαπραγµατεύσεων στις οποίες συµµετείχαν και έχουν δηµοσιοποιηθεί, καθώς και στο πλαίσιο διενέργειας του τεχνικού
διαλόγου,
β) δεν πραγµατοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω χειραγώγησης των προσφορών είτε
ατοµικώς είτε σε συνεργασία µε τρίτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο δίκαιο του ανταγωνισµού,
γ) δεν διενήργησαν ούτε πρόκειται να διενεργήσουν
πριν, κατά τη διάρκεια ή και µετά από τη λήξη της σύµβασης παράνοµες πληρωµές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύµβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,
δ) δεν πρόσφεραν ούτε πρόκειται να προσφέρουν
πριν, κατά τη διάρκεια ή και µετά από τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή
αντάλλαγµα σε υπαλλήλους ή µέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους,
συγγενείς σε ευθεία γραµµή µέχρι και τρίτου βαθµού εξ
αίµατος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες τους ούτε χρησιµοποίησαν ή πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, για να διοχετεύσουν χρηµατικά
ποσά ή άλλα ωφελήµατα στα προαναφερόµενα πρόσωπα,
ε) δεν πρόσφεραν ούτε πρόκειται να προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και µετά από τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές,
χορηγίες ή χρηµατικά ποσά και επιχορηγήσεις µε οποιαδήποτε µορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά κόµµατα, κοµµατικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κοµµάτων, µέλη της
Κυβέρνησης, Υφυπουργούς ή µετακλητούς υπαλλήλους,
βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραµµή µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες τους, ούτε χρησιµοποίησαν ή πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, για να διοχετεύσουν χρηµατικά ποσά ή άλλα ωφελήµατα στα προαναφερόµενα πρόσωπα.
2. Απαγορεύεται στους οικονοµικούς φορείς ή στους
νόµιµους εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της άµυνας να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε ενδιάµεσο,
µεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και
εκτέλεσης της σύµβασης. Οι οικονοµικοί φορείς λαµβάνουν επαγγελµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες σε
σχέση µε τη σύµβαση από δικηγορικά γραφεία, καθώς
και από φορολογικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς συµβούλους. Επιτρέπεται η χρήση εµπορικών αντιπροσώπων που εµπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/1991 (Α΄
81).
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3. Οι οικονοµικοί φορείς που έχουν επιλεγεί ως ανάδοχοι υποχρεούνται να συµπεριλάβουν στον φάκελο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υπογεγραµµένη
από τους ίδιους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους,
στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν παραβεί τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 και ότι έχουν ενηµερωθεί για
την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4. Η
σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη σύµβαση
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.
4. Αν οι οικονοµικοί φορείς παραβιάσουν τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, οι εξής κυρώσεις:
α) αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύµβασης, σωρευτικά, έκπτωση του οικονοµικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς και τις συµβάσεις
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τρία (3) τουλάχιστον έτη,
β) αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύµβασης,
ποινική ρήτρα ισόποση µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης
και αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς και τις συµβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
5. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν, αν ο οικονοµικός φορέας είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη
της κοινοπραξίας και, αν ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί υπεργολάβους, και για τους υπεργολάβους του. Σε
περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των παρ. 1
και 2 από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον η παράβαση αυτή δεν θεραπευτεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση στον οικονοµικό
φορέα σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, να κηρύξει τον οικονοµικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το
10%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονοµικής αξίας της σύµβασης που έχει συνάψει µε την αναθέτουσα αρχή.»
Άρθρο 157
Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
και στη διοίκηση του οικονοµικού φορέα Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 3978/2011
Το άρθρο 12 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 12
Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση
του οικονοµικού φορέα - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αναθέτουσα αρχή µετά από τη σύναψη της
σύµβασης οποιαδήποτε µεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, στη διοίκηση ή στον εταιρικό µετασχηµατισµό τους, εντός τριών (3) µηνών από τη µεταβολή. Η µη
γνωστοποίηση των µεταβολών αυτών δίνει στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση.
2. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την ανωτέρω γνωστοποίηση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται:
α) αν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος, να ζητήσει από τον
οικονοµικό φορέα τα απαιτούµενα, κατά την κρίση της,

στοιχεία και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσµία που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Μετά από
την εξέταση των στοιχείων αυτών, η αναθέτουσα αρχή
δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος, να καταγγείλει τη σύµβαση. Η µη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον ανάδοχο δίνει
στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να καταγγείλει τη
σύµβαση,
β) αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος να καταγγείλει τη
σύµβαση.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, λόγο δηµόσιου συµφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση ότι
τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, περιλαµβανοµένων και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα συµµετέχοντα νοµικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν την οικονοµική βιωσιµότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν την
ορθή διαχείριση της υπό εκτέλεση σύµβασης µέχρι την
ολοκλήρωσή της, ή να εξασφαλίσουν την αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ή επιρροών που
δυνητικά θα µπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συµφέροντα ή αν η αναθέτουσα αρχή διατηρεί αµφιβολίες για τη
νοµιµότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή την επάρκεια των οικονοµικών πόρων των προσώπων που ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, καθώς και των φυσικών
προσώπων που ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα πρόσωπα
αυτά.
4. Η καταγγελία της σύµβασης σύµφωνα µε τις παρ. 1
και 2 γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ισχύει από την κοινοποίησή της στον οικονοµικό φορέα. Με την ίδια απόφαση
µπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον οικονοµικό φορέα κατάπτωση των εγγυήσεων και αποκλεισµός από
τους διαγωνισµούς του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για
τρία (3) τουλάχιστον έτη.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι
δυνατό να καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη γνωστοποίηση των µεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των
οικονοµικών φορέων.»
Άρθρο 158
Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 13 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Οι συµβάσεις που διέπονται από τον παρόντα υπάγονται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε εξαίρεση τις συµβάσεις των περ.
α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και θ΄ του άρθρου 17, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και οι τροποποιητικές συµβάσεις, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020.
2. Στο πλαίσιο του ελέγχου των συµβάσεων που προβλέπονται στις περ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 17, το Ελεγκτι-
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κό Συνέδριο οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των
στοιχείων του φακέλου, ο οποίος µετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου επιστρέφεται στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
3. Όταν η συµφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκτελεστικές
αυτής συµβάσεις υπάγονται σε έλεγχο νοµιµότητας από
το Ελεγκτικό Συνέδριο µόνο εφόσον το συµβατικό τους
τίµηµα υπερβαίνει αυτοτελώς το όριο που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020.»
Άρθρο 159
Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής στο άρθρο
346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α΄ 137) προστίθεται άρθρο 18Α ως
εξής:
«Άρθρο 18Α
Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής
στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ
1. Η αναθέτουσα αρχή που υλοποιεί συµβάσεις στους
τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας µπορεί να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των ουσιωδών
συµφερόντων ασφαλείας της χώρας, µε την επίκληση
του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του, όπως εξειδικεύονται στις παρ. 3 έως 5 του
παρόντος, και τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος.
2. Η απόφαση εξαίρεσης από τους κανόνες της ενωσιακής αγοράς µε την επίκληση του άρθρου 346 ΣΛΕΕ
λαµβάνεται κάθε φορά από το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί. Για την εισαγωγή του
θέµατος στο ΚΥΣΕΑ απαιτείται εισήγηση του Ανώτατου
Συµβουλίου του οικείου Κλάδου, προς όφελος του οποίου συνάπτεται η σύµβαση. Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει πρόταση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, ο οποίος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της ΓΔΑΕΕ
και της ΓΔΠΕΑΔΣ.
3. Η απόφαση για υπαγωγή µιας δηµόσιας σύµβασης
στρατιωτικού εξοπλισµού στην εξαιρετική διαδικασία
του άρθρου 346 ΣΛΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία περιλαµβάνει,
κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:
α) το ουσιώδες συµφέρον εθνικής ασφάλειας που διακυβεύεται,
β) την άµεση σύνδεση του εν λόγω ουσιώδους συµφέροντος ασφάλειας µε τη σύναψη της συγκεκριµένης
σύµβασης που αφορά προµήθεια, έργο ή υπηρεσία ύψιστης σηµασίας για τις στρατιωτικές ικανότητες της χώρας,
γ) τον λόγο για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη η παρέκκλιση από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς για

τις δηµόσιες συµβάσεις στη συγκεκριµένη περίπτωση
για την προστασία του συγκεκριµένου ουσιώδους συµφέροντος ασφάλειας.
4. Συµφέροντα, ιδίως βιοµηχανικά και οικονοµικά, έστω και αν συνδέονται µε προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, έργο ή παροχή υπηρεσίας στον τοµέα της άµυνας ή της ασφάλειας, δεν µπορούν από µόνα τους να δικαιολογήσουν εξαίρεση. Τα συµφέροντα που συνδέονται άµεσα µε το αντικείµενο της σύµβασης και έχουν
στρατιωτικό χαρακτήρα µπορούν να δικαιολογήσουν εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 346 ΣΛΕΕ εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει.
5. Απαιτήσεις σχετικές µε την ασφάλεια εφοδιασµού
µπορεί να δικαιολογήσουν εξαίρεση µε βάση το άρθρο
346 ΣΛΕΕ, µε τις κατωτέρω προϋποθέσεις, τις οποίες η
αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει:
α) η ασφάλεια εφοδιασµού δεν µπορεί να διασφαλισθεί επαρκώς µε µέτρα που λαµβάνονται εντός του πλαισίου του ενωσιακού δικαίου ή µε κοινή δράση των κρατών µελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
β) τα µέτρα λαµβάνονται µε αποκλειστικό σκοπό την
επίτευξη της δηµόσιας ασφάλειας και όχι για οικονοµικούς σκοπούς,
γ) τα µέτρα που λαµβάνονται είναι αντικειµενικώς αναγκαία και κατάλληλα, µε βάση τις αρχές προσφορότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας, να επιτύχουν
την ασφάλεια του εφοδιασµού, ή τουλάχιστον συµβάλλουν στην αντικειµενική βελτίωση της κατάστασης της
εφοδιαστικής ασφάλειας, η οποία διακυβεύεται.
6. Με την απόφαση της παρ. 2 µπορεί να προβλέπεται
εξαίρεση και από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που
διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας.»
Άρθρο 160
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α΄ 137) προστίθεται άρθρο 29Α ως
εξής:
«Άρθρο 29Α
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει ρητά στα έγγραφα της σύµβασης ότι αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 57 και 58 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν και
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62.
2. Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 59 και την παρ. 3 του άρθρου 60, το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις ανωτέρω πληροφορίες όσον αφορά στους
φορείς αυτούς.
3. Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει δήλωση του οικονοµικού
φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει
τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την
αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση
των δικαιολογητικών και περιλαµβάνει δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
4. Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων,
σύµφωνα µε την παρ. 9, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο
σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση,
την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
5. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν εκ νέου το ΕΕΕΣ το οποίο έχουν ήδη χρησιµοποιήσει σε προηγούµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου
εξακολουθούν να είναι αληθείς.
6. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
7. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί.
8. Πριν από την κατακύρωση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλει ενηµερωµένα τα δικαιολογητικά.
9. Σε εφαρµογή της παρ. 4, οι οικονοµικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαµβάνει ισχύοντα πιστοποιητικά ή συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα (ΕΜΕΑΤ)
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 64, ή σε αντίστοιχη εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν.
10. Για τις συµβάσεις του Δεύτερου Μέρους, το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 (EE L 3),
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή.
11. Για τις συµβάσεις του Τρίτου Μέρους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να εκδίδει Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μέχρι την έκδοση του εν λόγω
τυποποιηµένου εντύπου, κατά την υποβολή αιτήσεων
συµµετοχής ή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων γίνεται δεκτή ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική α-

πόδειξη για την αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ποιοτικής αξιολόγησης.
12. Για να ισχύει το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του υποψήφιου οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησής του, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή από το αρµόδια εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.»
Άρθρο 161
Σύνταξη προσφορών - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 80 του ν. 3978/2011
Η παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137)
τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Σύνταξη προσφορών
1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και περιλαµβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό,
β) τεχνική προσφορά,
γ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία
ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα
των υλικών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγγραφα της σύµβασης,
δ) όλα τα στοιχεία που µπορεί να απαιτεί η αναθέτουσα αρχή σχετικά µε τη συµµόρφωση του προσφέροντος
µε τους ειδικούς όρους περί ασφάλειας πληροφοριών
και εφοδιασµού, καθώς και µε τους ειδικούς όρους περί
υπεργολαβίας,
ε) οικονοµική προσφορά,
στ) οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται
από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν
είναι σύµφωνη µε τους γενικούς και ειδικούς όρους των
εγγράφων της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η τιµή της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά για έργο, προµήθεια ή
υπηρεσία που περιέχει τιµή σε άλλο νόµισµα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται οι νόµι-
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µες κρατήσεις υπέρ Δηµοσίου, υπέρ νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή οργανισµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά, καθώς και άλλα τυχόν έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Όρος στην προσφορά που αφορά στην αναπροσαρµογή των τιµών, συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά µε όρο για έκπτωση στην τιµή υπό την
αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στα έγγραφα της
σύµβασης µπορεί να περιλαµβάνεται όρος για αναπροσαρµογή της τιµής µόνον όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών ή
παροχής των υπηρεσιών µεγαλύτερος των δώδεκα (12)
µηνών. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καθορίζονται
στα έγγραφα της σύµβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής. Σε περιπτώσεις
τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή αναπροσαρµόζεται για
τις ποσότητες που, σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται να παραδοθούν µετά από την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης
παράδοσης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαµβάνεται υπόψη για την αναπροσαρµογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την
προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία.
6. Η κοινοπραξία οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το µέρος του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης που αντιστοιχεί στο κάθε µέλος της κοινοπραξίας.
7. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της
κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
8. Εάν λόγω αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης,
τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης µε την ίδια τιµή και
τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά
µέλη της κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του µέλους, η οποία πρέπει όµως να εγκριθεί
µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
9. Διευκρινίσεις µετά την κατάθεση της προσφοράς
δίνονται µόνον όταν ζητούνται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και ότι οι διευκρινίσεις
που παρέχονται δεν µεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόµενο της προσφοράς ή το αντικείµενο της σύµβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.»

Άρθρο 162
Χρόνος ισχύος προσφορών - Αντικατάσταση
του άρθρου 84 του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 84 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) τροποποιούνται οι παρ. 1 έως 3, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 84
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών
ή υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
οικονοµικούς φορείς κατ’ ελάχιστον για το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από
αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς πριν από τη λήξη
του χρόνου ισχύος των προσφορών τους, µπορούν, µε
δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής, να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της
προσφοράς τους, παρατείνοντας και την αντίστοιχη εγγύηση συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
4. Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των προσφορών
κατά τις παρ. 1 και 3, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία
µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.»
Άρθρο 163
Κατακύρωση σύµβασης - Τροποποίηση του άρθρου 87
του ν. 3978/2011
Η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137)
τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Κατακύρωση σύµβασης
1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού εισηγείται την
έκδοση κατακυρωτικής απόφασης.
2. Η απόφαση για την:
α) έγκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού,
β) κατακύρωση ή µη της σύµβασης στο όνοµα του επιλεγέντος οικονοµικού φορέα,
γ) έγκριση ή µη της αντίστοιχης δαπάνης,λαµβάνεται
για ποσό άνω των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000)
ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, µετά από εισήγηση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας και γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, αλλά σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερης των ορίων
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του άρθρου 24, είναι δυνατόν να εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, διαφορετικά την απόφαση εκδίδει ο έχων την
οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
3. Ειδικά για συµβάσεις του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, η απόφαση:
α) για την έγκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού,
β) για την κατακύρωση ή µη της σύµβασης στο όνοµα
του επιλεγέντος οικονοµικού φορέα και
γ) για την έγκριση ή µη της αντίστοιχης δαπάνης, λαµβάνεται για ποσό άνω των τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, µετά από γνώµη της
αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, η απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η
αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέµα
στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.»
Άρθρο 164
Ματαίωση διαδικασίας - Προσθήκη άρθρου 88Α
στον ν. 3978/2011
Στον ν. 3978/2011 (Α΄ 137) προστίθεται άρθρο 88Α ως
εξής:
«Άρθρο 88Α
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) αν η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των αιτήσεων συµµετοχής ή των προσφορών είτε λόγω αποκλεισµού όλων των συµµετεχόντων ή προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τα έγγραφα της
σύµβασης,
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5
του άρθρου 88.
2. Η διαδικασία ανάθεσης σύµβασης µπορεί να µαταιωθεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, στις εξής περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,
γ) αν, λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 84,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως ιδίως για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της, ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή αν
οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης για το
εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τµηµατικών προσφορών.»
Άρθρο 165
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων – Αντικατάσταση
του άρθρου 100 του ν. 3978/2011
Το άρθρο 100 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι συµβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 38 και επιπλέον
µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 101.
2. Εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στην
παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει και
στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισµού και της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:
α) Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 102, επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από
το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς
Φ.Π.Α..
β) Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 103, επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
3. Για τις συµβάσεις του παρόντος Μέρους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 43.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι
δυνατό να δηµοσιεύονται υποδείγµατα των εγγράφων
της σύµβασης, µε δεσµευτικό ή µη χαρακτήρα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα χρηµατικά όρια της παρ. 2.»
Άρθρο 166
Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού
εξοπλισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 107
του ν. 3978/2011
Στο άρθρο 107 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) τροποποιού-
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νται οι παρ. 1 έως 6, προστίθενται παρ. 7 έως 9 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 107
Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου
στρατιωτικού εξοπλισµού
1. Στρατιωτικός εξοπλισµός ο οποίος χαρακτηρίζεται
ως εύχρηστος και µη επιχειρησιακά αναγκαίος, µε απόφαση του ΣΑΓΕ, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου, µπορεί
να διατίθεται προς πώληση, ανταλλαγή ή χρηµατοδοτική
µίσθωση.
2. Για τον χαρακτηρισµό στρατιωτικού εξοπλισµού ως
εύχρηστου και µη επιχειρησιακά αναγκαίου λαµβάνονται
υπόψη κυρίως:
α) η ισχύουσα Δοµή Δυνάµεων,
β) η πορεία υλοποίησης του ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ και
η διαµορφούµενη δηµοσιονοµική συγκυρία,
γ) οι επιχειρησιακές δυνατότητες και οι στόχοι που εξυπηρετεί ο εξοπλισµός αυτός, καθώς και οι ικανότητες
εναλλακτικών ήδη κατεχόµενων εξοπλισµών να υλοποιήσουν τους ίδιους στόχους,
δ) η εκτίµηση της δυνατότητας συνέχισης διατήρησης
και απρόσκοπτης τεχνικό-εφοδιαστικής υποστήριξης
των κατεχόµενων εξοπλισµών,
ε) τα επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζουν στρατιωτικοί εξοπλισµοί νέας τεχνολογίας, τα οποία υπαγορεύουν την αντικατάσταση των υπαρχόντων
στρατιωτικών εξοπλισµών.
3. Για την έγκριση της διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισµού, την ακολουθητέα διαδικασία για την αξιοποίησή
του σύµφωνα µε την παρ. 5 και τον καθορισµό του ελάχιστου αποδεκτού ανταλλάγµατος εκδίδεται απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου και γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι
ειδικοί όροι που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση των απαιτούµενων συµβάσεων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά στο ΚΥΣΕΑ για έγκριση, εφόσον αφορά σε αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού
µέσω διακρατικής συµφωνίας ή συµβάσεων που συνάπτονται δυνάµει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών
οργανισµών, και, δυνητικά, σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα
έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ανωτέρω εξοπλισµού εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας πλέον του ανώτατου ορίου
των πιστώσεών του και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του Γενικού
Επιτελείου στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούµενος εξοπλισµός.
4. Ως αρµόδιος φορέας για την υποβολή των εισηγήσεων για την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως εύχρηστος µη επιχειρησιακά αναγκαίος, καθορίζεται το Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο αξιοποιούµενος εξοπλισµός.
Στο πλαίσιο αυτό, για τη διαµόρφωση της εισήγησης του
Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου ως προς την
ακολουθητέα διαδικασία σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 5, το αρµόδιο Γενικό Επιτελείο ζητά

προηγουµένως τη διατύπωση γνώµης από τη ΓΔΑΕΕ και
τη ΓΔΠΕΑΔΣ.
5. Η σύναψη των συµβάσεων για την αξιοποίηση του
εξοπλισµού της παρ. 1 µπορεί να γίνεται µε τις εξής διαδικασίες:
α) µε διακρατικές συµφωνίες,
β) βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών,
γ) µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
δ) µε κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
ε) µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη δηµοσίευση
προκήρυξης ή
στ) µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης.
6. Στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών ή συµβάσεων
που συνάπτονται δυνάµει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών, στρατιωτικός εξοπλισµός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εύχρηστος και µη επιχειρησιακά αναγκαίος, µπορεί να δωρίζεται ή να παραχωρείται
κατά χρήση για την εξυπηρέτηση της αµυντικής πολιτικής της χώρας, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική
εξουσία, η οποία εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση
της ΓΔΠΕΑΔΣ, την οποία διατυπώνει σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, και έγκριση του ΚΥΣΕΑ.
7. Για τις διαδικασίες της παρ. 5 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος, προσαρµοσµένες στη
φύση και τον σκοπό των συµβάσεων αυτών.
8. Πολεµικό υλικό, ειδικά σχεδιασµένο ή προσαρµοσµένο για στρατιωτικούς σκοπούς, που δεν χρησιµοποιείται ή δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως όπλο ή πυροµαχικό και χαρακτηρίζεται ως µη επιχειρησιακά αναγκαίο, σύµφωνα µε την παρ. 1, µπορεί ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας να αξιοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251).
9. Κάθε είδους υλικό των ΕΔ που καθίσταται άχρηστο
ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού
Ανεφοδιασµού και Διαχειρίσεως Υλικού των Ενόπλων
Δυνάµεων (ΓΚΑΔΥΕΔ), µπορεί να διατίθεται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 53
του ν.δ. 721/1970.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 167
Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας - Αντικατάσταση του
άρθρου 2 του ν. 3433/2006
Το άρθρο 2 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι διαδικασίες της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΚΔΠ) για την προµήθεια και παροχή υπηρεσιών
στρατιωτικού εξοπλισµού, µε εξαίρεση απλά υλικά εµπορίου χαµηλής τεχνολογίας, διέπονται από τα πρότυπα
της σειράς AQAP (Allied Quality Assurance Publications)
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και ISO (International Standardisation Organization) ή ισοδύναµα και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του ανάδοχου αυτή είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ποιότητας που
προσδιορίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η ΚΔΠ εφαρµόζεται ύστερα από ανάλυση και προσδιορισµό των διακινδυνεύσεων στις συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού.
3. Οι αρµόδιοι φορείς των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων συνεργάζονται και συντονίζονται µε τη ΓΔΑΕΕ
για τη διασφάλιση της ποιότητας του υπό προµήθεια
στρατιωτικού εξοπλισµού και την εκτέλεση των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιµών των υπό προµήθεια συστηµάτων και µέσων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης µίας σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει στα έγγραφα της σύµβασης τις βασικές και
ειδικές απαιτήσεις για τον καθορισµό και την εκτέλεση
της διαδικασίας ΚΔΠ.
4. Η ΚΔΠ υλοποιείται σε όλες τις φάσεις του κύκλου
ζωής του στρατιωτικού εξοπλισµού και λειτουργίας των
συστηµάτων και µέσων, όπως παρακάτω:
α) για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε οικονοµικούς φορείς του εσωτερικού, στο πλαίσιο του Κανονισµού ΚΔΠ και σε εναρµόνιση µε τη Συµφωνία Τυποποίησης (Standardization Agreement-STANAG) 4107 και τις
διεθνείς πρακτικές,
β) για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε οικονοµικούς φορείς χωρών µελών ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τη διαδικασία STANAG 4107, συνεπικουρούµενη από τις προβλέψεις του «προτύπου» Συµµαχικές Δηµοσιεύσεις Διασφάλισης
Ποιότητας(Allied
Quality
Assurance
Publications-AQAP) 2070 και επιπρόσθετων διµερών
συµφωνιών, εφόσον υπάρχουν,
γ) για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε οικονοµικούς φορείς χωρών µη µελών ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τα
σχετικά Μνηµόνια Συνεργασίας ή µε αντίστοιχες προβλέψεις στους όρους των συµβάσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
της ΓΔΑΕΕ, εκδίδεται Κανονισµός ΚΔΠ, µε τον οποίο καθορίζονται τα όργανα, οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας του υπό προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού και την εκτέλεση, σε συνεργασία µε τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιµών των υπό προµήθεια συστηµάτων και
µέσων, εναρµονισµένου µε την STANAG 4107 και τις διεθνείς πρακτικές.»
Άρθρο 168
Εγγύηση συµµετοχής - Αντικατάσταση του άρθρου 33
του ν. 3433/2006
Στο άρθρο 33 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) τροποποιούνται οι παρ. 1 έως 9, καταργούνται οι παρ. 10 έως 14 και
το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Εγγύηση συµµετοχής
1. Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους προσφέροντες
να παράσχουν εγγύηση συµµετοχής, το ύψος της οποί-

ας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε
ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό
(2%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του/των τµήµατος/τµηµάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται η προσφορά.
3. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων της κοινοπραξίας.
4. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της
σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
5. Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο και
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της
σύµβασης.
6. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή ψευδείς πληροφορίες αναφορικά µε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του,
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. Προδικαστική
προσφυγή ή ένσταση του προσφέροντος κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγύησης.
7. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προσωρινό ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες:
α) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προσφυγής ή εκδοθεί απόφαση επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης,
β) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών,
γ) µετά από την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 13 του ν.
3978/2011 (Α΄ 137), εφόσον απαιτείται.
8. Για τα προηγούµενα της κατακύρωσης στάδια, η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
σε περίπτωση:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσής της,
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής
ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωµα άσκησής
της ή αυτή έχει απορριφθεί αµετακλήτως.
9. Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής ισχύουν όσα προβλέπονται στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 και στις παρ. 13 και 14 του άρθρου
33Α που αφορούν στις εγγυήσεις που κατατίθενται κατά
το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης της σύµβασης.»
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Άρθρο 169
Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης
της σύµβασης - Προσθήκη άρθρου 33Α
στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α΄ 20) προστίθεται άρθρο 33Α ως
εξής:
«Άρθρο 33Α
Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης
και εκτέλεσης της σύµβασης
1. Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον προσωρινό ανάδοχο να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
3. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν και πέντε δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής αξίας της
συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίαςπλαίσιο, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία αποδεσµεύεται ισόποσα
και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση µε τον χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Προκειµένου να
υπογραφεί η σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνίαπλαίσιο, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να υποχρεωθεί να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 1.
4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν από την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης χωρίς Φ.Π.Α..
5. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
πρέπει να υπερβαίνει τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών για
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει, συνολικά και χωρίς διακρίσεις, την εφαρµογή όλων
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
7. Εγγύηση προκαταβολής παρέχεται υποχρεωτικά
στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και είναι ισόποση µε την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη
από την καταβολή, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου
που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της
εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους των εγγράφων της σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες
που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο
της σύµβασης.

8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και
προκαταβολής επιστρέφονται µετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση ενδεχόµενων απαιτήσεων από τους αντισυµβαλλοµένους. Η παραλαβή
των συµβατικών αντικειµένων τεκµηριώνεται από την υπογραφή του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής ελέγχου και παραλαβών της
σύµβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται µετά
από την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και
των εγγράφων της σύµβασης. Αν το αντικείµενο της
σύµβασης είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που
παραλήφθηκε οριστικά. Αν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
9. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητά από τον ανάδοχο να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των υλικών
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της
εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ή σε ποσοστό µέχρι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας των συµβατικών ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., για τα οποία παρέχεται.
10. Σε περίπτωση παροχής είδους που αποτελεί αδιαίρετη παροχή, παραδίδονται και εγγυήσεις εξασφάλισης
των ενδιάµεσων πληρωµών.
11. Πρόσθετες εγγυήσεις - εξασφαλίσεις µπορεί να
ζητούνται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής για
την εκπλήρωση ειδικών όρων εκτέλεσης της σύµβασης,
όπως είναι η ασφάλεια εφοδιασµού, καθώς και η επιστροφή του σταθερού και µη επαναλαµβανόµενου κόστους. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπονται ρητά στα
έγγραφα της σύµβασης οι όροι κατάθεσης, επιστροφής
και κατάπτωσής τους.
12. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα αναγνωρισµένα από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Μπορεί, επίσης, να εκδίδονται από το Ταµείο Μηχανικών
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά από τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Κατ’ εξαίρεση, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δέχεται
εγγυήσεις που εκδίδονται από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ.
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β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄
13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωµα αυτό, καθώς και εταιρικές εγγυητικές επιστολές, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες που τις εκδίδουν διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα µε βαθµό εντός της επενδυτικής βαθµίδας, πιστοποιηµένη από διεθνείς οίκους αξιολόγησης αναγνωρισµένους από το ελληνικό Δηµόσιο.
13. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επικοινωνεί µε τους
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
14. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται από τα δικαιώµατα της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ζβ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.»
Άρθρο 170
Εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης
- Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α΄ 20) προστίθεται άρθρο 33Β ως
εξής:
«Άρθρο 33Β
Εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, όταν κρίνει σκόπιµο, να
προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη
λειτουργία συγκεκριµένου αντικειµένου της σύµβασης.
Ο χρόνος και το περιεχόµενο της εγγυηµένης λειτουργίας περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συµβα-

τικού αντικειµένου. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της
εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη
µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης.
3. Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου διενεργείται µε τη
φροντίδα της αρµόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών αντικειµένων, η οποία προβαίνει
στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου προς τα προβλεπόµενα στη σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η
παραπάνω επιτροπή εισηγείται στην αρµόδια υπηρεσία
παρακολούθησης της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου ή, εφόσον ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
την επιβολή κυρώσεων.
4. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των συµβατικών αντικειµένων συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στην οποία αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, η παραπάνω επιτροπή µπορεί να προτείνει
στην αρµόδια υπηρεσία παρακολούθησης της σύµβασης
την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 33Α ή, εφόσον ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, την επιβολή κυρώσεων.»
Άρθρο 171
Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύµβασης
παροχής υπηρεσίας - Αντικατάσταση του άρθρου 37
του ν. 3433/2006
Στο άρθρο 37 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) τροποποιούνται οι παρ. 1 έως 6, προστίθενται παρ. 7 έως 9 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύµβασης
παροχής υπηρεσίας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 61 περί τροποποίησης συµβάσεων,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος
την οικονοµική εξουσία είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού
χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
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παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στον συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης,
το υλικό δεν παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος του αναδόχου.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή αποκλειστικής υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 40.
5. Αν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή αν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε
την επιφύλαξη των περιπτώσεων µη κήρυξης εκπτώτου
της παρ. 3 του άρθρου 41.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
7. Ο ανάδοχος κάθε φορά που προσκοµίζει υλικό στον
τόπο παράδοσής του υποχρεούται, µετά από την προσκόµιση του υλικού, να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκοµίστηκε.
8. Στη σύµβαση υπηρεσιών ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.
Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιάµεσες προθεσµίες για τα επιµέρους στάδια παροχής
των υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ή αµφότερων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα
που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα
της σύµβασης, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν και λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου
στον χρόνο που ορίζεται στη σύµβαση.
9. Τηρουµένου του άρθρου 61 περί τροποποίησης
συµβάσεων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος την
οικονοµική εξουσία, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ή
υποβολής των παραδοτέων ή αµφότερων µπορεί να παρατείνεται µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας της σύµβασης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων µη κήρυξης εκπτώτου της παρ. 3 του άρθρου 41.»
Άρθρο 172
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών ή παροχή
υπηρεσιών - Αντικατάσταση του άρθρου 40
του ν. 3433/2006
Στο άρθρο 40 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) τροποποιούνται οι παρ. 1 έως 7, προστίθενται παρ. 8 έως 11 και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 40
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών
ή παροχή υπηρεσιών
1. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί
µετά από τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι να
λήξει ο χρόνος της παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 37, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο µε
απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία που υπολογίζεται ως εξής:
α) για καθυστέρηση από µία έως είκοσι ηµέρες, 0,03%
για κάθε ηµέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιµο από 0,03%
µέχρι 0,6%,
β) για καθυστέρηση από είκοσι µία έως σαράντα ηµέρες, πρόστιµο 0,04% για κάθε ηµέρα, δηλαδή συνολικό
πρόστιµο από 0,64% µέχρι 1,4%,
γ) για καθυστέρηση από σαράντα µία έως εξήντα ηµέρες, 0,05% για κάθε ηµέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιµο
από 1,45% µέχρι 2,4%,
δ) µετά την παρέλευση εξήντα (60) ηµερών, το πρόστιµο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ηµέρα. Στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να καθορίζεται ανώτατο όριο προστίµου ως ποσοστό επί της
συµβατικής αξίας των µη εµπρόθεσµα παραδοθέντων
συµβατικών αντικειµένων.
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί
της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητάς τους.
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος
της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά από τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι να λήξει ο
χρόνος της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 37, επιβάλλεται εις βάρος του χρηµατικό πρόστιµο, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία.
5. Το πρόστιµο της παρ. 4 υπολογίζεται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης,
ή, σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών
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της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται πρόστιµο δύο
κόµµα πέντε τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%)
χωρίς Φ.Π.Α. επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
6. Το πρόστιµο για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητο από το επιβαλλόµενο για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορεί
να ανακαλείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος
την οικονοµική εξουσία, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
7. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο στις προηγούµενες παραγράφους πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερηµερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την εποµένη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του υλικού ή την παροχή της υπηρεσίας, µε το ανώτατο όριο του ποσοστού
του τόκου υπερηµερίας.
8. Εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό, η είσπραξη του προστίµου και των τόκων υπερηµερίας επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα ή σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των
δηµοσίων εσόδων. Το πρόστιµο και ο τόκος υπερηµερίας
αποδίδονται στο Μετοχικό Ταµείο του κλάδου επ’ ωφελεία του οποίου έχει συναφθεί η σύµβαση.
9. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το πρόστιµο και οι τόκοι υπερηµερίας επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη
της κοινοπραξίας.
10. Η επιβολή προστίµου δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
11. Πέραν όσων ορίζονται στην παρ. 8, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό, παρέχεται η
δυνατότητα αντικατάστασης µέρους ή του συνόλου του
επιβαλλόµενου χρηµατικού προστίµου και των τόκων επί
της προκαταβολής λόγω υπερηµερίας, για ποσό το ύψος
του οποίου δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 24 του ν.
3978/2011 (Α΄ 137), µε ισόποσης αξίας προµήθεια ειδών
ή/και παροχή υπηρεσιών συνδεόµενων άµεσα µε το αντικείµενο της σύµβασης, τα οποία αποδεδειγµένα είναι αναγκαία στην αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης. Για την περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά σχετικός
ρητός όρος που µπορεί να εφαρµοστεί κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής στη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης, µε ανάλογη τροποποίηση των όρων της σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 61.»
Άρθρο 173
Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις - Αντικατάσταση
του άρθρου 41 του ν. 3433/2006
Το άρθρο 41 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 41
Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση
που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία:
α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν.
3978/2011 (Α΄ 137),
β) σε περίπτωση σύµβασης προµηθειών, εφόσον δεν
φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν τα επισκεύασε ή δεν τα συντήρησε µέσα
στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε,
γ) στην περίπτωση σύµβασης υπηρεσιών:
γα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και
γβ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση υπηρεσιών κατά την περ. γ΄ της
παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει το παρόν άρθρο και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η προθεσµία, που τάσσεται, πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας
της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε
(15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να έχει συµµορφωθεί,
µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης. Στην απόφαση αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά
των λόγων µη συµµόρφωσης του αναδόχου που οδήγησαν σε αυτή.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
γ) επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση της σύµβασης, η εκτιµώµενη αξία της
οποίας είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηµατικά όρια του
άρθρου 24 του ν. 3978/2011.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, ο
οποίος υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση,
υπέρ του Μετοχικού Ταµείου του κλάδου για λογαριασµό του οποίου διενεργείται η προµήθεια ή του κλάδου
που ενεργεί την προµήθεια,
β) καταλογισµός σε βάρος του της διαφοράς τιµής
του αντικειµένου της σύµβασης και κάθε άµεσης ή έµµεσης προκαλούµενης ζηµίας του Δηµοσίου εξαιτίας της
προµήθειας του αντικειµένου της σύµβασης είτε από τον
επόµενο οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος στον
διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας σύνα-
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ψης σύµβασης, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Το ποσό αυτό εισπράττεται, είτε µε συµψηφισµό µε ποσά που του οφείλει το Δηµόσιο, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη δηµόσιων εσόδων. Εάν δεν
πραγµατοποιηθεί νέα προµήθεια του αντικειµένου της
σύµβασης, καταλογίζεται ποσό που δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%) της αξίας του αντικειµένου της σύµβασης υπολογιζόµενο µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την
κρίση του αρµόδιου φορέα και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
γ) η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από
την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον οικονοµικό φορέα µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι
την επιστροφή της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερηµερίας,
δ) αποκλεισµός έως τρία (3) έτη από το σύνολο των
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος.
5. Η µη παράσταση του αναδόχου κατά τη συνεδρίαση
του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο
αναστολής της εξέτασης του θέµατος και της επ' αυτού
γνωµοδότησης.
6. Εάν η προµήθεια του αντικειµένου της σύµβασης
σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης,
της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε
το προς καταλογισµό ποσό.
7. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων επιβολής κυρώσεων του άρθρου 42, οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της αναθέτουσας αρχής για θετική
ζηµία που προήλθε από την άρνηση ή υπαίτια αδυναµία
του αναδόχου να πραγµατοποιήσει εγκαίρως τη σύµβαση που του κατακυρώθηκε.»
Άρθρο 174
Τροποποίηση συµβάσεων και συµφωνιών - πλαίσιο
κατά τη διάρκειά τους - Αντικατάσταση του άρθρου 61
του ν. 3433/2006
Το άρθρο 61 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 61
Τροποποίηση συµβάσεων και συµφωνιώνπλαίσιο κατά τη διάρκειά τους
1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορεί να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και

ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της
σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και
ρήτρες αναπροσαρµογής τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, τους όρους µε τους οποίους µπορεί να ενεργοποιηθούν και δεν
προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή
της συµφωνίας-πλαίσιο.
β) Για συµπληρωµατικές προµήθειες ή υπηρεσίες από
τον αρχικό ανάδοχο, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες
και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον
η αλλαγή αναδόχου:
βα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς
λόγους, όπως για απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες
ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία
σύναψης της αρχικής σύµβασης και
ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Στις υποπερ. βα και ββ, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής
δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%)
της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος.
γ) Όταν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
γα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή,
γβ) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση
της σύµβασης,
γγ) η αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος.
δ) Όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον
στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
δα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε την περ. α΄,
δβ) ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου,
λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της
εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, µε τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της
σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής του παρόντος.
ε) Όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των
ορίων του άρθρου 24 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και του
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης.
Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική
φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογί-
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ζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
στ) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας
τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια της παρ. 2.
2. Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια
της περ. στ΄ της παρ. 1, όταν πληροί µία ή περισσότερες
από τις εξής προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν
αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, είτε θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή την αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς είτε θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική
σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις
διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στην περ. δ΄ της
παρ. 1,
ε) η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συµφέροντα
του Δηµοσίου.
3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ουσιώδης τροποποίηση
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο, κατά την έννοια
της παρ. 2, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, ύστερα από θετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το οποίο διαπιστώνει αν η τροποποίηση
είναι νόµιµη και αιτιολογείται επαρκώς, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας.
4. Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στις
περ. β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1, όταν η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, η αναπροσαρµοσµένη τιµή είναι η τιµή αναφοράς.
5. Η τροποποίηση της σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο
γίνεται σε κάθε περίπτωση, µε απόφαση του έχοντος
την οικονοµική εξουσία, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας ΚΓΕΠ/ΠΓΕΠ.
6. Η αναθέτουσα αρχή που τροποποιεί µία σύµβαση
µε βάση τις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1, δηµοσιεύει σχετική
γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 48 του
ν. 3978/2011.»
Άρθρο 175
Απόρριψη - αντικατάσταση υπηρεσιών Προσθήκη άρθρου 63Α στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α΄ 20) προστίθεται άρθρο 63Α ως
εξής:
«Άρθρο 63Α
Απόρριψη - αντικατάσταση υπηρεσιών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή

µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή των παραδοτέων
µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του
έχοντος την οικονοµική εξουσία, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή παραδοτέων αυτών µε
άλλα, που είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης,
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής
διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 40, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή
τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κυρώσεις, µε την επιφύλαξη των
περιπτώσεων µη κήρυξης εκπτώτου της παρ. 3 του άρθρου 41.»
Άρθρο 176
Διαιτητική επίλυση συµβατικών διαφορών Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3433/2006
Στον ν. 3433/2006 (Α΄ 20) προστίθεται άρθρο 70Α ως
εξής:
«Άρθρο 70Α
Διαιτητική επίλυση συµβατικών διαφορών
1. Στα έγγραφα της σύµβασης, ιδίως για συµβάσεις
µείζονος οικονοµικής αξίας, µπορεί να περιληφθεί ρήτρα
διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που απορρέει από ή
σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη σύµβαση προµήθειας ή υπηρεσίας.
2. Η υπαγωγή κάθε διαφοράς σε διαιτησία προϋποθέτει γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 49 του εισαγωγικού νόµου
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄
182).
3. Έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου και των συνεδριάσεών του είναι η Αθήνα. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το
ελληνικό και γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας η ελληνική. Η διαιτητική απόφαση και το κείµενο της συµφωνίας στο οποίο αυτή βασίζεται συντάσσονται σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 177
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄
1. Αποφάσεις ενεργοποίησης προγραµµάτων που έχουν ληφθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύναψη σύµβα-
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σης, επικαιροποιούνται µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, στην έκταση που απαιτείται, προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος.
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή
προµηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά τον
χρόνο έναρξής τους. Ως έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης νοείται:
α) η αποστολή προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συµβάσεις του Δεύτερου Μέρους του ν. 3978/2011 (Α΄ 137),
β) η δηµοσίευση προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τις συµβάσεις του Τρίτου Μέρους του ν.
3978/2011,
γ) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, για τις συµβάσεις που ανατίθενται µε τη διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισµού και
δ) η λήψη απόφασης σύναψης σύµβασης, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
2. Συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται σύµφωνα µε το καθεστώς που τις διείπε κατά τον χρόνο σύναψής τους.
3. Η παρ. 11 του άρθρου του άρθρου 40 του ν.
3433/2006 (Α΄ 20) περί αντικατάστασης του χρηµατικού
προστίµου µε ισόποσης αξίας προµήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών µπορεί να εφαρµοστεί και στις ήδη συναφθείσες και εκτελούµενες συµβάσεις στις οποίες δεν
υφίσταται σχετικός όρος, καθώς και στις συµβάσεις που
έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
3978/2011 και για τις οποίες εκκρεµεί επιβολή ή είσπραξη επιβληθέντος χρηµατικού προστίµου και τόκων επί
της προκαταβολής λόγω υπερηµερίας.
Άρθρο 178
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β΄
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 75 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) περί διάρθρωσης του Μακροπρόθεσµου και του τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των
Ενόπλων Δυνάµεων,
β) οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α΄ 137):
τα άρθρα 9 περί κανόνων διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς, 11 περί ελέγχου και επιθεώρησης των οικονοµικών φορέων και οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 81 περί ειδικών προβλέψεων για τις εγγυητικές επιστολές.
γ) οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3433/2006 (Α΄ 20): τα
άρθρα 5 περί φορέων πραγµατοποίησης των προµηθειών, 7 περί αρµοδιοτήτων της ΓΔΑΕΕ, 8 περί αρµοδιοτήτων των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων, 9 περί αρµοδιοτήτων των Μειζόνων Σχηµατισµών και λοιπών Σχηµατισµών των Ενόπλων Δυνάµεων,
10 περί αρµοδιοτήτων των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, 11 περί των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάµεων
στο εξωτερικό, 13 περί των οργάνων πραγµατοποίησης
των προµηθειών των Ενόπλων Δυνάµεων, 14 περί της
Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Προµηθειών, 15 περί

των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Επιτροπών Προµηθειών, 16 περί των αρµοδιοτήτων των οργάνων εκτέλεσης των προµηθειών, 17 περί των επιτροπών εµπειρογνωµόνων και 18 περί των επιτροπών ελέγχου και παραλαβής προµηθειών.
Άρθρο 179
Έναρξη ισχύος Μέρους Β΄
Η ισχύς του Μέρους Β΄ αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 180
Έσοδα και προϋπολογισµός της Επιτροπής
Ανταγωνισµού - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 17 του ν. 3959/2011
Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 17 ν. 3959/2011
(Α΄ 93) και το άρθρο 17 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έσοδα και προϋπολογισµός
της Επιτροπής Ανταγωνισµού
(Άρθρο 5 της Οδηγίας-Πόροι)
1. Στις ανώνυµες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν
το µετοχικό τους κεφάλαιο επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (1%ο), υπολογιζόµενο επί του µετοχικού
κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνοµα και για
λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του
οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος
και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηµατικών ποσών. Τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού πρέπει κατ'
ελάχιστο να ανέρχονται για τα έτη 2021 και 2022 σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του οικονοµικού έτους 2019,
όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(«ελάχιστο όριο εσόδων»), ενώ για τα έτη από το 2023
και εφεξής σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.00004
(τέσσερα του δισεκατοµµυρίου) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούµενου οικονοµικού έτους, όπως αυτό ορίζεται κατ' έτος από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»). Εάν το ύψος
των εσόδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού από τα τέλη
του προηγούµενου εδαφίου είναι χαµηλότερο του ελάχιστου ορίου εσόδων, η σχετική διαφορά συµπληρώνεται
από τον κρατικό προϋπολογισµό µε απόφαση του Υ-
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πουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα έσοδα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού δύνανται να ενισχύονται
από τον κρατικό προϋπολογισµό κατ' ελάχιστο σε ύψος
0.00001 (ένα του δισεκατοµµυρίου) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούµενου έτους, όπως
αυτό ορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον το συµβούλιο εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής Ανταγωνισµού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22, κρίνει, κατά απλή πλειοψηφία, ότι οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει της στοχοθεσίας της Επιτροπής, και ύστερα από µέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης, έχουν επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων της Επιτροπής µε αυτό το ποσό πραγµατοποιείται εντός του
αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους.
1A. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εισπράττει, εκτός του τέλους της παρ.
1, ως πόρο, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων ή κάθε άλλο έσοδο
που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύµατα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως διεθνείς οργανισµούς, επιστηµονικούς και ερευνητικούς οργανισµούς.
Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθενται
σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Τα έσοδα αυτά
δεν µπορούν να υπερβαίνουν κατ' έτος το δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του «ελάχιστου ορίου εσόδων» της
παρ. 1. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων του
προηγούµενου εδαφίου, την παροχή αµοιβών σε τρίτους
και πρόσθετων αµοιβών στο προσωπικό και τα µέλη της
Επιτροπής Ανταγωνισµού αποκλειστικά για την εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού και, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις
δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται
στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε την ετήσια έκθεση
του άρθρου 29 και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαθέτει ανεξαρτησία
ως προς τον τρόπο διάθεσης του χορηγούµενου προϋπολογισµού της για τους σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων της, εντός του πλαισίου του ν. 4270/2014
(Α΄ 143).
5. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (έσοδα – έξοδα), διατίθεται έως το ογδόντα τοις εκατό (80%) του θε-

τικού οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να προβαίνει σε
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, συµπεριλαµβανοµένης και της αγοράς ή µίσθωσης ακινήτων. Το τίµηµα της αγοράς ή της µίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η µίσθωση ακινήτου του πρώτου εδαφίου για τη
στέγαση των υπηρεσιών της Επιτροπής µπορεί να υπερβαίνει και τη δωδεκαετία που προβλέπεται στο άρθρο 4
του ν. 3130/2003 (Α΄ 76), µε ανώτατη διάρκεια τα είκοσι (20) έτη και µε δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να συνάπτει συµβάσεις
µακροχρόνιας µίσθωσης.
Η µίσθωση ακινήτου διενεργείται µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό. Στη διαδικασία µίσθωσης δικαιούνται
να υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι
κάτοχοι αυτών, δυνάµει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), εφόσον προσκοµίζουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος του ακινήτου
συνυπογράφει τη σύµβαση µίσθωσης, διασφαλίζοντας
την ακώλυτη χρήση του µισθίου από την Επιτροπή Ανταγωνισµού καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης, σε περίπτωση δε, καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη σύµβαση µε
την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την υπόλοιπη διάρκεια
αυτής µε τους ίδιους όρους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µακροχρόνια µίσθωση ακινήτου χωρίς δηµοπρασία, διαζευκτικά, εφόσον: α) το
προς µίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθµού, δηµόσιας επιχείρησης
και οργανισµού (Δ.Ε.Κ.Ο.), ανώνυµης εταιρείας, της οποίας η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει στο δηµόσιο, ιδρύµατος ή κοινωφελούς περιουσίας του ν. 4182/2013
(Α΄ 185), ή β) πρόκειται για την επέκταση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού σε µη µισθωµένους χώρους του ιδίου ή
παρακείµενου ακινήτου.
Σε περίπτωση που το ακίνητο το οποίο πρόκειται να
µισθώσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού χρειάζεται επεµβάσεις, προσθήκες ή βελτιώσεις, δύναται να προβαίνει σε
αυτές εξ ιδίων πόρων. Τα ποσά για την εκπόνηση της µελέτης, την έκδοση αδείας, την κατασκευή και την παρακολούθηση εκτέλεσης των εργασιών και την παραλαβή
του µισθίου, στον βαθµό που βαρύνουν τον εκµισθωτή,
µετά από κοινή συµφωνία των µερών, συµψηφίζονται µε
τα συµβατικώς οριζόµενα µισθώµατα ή άλλως συνυπολογίζονται κατά τον καθορισµό του ύψους του µισθώµατος. Η µελέτη για τις ανωτέρω εργασίες και η έκδοση
της απαιτούµενης άδειας µπορούν να ανατεθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, σε µελετητικό γραφείο. Η
παραλαβή του µισθίου, έτοιµου προς χρήση, γίνεται από
Επιτροπή, την οποία συγκροτεί η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού και στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του εκµισθωτή και της µισθώτριας.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποδίδει στους δικαιούχους ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ της αχρεωστήτως. Σε αυτά συµπεριλαµβάνεται ιδίως, το ποσό της παρ.
1, που αντιστοιχεί στο ιδρυτικό κεφάλαιο που δεν κατα-
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βλήθηκε ή στο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου που
δεν καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον ποσό του τέλους που
καλύφθηκε από εσφαλµένο υπολογισµό.
8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να προβαίνει στη
σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου
µε εκµισθώτρια την ίδια. Για τη σχετική διαδικασία ισχύουν κατ' αναλογία τα προβλεπόµενα στα εδάφια τέταρτο, πέµπτο και έκτο της παρ. 6.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγγραπτέα στο οικείο κτηµατολογικό βιβλίο, µεταβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως νόµιµα
εκπροσωπείται, η κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται
στην Αθήνα, επί των οδών Κότσικα 1Α και Πατησίων 70,
που έχει αγοραστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έναντι τιµήµατος που καταβλήθηκε από τους
πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού και στο οποίο η τελευταία στεγάζει τις υπηρεσίες της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Άρθρο 181
Μισθολογικές ρυθµίσεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Α.Ε. και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων Α.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 7
του ν. 4354/2015
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) προστίθεται περ. ζ΄, ως προς τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015, και η παρ. διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΑ.ΚΕ.Θ.Ε.), µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 28,
β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄
297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν
γένει αµειβόµενοι µε ειδικά µισθολόγια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 28,
δ) οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί και Ανώνυµες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.
3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
ε) το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
στ) το προσωπικό, που απασχολείται µε συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα ή προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους και τη διαχείριση των οποίων αναλαµβάνουν τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα
και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α΄ 258), οι Ε.Λ.Κ.Ε., των Α.Ε.Ι. του άρθρου
50 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τα Ερευνητικά Πανεπι-

στηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), µε την
επιφύλαξη του άρθρου 28,
ζ) η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε., κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66)».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015, ως προς
τις αποδοχές αποσπασµένων ή µετακινούµενων υπαλλήλων, δεν εφαρµόζεται για τους υπαλλήλους που αποσπώνται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και
στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.,
κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4608/2019
(Α΄ 66).
Άρθρο 182
Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) και καθορισµός του ύψους
των λειτουργικών δαπανών - Τροποποίηση του άρθρου
4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού της
Ε.Α.Τ. Α.Ε. που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 3912/2011 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία αποτελεί τον αποκλειστικό, πλην των διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και των άµεσων θυγατρικών αυτής, φορέα δηµιουργίας και λειτουργίας ταµείων χρηµατοδοτικών εργαλείων µε τη συµµετοχή εθνικών πόρων ή
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Εταιρεία αποτελεί φορέα υλοποίησης προγραµµάτων ενίσχυσης
µέσω επιδοτήσεων επιχειρήσεων.
- Αναπτύσσει τα προϊόντα της είτε η ίδια είτε και µέσω
των συνεργασιών της µε άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς.
- Λαµβάνει τόσο εθνικούς πόρους όσο και πόρους που
προέρχονται από Ευρωπαϊκά Ταµεία.
- Δύναται να λαµβάνει επιχορήγηση, η οποία ορίζεται
για τον σκοπό αυτό ως άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά µέσω δωρεάς από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή τη
διαχειριστική αρχή του κατά περίπτωση επιχειρησιακού
προγράµµατος ή άλλης δράσης που συγχρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλη πηγή χρηµατοδότησης για να ιδρύει και να διαχειρίζεται χρηµατοδοτικά
µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των Ταµείων Χαρτοφυλακίου, όπως, ενδεικτικά, Ταµεία Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων και Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή Συνεπενδύσεων, Εγγυήσεων, Δανειοδοτήσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ.
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 193), στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Τίτλος IV, Χρηµατοδοτικά Μέσα) (L 347), στον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθµ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (L 347) και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 508/2014 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 149). Στις συµφωνίες χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εταιρείας, καθώς και
στις κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση των
ανωτέρω Ταµείων καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια υλοποίησης και διαχείρισης
των ανωτέρω.»
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2. Στο τέλος του άρθρου 4 του καταστατικού της
Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3912/2011, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Οι λειτουργικές δαπάνες που καταβάλλονται στην
E.A.T. Α.Ε. και συνδέονται αποκλειστικά µε την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει, στο πλαίσιο λειτουργίας χρηµατοδοτικών εργαλείων ή παροχής άµεσης
ενίσχυσης µε πόρους που προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Πρόγραµµα
Δηµόσιων Επενδύσεων, δυνάµει υπουργικών αποφάσεων και επιχειρησιακών συµφωνιών, δεν υπερβαίνουν ως
µέγιστο ποσοστό το τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού προϋπολογισµού των δράσεων που διαχειρίζεται
και υλοποιεί κάθε φορά. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των λειτουργικών δαπανών λαµβάνονται υπόψη ο
προϋπολογισµός και ο τύπος των δράσεων, καθώς και τα
καθήκοντα που αναλαµβάνει. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται για κάθε χρηµατοδοτικό εργαλείο ή δράση παροχής
άµεσης ενίσχυσης οι επιλέξιµες κατηγορίες των λειτουργικών δαπανών, τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά καταβολής
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 183
Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού
της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), προστίθεται περ. στ΄ και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1α. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από επτά
(7) έως έντεκα (11) µέλη, που εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018, και η θητεία
τους είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει µεταξύ
αυτών και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος της Εταιρείας µπορεί να είναι και Πρόεδρος
των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών
της εταιρειών.
Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών
του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα µέλη νοούνται
αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση µε την Εταιρεία µε
την έννοια ότι:
αα) δεν διατηρούν επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρική της ή µε άλλη
επιχείρηση που συνδέεται εµπορικά µε την Εταιρεία,
σχέση που, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας, ιδίως, όταν η επιχείρηση αυτή είναι σηµαντικός προµηθευτής ή πελάτης της
Εταιρείας,
ββ) δεν κατέχουν θέση Προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού µέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση που συνδέεται µε την Εταιρεία
µε σχέση µητρικής - θυγατρικής,
γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτηµένης εργασίας, έρ-

γου ή έµµισθης εντολής µε την Εταιρεία ή µε επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε αυτήν µε σχέση µητρικής - θυγατρικής, σύµφωνα µε το άρθρο 99 του
ν. 4548/2018,
δδ) δεν έχουν συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού
Συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή
επιχείρησης, που συνδέεται µε αυτήν µε σχέση µητρικής-θυγατρικής.
β. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας και να διαθέτουν επαρκή
χρόνο για την ενασχόληση µε τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου ως συνόλου
πρέπει να εξασφαλίζει ότι, τα µέλη του διαθέτουν ευρύ
φάσµα γνώσεων και εµπειριών ως προς τα αντικείµενα
της Εταιρείας, ιδίως, σε θέµατα σχεδιασµού και άσκησης
αναπτυξιακής πολιτικής, χρηµατοοικονοµικά, τραπεζικά,
επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η οµαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του
συνόλου των λειτουργιών της.
γ. Ο διευθύνων σύµβουλος και ο Πρόεδρος επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης
πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή
ανάδειξης υποψηφίων µελών µε τη συνδροµή ιδιωτικής
εταιρείας συµβούλων ειδικευµένη στην πρόσληψη στελεχών, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιµότητας
της περίπτωσης β΄. Η τελική επιλογή και ο ορισµός του
διευθύνοντα συµβούλου και του Προέδρου γίνεται από
τη γενική συνέλευση των µετόχων.
δ. Δεν µπορεί να επιλέγεται ως µέλος οργάνων της Εταιρείας ή να είναι µέλος των οργάνων αυτής πρόσωπο
που έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για:
αα) τοκογλυφία, απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση,
εκβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία και
ββ) φορολογικά αδικήµατα, αδικήµατα της νοµοθεσίας:
ααα) νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
βββ) περί εταιρειών,
γγγ) πτώχευσης και αφερεγγυότητας,
δδδ) αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή µέσων πληρωµής, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα αδικήµατα
χειραγώγησης της αγοράς και πράξεις προσώπων που
κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες.
Η αµετάκλητη καταδίκη µέλους οργάνου της εταιρείας για τις ως άνω πράξεις έχει ως συνέπεια την έκπτωσή
του από τη θέση µέλους του οργάνου.
ε. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο διευθύνων
σύµβουλος και τα µέλη των επιτροπών κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους δεσµεύονται µόνο από τον νόµο,
τους εσωτερικούς κανονισµούς της Εταιρείας και τη συνείδησή τους.
στ. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου της Ε.Α.Τ. Α.Ε. δύναται να συµπίπτει στο ίδιο
πρόσωπο.»
2. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτε-
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ρο του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), εφαρµόζεται, ως προς τη
διάρκεια της θητείας, για τα εν ενεργεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µέλη του διοικητικού
Συµβουλίου της Ε.Α.Τ. Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου.
3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε., που θεσπίστηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, ισχύει από τη λήξη της θητείας των
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας.
Άρθρο 184
Έγκριση των κανονισµών της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Α.Ε. από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011
Η παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 (Α΄
17) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας καταρτίζονται και εγκρίνονται οι κανονισµοί λειτουργίας, προσωπικού και αποδοχών, προµηθειών και
διαχείρισης κινδύνων.»
Άρθρο 185
Ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. - Τροποποίηση
του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3912/2011 (Α΄ 17) προστίθενται εδάφια και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έµµισθης εντολής. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος και εποπτεύει τις διευθύνσεις που, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας και το
εγκεκριµένο οργανόγραµµα της εταιρείας αναφέρονται
σε αυτόν. Ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που εκδίδεται µετά από πρόταση του Διευθύνοντος
Συµβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρµοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής είτε προσλαµβάνεται
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε επιλέγεται και τοποθετείται µεταξύ των εξειδικευµένων στελεχών που υπηρετούν στην εταιρεία. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ανακαλείται ελεύθερα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Με τον ίδιο τρόπο προσλαµβάνονται, επιλέγονται, τοποθετούνται ή και ανακαλούνται και οι Διευθυντές της Εταιρείας.»
Άρθρο 186
Ρυθµίσεις για το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. Τροποποίηση των παρ. 5 και 6
του άρθρου 28 του ν. 2843/2000
1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του
ν. 2843/2000 (Α΄ 219) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση της

γενικής συνέλευσης. Στη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να ορίζεται υπάλληλος και λειτουργός
του κατά το άρθρο 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) δηµόσιου
τοµέα ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (µόνιµος, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό). Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας δύναται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 τροποποιούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο, προστίθενται πέµπτο και έκτο εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρίας. Με το καταστατικό αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το σκοπό, τη διάρκεια, την έδρα και
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τον αριθµό των µετοχών, την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των µετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώµατα των µετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου, το χρόνο θητείας των µελών του διοικητικού συµβουλίου, τους
ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανοµή των κερδών,
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, τους πρώτους,
τακτικό και αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Στο καταστατικό προβλέπεται η κατάρτιση κανονισµού λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας και ο οποίος περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον:
α) τον κανονισµό λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου και τις αρµοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου,
β) τον ρόλο και τη λειτουργία των επιτροπών της εταιρείας,
γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για την υλοποίηση επενδύσεων,
δ) τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και
ε) το οργανόγραµµα της εταιρείας, το οποίο περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή και τις αρµοδιότητες των
λειτουργικών µονάδων.
Στο καταστατικό προβλέπεται, επίσης, η κατάρτιση
κανονισµών προσωπικού και αποδοχών και προµηθειών
της εταιρείας, οι οποίοι εγκρίνονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της, καθώς και η σύσταση, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, επενδυτικής επιτροπής, η οποία θα γνωµοδοτεί επί των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στην εταιρεία, σύµφωνα
µε τα όσα ορίζει ο κανονισµός λειτουργίας. Στο καταστατικό µπορεί, επίσης να προβλέπεται η σύσταση, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, και
άλλων επιτροπών µε έργο την επεξεργασία του στρατηγικού σχεδιασµού της και την εν γένει προώθηση του
σκοπού της. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε τον
ν. 4548/2018 (Α΄ 104), µε την επιφύλαξη του παρόντος.»
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Άρθρο 187
Ρυθµίσεις για τους κανονισµούς της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. - Προσθήκη
παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019
Στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. καταρτίζονται και εγκρίνονται οι κανονισµοί λειτουργίας,
προσωπικού και αποδοχών και προµηθειών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 188
Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα
Αν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η συµµετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που διενεργεί διαδικασία
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως µέλος του οικείου συλλογικού
γνωµοδοτικού οργάνου, µε την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης του συλλογικού
γνωµοδοτικού οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος
της αποζηµίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η διαδικασία και οι εν γένει προϋποθέσεις καταβολής της. Η απόφαση αποζηµίωσης κοινοποιείται στον οριζόµενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µαζί µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του
δηµοσίου λογιστικού, που αποδεικνύουν την εκ των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ
µέρους της αναθέτουσας αρχής για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω αποζηµίωσης. Η
αποζηµίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100)
ευρώ ανά συνεδρίαση και καταβάλλεται µετά τη λήψη
της απόφασης του οργάνου που αποφασίζει για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθηµάτων
και µέσων, το συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε συµµόρφωση προς την εκδοθησόµενη απόφαση, η αποζηµίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για κάθε διενεργούµενη συνεπεία τούτου συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και της υποχρεωτικής ή κατ’ επιλογήν εφαρµογής του οικείου κανονιστικού θεσµικού πλαισίου για
τη διενέργεια της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας,
τηρουµένων των αναλογιών.
Άρθρο 189
Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας - Eξουσιοδοτική διάταξη
1. Συστήνεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.) υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η λειτουργία της οποίας διέπεται από τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και τις πράξεις που
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η καθ’ ύλην αρ-

µοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε. αφορά στα
φυσικά πρόσωπα - επιτηδευµατίες που ασκούν τεχνικό
έργο ή δραστηριότητα που εντάσσεται σε ορισµένες από τις υποκατηγορίες των κωδικών αριθµών δραστηριότητας (ΚΑΔ) 71.11 και 71.12, όπως οι υποκατηγορίες αυτές εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 3. Η κατά
τόπον αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε. είναι πανελλαδική και οι υπόχρεοι του παρόντος µπορούν
κατ’ επιλογή τους να αποταθούν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. ή σε οποιοδήποτε
περιφερειακό τµήµα του. Σε κάθε περίπτωση, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «οικείο» ή «αρµόδιο» Επιµελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Τ.Ε.Ε. για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.
2. Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε. ορίζεται ως «Υπηρεσία µιας Στάσης» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
4441/2016 (Α΄ 227) για τα πρόσωπα της παρ. 1, η οποία
διέπεται από τις διατάξεις του ίδιου νόµου και των κατ’
εξουσιοδότησή του εκδοθεισών πράξεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Τ.Ε.Ε.,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 190
Εγγραφή µελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στο
Γ.Ε.ΜΗ. - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου
64 του ν. 4497/2017
Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 64
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και το άρθρο 64 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 64
Μέλη
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, µέλη του
Επιµελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νοµικά και φυσικά
πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το ν.
3419/2005 (Α΄ 297) από τη στιγµή εγγραφής τους σε αυτό και µέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νοµικά και
φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο
Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονοµική ή επαγγελµατική δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιµελητήρια.
Τα φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται στην ειδική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 189,
είναι αυτοδίκαια και µέλη του Τ.Ε.Ε.
2. Ως µέλη του Επιµελητηρίου δικαιούνται να εγγράφονται µη εγκατεστηµένα στη χώρα µας πρόσωπα, στα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του
Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρµογή του συστήµατος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την
παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265). Αρµόδιο Επιµελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιµελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.
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3. Το µητρώο µελών που τηρεί κάθε Επιµελητήριο ενηµερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά µε τα µέλη τους
αυτόµατα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική
πράξη. Εκτός των µητρώων που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόµων, τα Επιµελητήρια µπορούν να
τηρούν και άλλα στοιχεία για τα µέλη τους σε δευτερεύοντα µητρώα ή να τηρούν µητρώο επωνυµιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο
Γ.Ε.ΜΗ., µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί προστασίας
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (L119). Τα ανωτέρω µητρώα δεν χρησιµοποιούνται στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου εταιριών.»
Άρθρο 191
Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση άδειας
άσκησης επαγγέλµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας σε διπλωµατούχους µηχανικούς
Οι προφορικές εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους διπλωµατούχους µηχανικούς από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας δύναται να
διενεργούνται και µε τη χρήση µεθόδων εξ αποστάσεως
αξιολόγησης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν καθίσταται δυσχερής η προσέλευση των εξεταζόµενων διπλωµατούχων µηχανικών στους χώρους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, κατόπιν σχετικής απόφασης του
Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Άρθρο 192
Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε.
1. Κάθε είδους δαπάνες του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τα ηµερολογιακά έτη 2014-2016 µέσω της παγίας προκαταβολής,
οι οποίες τελούσαν εντός των εγγεγραµµένων πιστώσεων και συνοδεύονταν από πλήρη δικαιολογητικά κατά τα
ισχύοντα στον χρόνο πραγµατοποίησής τους, θεωρούνται νόµιµες και δύνανται να αποκατασταθούν µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων αποκατάστασης στο όνοµα του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών και το αργότερο έως τις 30.6.2021.
2. Κάθε είδους δαπάνες του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µέσω της παγίας προκαταβολής εντός του ηµερολογιακού έτους
2002 και προγενέστερες, οι οποίες τελούσαν εντός των
εγγεγραµµένων πιστώσεων, αλλά εξ οιασδήποτε αιτίας
δεν συνοδεύονταν από τα προβλεπόµενα κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής τους δικαιολογητικά, θεωρούνται
νόµιµες και δύνανται να αποκατασταθούν µε την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων αποκατάστασης στο όνοµα του
διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης των δαπανών
αυτών και το αργότερο έως τις 30.6.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 193
Γενικές αρχές
1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από κάθε άλλη δίκη.
2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συµβούλια.
3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφασή του,
να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της
πειθαρχικής διαδικασίας µέχρι πέρατος της ποινικής.
Πραγµατικά γεγονότα, των οποίων η ύπαρξη ή η ανυπαρξία διαπιστώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου ή αµετάκλητο βούλευµα, γίνονται δεκτά και
στην πειθαρχική δίκη. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν κωλύεται να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής.
Σε περίπτωση αθώωσης ή επιβολής της ποινής της επίπληξης κατά την πειθαρχική διαδικασία, εάν επακολουθήσει αµετάκλητη καταδίκη από Ποινικό Δικαστήριο, η
πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται.
4. Κανένας δεν διώκεται δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα, ήτοι για πειθαρχικό παράπτωµα
που βασίζεται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά µε πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο έχει ήδη διωχθεί. Νέα
πειθαρχική δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα είναι
απαράδεκτη. Η υπαγωγή των ίδιων πραγµατικών περιστατικών σε άλλον κανόνα δικαίου δεν συνιστά ανεπίτρεπτη µεταβολή της κατηγορίας στο πλαίσιο της ίδιας
δίωξης.
5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώµατος θεωρούνται σαν ενιαίο σύνολο και λαµβάνονται υπ’ όψιν για τον έλεγχο της βαρύτητας του παραπτώµατος, καθώς και στην επιµέτρηση
της ποινής.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την τέλεση του πειθαρχικού
παραπτώµατος µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης µεταβλήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο, εφαρµόζονται
οι διατάξεις οι οποίες είναι ευµενέστερες για τον διωκόµενο.
Άρθρο 194
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται υπαίτιες
πράξεις ή παραλείψεις των µελών του Τ.Ε.Ε., εφόσον
αυτές:
α) συνιστούν παράβαση νόµου κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος,
β) συνιστούν παράβαση της ισχύουσας πολεοδοµικής
νοµοθεσίας, όπως ενδεικτικά του ν.δ. 17 -7/16.8.1923
(Α΄ 228), του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού, της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων οικοδοµικών κατασκευών, περί του
τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών και ελέγχου κατασκευών και της εν γένει νοµοθεσίας σχετικά µε τους όρους δόµησης,
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γ) αντίκεινται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σύνταγµα και τους νόµους που συνδέονται
άρρηκτα µε την άσκηση του επαγγέλµατός τους και εν
γένει συνιστούν πληµµελή εκτέλεση των επαγγελµατικών τους καθηκόντων και υποχρεώσεων,
δ) συνιστούν παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν καθορισθεί µε νόµιµες αποφάσεις των οργάνων του Τ.Ε.Ε.,
ε) συνιστούν χρησιµοποίηση της επαγγελµατικής ιδιότητας για την επιδίωξη παράνοµων ιδιοτελών σκοπών
και
στ) συνιστούν ασυµβίβαστη προς την επιστηµονική αξιοπρέπεια διαγωγή και εν γένει αναξιοπρεπή και απρεπή συµπεριφορά, σύµφωνα µε τον «Επαγγελµατικό Κώδικα των Ελλήνων διπλωµατούχων Μηχανικών», ο οποίος κυρώθηκε µε την από 18.2.1961 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε το π.δ. 27-11/14.12.1926 (Α΄ 430).
Άρθρο 195
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά
την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους.
2. Η υποβολή αναφοράς, καθώς και η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας αναστέλλουν την παραγραφή. Η
κατά το προηγούµενο εδάφιο αναστολή δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη έως την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
3. Πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο αποτελεί ταυτοχρόνως και ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν την
πάροδο ενός (1) έτους από την έκδοση αµετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος.
Άρθρο 196
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η επίπληξη,
β) το πρόστιµο ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ,
γ) η χρηµατική ποινή ποσού από τριακόσια ένα
(301,00) ευρώ µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ. Το
ποσό του προστίµου και το ανώτατο και κατώτατο όριο
της χρηµατικής ποινής µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του αρµόδιου για την εποπτεία του Τ.Ε.Ε. Υπουργού, µετά από πρόταση της αντιπροσωπείας του
Τ.Ε.Ε.,
δ) η προσωρινή στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού, για χρονικό διάστηµα δύο (2)
µηνών έως δύο (2) ετών και
ε) η οριστική στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού.
2. Η ποινή της οριστικής στέρησης της δυνατότητας
άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού επιβάλλεται µόνο σε
ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων, όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά διαπράχθηκαν και ο βαθµός υπαιτιότητας του διωκόµενου καταδεικνύουν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών
υποχρεώσεών του σύµφωνα µε την επιστηµονική και επαγγελµατική του ιδιότητα ή θίγουν σοβαρά το κύρος

αυτής. Τέτοιες προϋποθέσεις συντρέχουν ιδίως στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν ο διωκόµενος έχει καταδικασθεί τελεσίδικα
για κακούργηµα σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος και
β) όταν ο διωκόµενος έχει τιµωρηθεί τουλάχιστον
τρεις (3) φορές µε την ποινή της προσωρινής στέρησης
της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών κάθε φορά
εντός της τελευταίας πενταετίας, η οποία προηγείται
της τέλεσης του αποδιδόµενου σ’ αυτόν πειθαρχικού αδικήµατος, για άλλες χρονικά προγενέστερες πράξεις.
Άρθρο 197
Επιµέτρηση ποινής
1. Κατά τον προσδιορισµό του είδους και κατά την επιµέτρηση της ποινής το Πειθαρχικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη:
α) τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώµατος και
κυρίως τη βλάβη που προκάλεσε το αδίκηµα, τη φύση, το
είδος και το αντικείµενο του παραπτώµατος, τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό διαπράχθηκε, την ένταση του
δόλου ή το βαθµό αµέλειας του διωκοµένου,
β) την προσωπικότητα του διωκόµενου, την πείρα του,
τις ατοµικές, κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούµενη πορεία του, καθώς και τη διαγωγή του µετά την πράξη, τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία να επανορθώσει τις συνέπειες αυτής.
2. Όταν συρρέουν περισσότερα πειθαρχικά αδικήµατα
και οι πειθαρχικές ποινές για καθένα από αυτά είναι του
ίδιου είδους, επιβάλλεται µετά την επιµέτρηση τους συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την πιο βαριά από
τις συντρέχουσες ποινές, προσαυξανόµενη µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της. Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι του αυτού είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή αποτελείται από µία από αυτές, η οποία προσαυξάνεται µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της.

Άρθρο 198
Δηµοσιότητα
1. Ο τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές καταχωρούνται
στο Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών, το οποίο τηρείται στο
Τ.Ε.Ε. και συµπεριλαµβάνονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από αυτό µέχρι τη διαγραφή τους κατά τα κατωτέρω οριζόµενα. Οι εν λόγω ποινές διαγράφονται από
το Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών, εφόσον εκτίθηκαν, µετά
την πάροδο πενταετίας από την επιβολή τους, εφόσον
πρόκειται για τις ποινές της επίπληξης ή του προστίµου
και µετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον πρόκειται για
τις λοιπές ποινές. Στο Αρχείο Πειθαρχικών Ποινών σηµειώνονται απαραίτητα το είδος και το µέγεθος της ποινής, καθώς και η απόφαση µε την οποία αυτή επιβλήθηκε, τα οποία αποδεικνύονται µόνο µε βεβαίωση του
Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος ή µε τη χορήγηση
αντιγράφου της απόφασης.
2. Περίληψη των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της προσωρινής και οριστικής στέρησης δυνατότητας άσκησης ε-
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παγγέλµατος µηχανικού κοινοποιείται αµελλητί στο τµήµα Μητρώου του Τ.Ε.Ε. για προσωρινή ή οριστική διαγραφή του καταδικασθέντα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., καθώς και του Περιφερειακού Τµήµατος
του Τ.Ε.Ε., του οποίου ο καταδικασθείς είναι µέλος ή
στην περιφέρεια του οποίου δραστηριοποιείται επαγγελµατικά. Επίσης κοινοποιείται, µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
στις Υπηρεσίες Δόµησης. Πληροφοριακά συστήµατα για
τη χρήση των οποίων συνιστά προαπαιτούµενο η συνδροµή της ιδιότητας του µηχανικού στο πρόσωπο του
χρήστη οφείλουν να επιβεβαιώνουν την εν λόγω ιδιότητα από το Τ.Ε.Ε., µε διασύνδεση πραγµατικού χρόνου,
πριν από την εκάστοτε παροχή πρόσβασης σε αυτά.
3. Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της οριστικής
στέρησης δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος σε µέλος εταιρείας µε αντικείµενο µηχανικού, το όνοµά του
καταδικασθέντα αφαιρείται από την επωνυµία της εταιρείας.
Άρθρο 199
Πειθαρχικά συµβούλια
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του Τ.Ε.Ε.,
δικάζονται σε πρώτο βαθµό από τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια και, ύστερα από έφεση, σε δεύτερο
και τελευταίο βαθµό, από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. Από τη δικαιοδοσία των Συµβουλίων αυτών εξαιρούνται τα µέλη του Τ.Ε.Ε., τα οποία είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ. και υπάλληλοι ν.π.ι.δ. των
οποίων το Ελληνικό Δηµόσιο τυγχάνει µέτοχος και υπάλληλοι άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, εφόσον
το πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο τους αποδίδεται τελέσθηκε κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, οπότε στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις πειθαρχικές διαδικασίες που ισχύουν για τον φορέα στον οποίο απασχολούνται. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, τα µέλη του Τ.Ε.Ε. και τα πρόσωπα που ασκούν έργο µηχανικού υπάγονται και αυτά στην δικαιοδοσία των ως άνω
Συµβουλίων, εάν το πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο
τους αποδίδεται τελέσθηκε από αυτούς κατά την άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος, µε ή χωρίς την άδεια της
Υπηρεσίας τους, καθώς επίσης και σε περίπτωση κατά
την οποία δεν έχει σχέση µε την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ή είναι πέρα από τα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Στις περιπτώσεις αυτές οι
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές κοινοποιούνται και
στην Υπηρεσία τους.
2. Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν ένα στην έδρα του Τ.Ε.Ε. και από ένα στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε..
3. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια, τα οποία
συγκροτούνται και λειτουργούν στην έδρα των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την εξέταση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των µελών του
Περιφερειακού Τµήµατος, στην Περιφέρεια αυτών, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου έχει διαπραχθεί το πειθαρχικό παράπτωµα. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αδυναµία συγκρότησης και λειτουργίας Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφερειακού Τµήµατος, για

οποιοδήποτε λόγο, αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων της αρµοδιότητάς του είναι το
Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του
Τ.Ε.Ε..
4. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας
του Τ.Ε.Ε. είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων όλων των λοιπών µελών του Τ.Ε.Ε..
5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται και
λειτουργεί στην έδρα του ΤΕΕ και είναι αρµόδιο για την
εκδίκαση, σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό, των εφέσεων κατά αποφάσεων όλων των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων, καθώς και για την εκδίκαση σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό των πειθαρχικών παραπτωµάτων
προσώπων τα οποία τυγχάνουν µέλη του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία το πειθαρχικό παράπτωµα αποδίδεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα,
τα οποία είναι µέλη διαφορετικών Περιφερειακών Τµηµάτων στην Περιφέρεια διαφορετικών Περιφερειακών
Τµηµάτων, η υπόθεση δικάζεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Τµήµατος που ιδρύθηκε πρώτο. Εάν το πειθαρχικό παράπτωµα αποδίδεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα ένα εκ των οποίων είναι µέλος της έδρας του Τ.Ε.Ε. στην έδρα του Τ.Ε.Ε., η υπόθεση δικάζεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο αυτού.
Άρθρο 200
Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια είναι επταµελή και συγκροτούνται ως εξής:
α) Πέντε (5) µέλη εκλέγονται, σύµφωνα µε το π.δ.
7/2010 (A΄ 9) ή την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία, µεταξύ των τακτικών µελών του Τ.Ε.Ε. που έχουν
συµπληρώσει δεκαπέντε (15) χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος και µεταξύ των οµότιµων µελών αυτού κατά
τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των λοιπών οργάνων του
Τ.Ε.Ε., µε ισάριθµους αναπληρωτές και ανεξάρτητα από
ειδικότητα.
β) Δύο (2) µέλη, µε ισάριθµους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και µέλη του Τ.Ε.Ε..
2. Ειδικά το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το
οποίο συγκροτείται και λειτουργεί στην έδρα του Τ.Ε.Ε.,
έχει είκοσι ένα (21) µέλη, από τα οποία τα δεκαπέντε
(15) εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 1, µε ισάριθµους
αναπληρωτές, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τα υπόλοιπα έξι (6), καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι, µέλη του ΤΕΕ. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε. συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειας αυτού και λειτουργεί µε τρία (3) επταµελή τµήµατα, που εργάζονται αυτοτελώς. Τα τµήµατα αυτά προεδρεύονται από τον Πρόεδρο και από τους
Αντιπροέδρους και καθένα από αυτά αποτελείται από
πέντε (5) αιρετά και δύο (2) διοριζόµενα µέλη. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του ΤΕΕ και, σε περίπτωση κωλύµατός του, ο ένας
από τους Αντιπροέδρους, κατανέµει τις υποθέσεις στα
τµήµατά του.
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3. Το κάθε Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά
την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει τον Πρόεδρό του από τα αιρετά µέλη του, ενώ το Πειθαρχικό Συµβούλιο της
έδρας του Τ.Ε.Ε. εκλέγει και δύο Αντιπροέδρους, καθώς
και τους αναπληρωτές αυτών.
4. Όπου στο παρόν αναφέρεται Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο νοείται και καθένα από τα Τµήµατα του
Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. και όπου
στο παρόν αναφέρεται ο Πρόεδρος νοούνται και οι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι των Τµηµάτων της έδρας του
Τ.Ε.Ε..
5. Η θητεία των αιρετών µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων είναι ισόχρονη µε την εκάστοτε προβλεπόµενη
θητεία των αιρετών µελών των λοιπών οργάνων του
Τ.Ε.Ε. και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση σε σώµα των νέων Πειθαρχικών Συµβουλίων.
6. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια συνεδριάζουν τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα, εξαιρούµενου
του µηνός Αυγούστου.
7. Τα αιρετά µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκλέγονται µε άµεση, µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα
της απλής αναλογικής, κατά συνδυασµό υποψηφίων ή
µεµονωµένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε
το π.δ. 7/2010 ή την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία. Για την εκλογή των µελών των Πρωτοβαθµίων
Πειθαρχικών Συµβουλίων στις έδρες των Περιφερειακών
Τµηµάτων ψηφίζουν µόνο τα µέλη των Περιφερειακών
Τµηµάτων και για την εκλογή των µελών του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. τα υπόλοιπα µέλη αυτού, εφόσον έχουν δικαίωµα ψήφου.
Στην περίπτωση κατά την οποία, µετά την εκλογή του,
αιρετό µέλος παραιτηθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης, η θέση καλύπτεται µε απόφαση της Αντιπροσωπίας του Τ.Ε.Ε..
8. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής
της έδρας του Τ.Ε.Ε. δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των
Πειθαρχικών Συµβουλίων της έδρας τους, αλλά στη δικαιοδοσία του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Περιφερειακού Τµήµατος που ιδρύθηκε πρώτο. Ο Πρόεδρος και τα
µέλη της Διοικούσας Επιτροπής των Περιφερειακών
Τµηµάτων δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συµβουλίων της έδρας τους, αλλά στη δικαιοδοσία
του Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του ΤΕΕ..
9. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση σχηµατισµού τριών γνωµών η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς τις επικρατέστερες γνώµες, αποφαίνεται το Συµβούλιο κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώµη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού.
10. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια της θητείας των πειθαρχικών συµβουλίων παραµένουν ισχυρές και µετά τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση υποθέσεων που έχουν συζητηθεί ενώπιον των
Πειθαρχικών Συµβουλίων πριν από τη λήξη της θητείας
τους, οι σχετικές αποφάσεις δύναται να εκδοθούν και να
δηµοσιευθούν εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών α-

πό τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση επαναλαµβάνεται η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του
νέου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
11. Ο Πρόεδρος και τα αιρετά µέλη του Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου και οι Εισηγητές υπέχουν τις ευθύνες των
δηµόσιων υπαλλήλων και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου του
Τ.Ε.Ε., ως εξής: «Ορκίζοµαι να ασκήσω τα καθήκοντα
που µου ανατέθηκαν µε αµεροληψία, επιµέλεια και µυστικότητα, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας». Ο όρκος δύναται να είναι πολιτικός
ή θρησκευτικός. Εάν είναι θρησκευτικός, δίνεται κατά
τον τύπο που προβλέπει η θρησκεία του ορκιζόµενου.
Στα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων τα οποία είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. υπενθυµίζεται
ο όρκος τον οποίο έχουν ήδη δώσει.
12. Η συµµετοχή οµότιµου µέλους στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο ή η ανάθεση σ’ αυτό καθηκόντων Εισηγητή,
δεν θεωρείται άσκηση επαγγέλµατος.
Άρθρο 201
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδικάζονται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο εδρεύει στην έδρα
του Τ.Ε.Ε.. Επίσης, από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι επταµελές
και συγκροτείται ως εξής:
α) Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, εκ των Νοµικών Συµβούλων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
β) Τέσσερα (4) µέλη εκλέγονται µεταξύ των τακτικών
µελών που κατοικούν στην έδρα του ΤΕΕ και ασκούν το
επάγγελµα του µηχανικού για είκοσι (20) τουλάχιστον
χρόνια, καθώς και µεταξύ των οµότιµων µελών, κατά τις
αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του ΤΕΕ, µε ισάριθµους αναπληρωτές και ανεξάρτητα από την ειδικότητα.
γ) Δύο (2) µέλη, µε ισάριθµους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, µέλη του Τ.Ε.Ε..
3. Η θητεία των αιρετών µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων είναι ισόχρονη µε την εκάστοτε προβλεπόµενη
θητεία των αιρετών µελών των λοιπών οργάνων του
Τ.Ε.Ε. και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση σε σώµα του νέου Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει
τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα, εξαιρούµενου του
µηνός Αυγούστου.
5. Η εκλογή των αιρετών µελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται µε καθολική µυστική ψηφοφορία των µελών του Τ.Ε.Ε. και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, κατά συνδυασµό υποψηφίων ή µεµονωµένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε το
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π.δ. 7/2010 (Α΄ 9) ή την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
6. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη του. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση σχηµατισµού τριών γνωµών η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς τις επικρατέστερες γνώµες, αποφαίνεται το Συµβούλιο κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώµη υπέρ της οποίας η ψήφος του Προέδρου ή
του αναπληρωτή αυτού.
Άρθρο 202
Εξαίρεση µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου και Εισηγητή
1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για
την εξαίρεση και τη δήλωση αποχής των Δικαστών ισχύουν και για την εξαίρεση και τη δήλωση αποχής των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων και των Εισηγητών.
2. Η αίτηση για την εξαίρεση µέλους του Πειθαρχικού
Συµβουλίου κατατίθεται στη Γραµµατεία του, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στα εµπλεκόµενα
µέρη της κλήσης µε τον ορισµό δικασίµου, και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος την εισάγει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο για να αποφανθεί. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει επί της αίτησης αυτής. Κατά τη συνεδρίαση στην οποία εξετάζεται
η αίτηση δεν συµµετέχει το υπό εξαίρεση µέλος, δύναται δε να παρίστανται τα εµπλεκόµενα µέρη. Η απόφαση
που εκδίδεται δεν προσβάλλεται.
3. Η αίτηση για την εξαίρεση του Εισηγητή κατατίθεται στη Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στα εµπλεκόµενα
µέρη της απόφασης περί ορισµού του Εισηγητή. Επί της
αιτήσεως αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος, σε περίπτωση αποδοχής της, ορίζει
ταυτόχρονα άλλο Εισηγητή. Η απόφαση που εκδίδεται
είναι αµετάκλητη.
4. Όταν ζητείται η εξαίρεση πλέον του ενός µελών
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η αίτηση απευθύνεται
στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
και κατατίθεται στην Γραµµατεία του, εντός της προθεσµίας της παρ. 1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, είναι αρµόδιο για την εκδίκαση της εν λόγω αίτησης εξαίρεσης και αποφασίζει περί του βάσιµου ή µη αυτής. Κατά
τη συνεδρίαση στην οποία εκδικάζεται η εν λόγω αίτηση
δύναται να παρίστανται τα εµπλεκόµενα µέρη. Η απόφαση που εκδίδεται δεν προσβάλλεται. Αίτηση µε την οποία ζητείται η εξαίρεση όλων των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι απαράδεκτη.
5. Αν η αίτηση εξαίρεσης ή η δήλωση αποχής γίνει δεκτή και δεν αποµένει επαρκής αριθµός µελών για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η υπόθεση µε
την ίδια απόφαση παραπέµπεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε. και, σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα από ένα τµήµατα, σε άλλο τµήµα. Αίτηση εξαίρεσης που έγινε δεκτή κατά µελών του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδικάζεται εφόσον
δεν µπορεί να συµπληρωθεί ο αριθµός τους από τα εναποµείναντα µέλη.

6. Ο πειθαρχικά διωκόµενος και ο καταγγέλλων, δύνανται, µια µόνον φορά κατά βαθµό δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την εξαίρεση µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Επίσης δύνανται, µια µόνο φορά και κατά τον πρώτο
βαθµό δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την εξαίρεση του Εισηγητή.
Άρθρο 203
Προκαταρτική εξέταση
1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου του
Τ.Ε.Ε. ή Περιφερειακού Τµήµατος, αµέσως µόλις λάβει
µε οποιονδήποτε τρόπο γνώση για την τέλεση πράξης ή
παράλειψης που συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα µέλους
του Τ.Ε.Ε. ή µόλις λάβει αναφορά από οποιονδήποτε, µε
την οποία καταγγέλλεται η τέλεση τέτοιων πράξεων ή
µόλις λάβει, µε οποιονδήποτε τρόπο, γνώση, από ανακοίνωση, δικαστικής ή εν γένει δηµόσιας αρχής, σχετικά
µε την τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, αναθέτοντάς την σε µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή σε Εισηγητή.
2. Η καταγγελία για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος από µέλος του Τ.Ε.Ε., πρέπει να είναι έγγραφη και να περιέχει, επί ποινή απαραδέκτου, τα πλήρη
στοιχεία του καταγγέλλοντα και επαρκή στοιχεία του
καταγγελλόµενου, τη διεύθυνση αυτών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Η υποβολή της καταγγελίας συνοδεύεται από την κατάθεση παραβόλου υπέρ του Τ.Ε.Ε. αξίας
εκατό (100,00) ευρώ, άλλως αυτή τυγχάνει απαράδεκτη.
Αν οι καταγγελλόµενοι είναι πλέον του ενός, η αίτηση
συνοδεύεται από παράβολο αξίας εκατό (100,00) ευρώ
για τον πρώτο καταγγελλόµενο και αξίας πενήντα
(50,00) ευρώ για κάθε επόµενο και κατ΄ ανώτατο όριο από παράβολο αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ, άλλως
αυτή τυγχάνει απαράδεκτη. Το ποσό του παραβόλου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.. Σε περίπτωση καταδίκης του καταγγελλόµενου το παράβολο επιστρέφεται, κατ’ αναλογία,
στον καταγγέλλοντα, άλλως καταπίπτει υπέρ του Τ.Ε.Ε..
3. Η προκαταρτική εξέταση είναι συνοπτική και κατά
το δυνατόν σύντοµη και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να διαρκέσει πέραν των εξήντα (60) ηµερών. Ολοκληρώνεται µε έγγραφες ή προφορικές εξηγήσεις του
προσώπου το οποίο εξετάζεται.
4. Ο διενεργών την προκαταρτική εξέταση µπορεί να
εξετάζει µάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο
νόµιµο αποδεικτικό µέσο. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής εξέτασης φροντίζει, έτσι ώστε να µην προσβάλλονται δυσανάλογα η τιµή και η υπόληψη του προσώπου, του οποίου η συµπεριφορά ερευνάται. Μετά την
ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης ο διενεργών
αυτή διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στον Πρόεδρο
του Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί µε εισήγηση.
5. Ανώνυµες καταγγελίες δεν λαµβάνονται υπόψη και
αρχειοθετούνται αµέσως.
6. Η προκαταρτική εξέταση περατώνεται µε πράξη του
Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου, είτε για την παραποµπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, είτε
για τη θέση της στο αρχείο. Η πράξη αυτή πρέπει να περιέχει συνοπτική αιτιολογία και γνωστοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη µε πρόσφορο τρόπο, στα στοιχεία που

179
έχουν δηλωθεί µε την καταγγελία. Ειδικότερα, σε περίπτωση που από την προκαταρτική εξέταση προκύψει ότι
η καταγγελία δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίµησης, ή σε κάθε περίπτωση ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδίδει
πράξη µε την οποία θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Η
πράξη αυτή γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή
του Περιφερειακού Τµήµατος, ο οποίος έχει το δικαίωµα
είτε να την κάνει αποδεκτή είτε να την επιστρέψει και να
ζητήσει την παραποµπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. Αν από την προκαταρκτική εξέταση προκύψει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συµβουλίου εκδίδει πράξη, µε την οποία παραπέµπει την
υπόθεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
7. Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για
κακούργηµα ή πληµµέληµα. Οι υποθέσεις αυτές παραπέµπονται απευθείας στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
8. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει το οικείο Τ.Ε.Ε. σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος µέλους αυτού. Την ίδια υποχρέωση
έχει και σε περίπτωση έκδοσης παραπεµπτικού ή απαλλακτικού βουλεύµατος, τελεσίδικης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος των προσώπων αυτών, αποστέλλοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοση τους.
Άρθρο 204
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρµόδιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του αρµόδιου
Περιφερειακού Τµήµατος, µετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης και εφόσον εκδοθεί πράξη περί παραποµπής της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
2. Για κάθε υπόθεση η οποία παραπέµπεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου Εισηγητής, ένα εκ των µελών του
Τ.Ε.Ε. αναλόγου ειδικότητας, που έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την κτήση της άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος και έχουν συµπεριληφθεί στον
σχετικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή της οικείας Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.. Ο πίνακας
αυτός µπορεί να ανανεώνεται µε νεώτερη απόφαση της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή της οικείας Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.. Οι Εισηγητές, οι οποίοι κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Πειθαρχικού Συµβουλίου έχουν εκκρεµείς υποθέσεις συνεχίζουν να τις χειρίζονται µέχρι την ολοκλήρωσή τους και
εισηγούνται και παρίστανται νοµίµως ενώπιον του νέου
Πειθαρχικού Συµβουλίου. Στον πίνακα των Εισηγητών
µπορούν να συµπεριληφθούν και οµότιµα µέλη του
Τ.Ε.Ε..
Άρθρο 205
Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου µε πράξη

του ορίζει τον Εισηγητή της υπόθεσης, στον οποίο τάσσει προθεσµία έως τέσσερις (4) µήνες για την υποβολή
της έκθεσής του. Με απόφαση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να παραταθεί η προθεσµία
αυτή, µία µόνο φορά, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2)
µήνες. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία, ο Εισηγητής αντικαθίσταται µε απόφαση του Προέδρου του
Πειθαρχικού Συµβουλίου και διαγράφεται από τους πίνακες των Εισηγητών.
2. Ο Εισηγητής κατά την εξέταση της υπόθεσης δύναται να εξετάζει τον καταγγέλλοντα, τους µάρτυρες, ενόρκως ή ανωµοτί, κατά την κρίση του, διενεργεί αυτοψία, συλλέγει το λοιπό αποδεικτικό υλικό, ζητά έγγραφα
από κάθε αρχή και Δικαστήριο. Ο Εισηγητής, όταν ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης, καλεί τον πειθαρχικά διωκόµενο να λάβει γνώση της κατηγορίας και της
µέχρι τότε σχηµατισθείσας δικογραφίας και να παράσχει
εξηγήσεις, προφορικά ή γραπτά, εντός εύλογης προθεσµίας. Ο διωκόµενος καλείται να παράσχει εξηγήσεις µε
κλήση που κοινοποιείται σε αυτόν µε πρόσφορο τρόπο
στα στοιχεία που έχει δηλώσει στο µητρώο του Τ.Ε.Ε. ή
αναφέρονται στην καταγγελία, η οποία αναφέρει το αποδιδόµενο σε αυτόν πειθαρχικό παράπτωµα. Η προθεσµία προς παροχή εξηγήσεων δεν δύναται να είναι µικρότερη των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την επίδοση της κλήσης. Ο διωκόµενος προκειµένου να παράσχει εξηγήσεις δικαιούται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας που έχει σχηµατισθεί. Όταν η παροχή εξηγήσεων συντελείται εγγράφως, ενεργείται δια υποµνήµατος
το οποίο κατατίθεται στην Γραµµατεία του Πειθαρχικού
Συµβουλίου. Αν ο διωκόµενος υποβάλλει έγγραφες εξηγήσεις, ο Εισηγητής µπορεί να διατυπώσει οποιαδήποτε,
κατά την κρίση του, διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση. Η
πειθαρχική διαδικασία δεν δύναται να συνεχιστεί πριν
την παροχή εξηγήσεων του διωκόµενου ή πριν να παρέλθει άπρακτη η προθεσµία προς παροχή εξηγήσεων. Ο
Εισηγητής έχει, επίσης, το δικαίωµα να ενεργήσει πράξεις εκτός έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος, σε κάθε περίπτωση, όµως, έχει την υποχρέωση να
ανακοινώσει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, του οποίου είναι µέλος, την προγραµµατισµένη από
αυτόν πράξη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν από τη διεξαγωγή της.
3. Αν ο Εισηγητής, µετά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού και την παροχή εξηγήσεων του διωκόµενου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που έχει ταχθεί προς παροχή εξηγήσεων, κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία, διαβιβάζει τον φάκελο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου µε την πρόταση να µην γίνει κατηγορία
και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου εισάγει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει αν θα γίνει ή όχι η
κατηγορία ή αν πρέπει να διενεργηθεί συµπληρωµατική
εξέταση από τον Εισηγητή. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο
αποφασίσει να µην γίνει η κατηγορία, εκδίδει απαλλακτική απόφαση. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι απαιτείται να γίνει συµπληρωµατική εξέταση, δίνει εντολή στον Εισηγητή να προβεί σ’ αυτή και ενηµερώνονται τα εµπλεκόµενα µέρη. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο
αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει κατηγορία, συντάσσεται
από τον Εισηγητή το κατηγορητήριο και εφαρµόζονται
όσα ορίζονται κατωτέρω.
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4. Ο Εισηγητής, µετά την ολοκλήρωση του έργου του,
συντάσσει το κατηγορητήριο, το οποίο διαβιβάζει στον
Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί µε ολόκληρο
τον φάκελο της υπόθεσης και τον κατάλογο των µαρτύρων που πρέπει να κληθούν. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου, αµέσως µόλις παραλάβει το κατηγορητήριο και τον φάκελο της υπόθεσης και το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την παραλαβή αυτών, οφείλει να
ορίσει ηµέρα και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, στην οποία δύναται να παρίσταται και ο Εισηγητής. Ο διωκόµενος καλείται να παραστεί στη συνεδρίαση µε πράξη του Προέδρου, η οποία περιέχει το κατηγορητήριο και κοινοποιείται σ’ αυτόν µε οποιοδήποτε
δηµόσιο όργανο, µε δικαστικό επιµελητή ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, στα στοιχεία που έχει δηλώσει στο µητρώο του Τ.Ε.Ε.. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό επιµελητή, συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης και
στις λοιπές περιπτώσεις αποδεικτικό περί της παραλαβής της κλήσης από τον πειθαρχικά διωκόµενο ή άλλο
πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο διωκόµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας,
να παραστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτοπροσώπως ή µε δικηγόρο ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου
και να υποβάλει απολογητικό υπόµνηµα. Στη συζήτηση
καλείται, µε πρόσφορο τρόπο, να παραστεί και ο καταγγέλλων, ο οποίος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή
µε δικηγόρο ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Ο διωκόµενος ασκεί το δικαίωµά του για υπεράσπιση, καλώντας µε
δική του ευθύνη και χωρίς προδικασία µέχρι δύο (2) µάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ αυτού και της υπόθεσής
του. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο καταγγέλλων.
5. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά την προσδιορισθείσα δικάσιµο, δύναται, κατά την κρίση του, να εξετάσει ή
επανεξετάσει µάρτυρες, από τον κατάλογο των µαρτύρων που έχει διαβιβάσει ο εισηγητής ή προτείνουν ο διωκόµενος ή ο καταγγέλλων. Στην περίπτωση αυτή η κλήση κοινοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη µε πρόσφορο
τρόπο. Στη συνέχεια και µετά την προφορική ή γραπτή απολογία του διωκοµένου ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά την
διαπίστωση της νοµίµου κλητεύσεως αυτού, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει την απόφασή του. Το Πειθαρχικό
Συµβούλιο δύναται να αναβάλει για µία (1) µόνο φορά τη
λήψη απόφασης µε σκοπό να εξετάσει ή να επανεξετάσει ενώπιον του µάρτυρες, ορίζοντας ταυτοχρόνως τη
νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή δεν
απαιτείται να κληθούν τα εµπλεκόµενα µέρη, εκτός αν
αυτοί ή κάποιος εξ αυτών ήταν απόντες, οπότε καλούνται να παραστούν µε πρόσφορο τρόπο. Οι µάρτυρες
προσέρχονται µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη
προσέλευση των µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.
Άρθρο 206
Έκδοση πειθαρχικής απόφασης
1. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου και την απολογία
του πειθαρχικά διωκόµενου ακολουθεί η διάσκεψη των
µελών αυτού για τη λήψη απόφασης. Η συνεδρίαση είναι
µυστική και δεν παρίστανται τα εµπλεκόµενα µέρη. Κατά
την έκδοση της απόφασης το Πειθαρχικό Συµβούλιο
πρώτα αποφασίζει επί της ενοχής ή µη του κρινόµενου

και, στη συνέχεια, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, αποφασίζει επί της ποινής που θα επιβληθεί.
2. Η απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
α) τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσής της,
β) τα ονοµατεπώνυµα και τις ιδιότητες αυτών που εκδίκασαν την υπόθεση και αυτού που κρίθηκε,
γ) το πειθαρχικό παράπτωµα που αποδόθηκε στον κρινόµενο, τον χρόνο και τον τόπο διάπραξής του, καθώς
και τα άρθρα στα οποία θεµελιώνεται η απόφαση, δ) αν
λήφθηκε οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία και
ε) την αθώωση αυτού που κρίθηκε ή την ποινή που του
επιβλήθηκε. Η απόφαση η οποία πρέπει να εκδίδεται, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
εκδίκασης της υπόθεσης, υπογράφεται από τον πρόεδρο
και το γραµµατέα του πειθαρχικού συµβουλίου, λαµβάνει αύξοντα αριθµό και τηρείται στο Αρχείο Πειθαρχικών
Αποφάσεων των Πρωτοβαθµίων Πειθαρχικών Συµβουλίων που τηρεί το Τ.Ε.Ε. ή το Περιφερειακό Τµήµα του
Τ.Ε.Ε..
3. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραµµατέα και φυλάσσονται µαζί µε την απόφαση στο
Αρχείο Πειθαρχικών Αποφάσεων που τηρεί το Τ.Ε.Ε. ή
το Περιφερειακό Τµήµα του Τ.Ε.Ε.. Η µειοψηφία καταγράφεται µόνο στα πρακτικά. οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών, εφόσον αποδεικνύουν το ειδικό έννοµο συµφέρον τους. Τα πρακτικά
και οι αποφάσεις δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.
4. Με την απόφαση µε την οποία επιβάλλεται η ποινή
επιβάλλονται εις βάρος του καταδικασθέντα και τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας.
5. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου κοινοποιούνται αµέσως, µε επιµέλεια του Προέδρου, κατά περίπτωση στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή στον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. και στα εµπλεκόµενα µέρη. Ειδικότερα, η κοινοποίηση της απόφασης προς
τον καταγγέλλοντα γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η
κοινοποίηση της απόφασης προς τον διωκόµενο, εάν είναι αθωωτική, γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και εάν
είναι καταδικαστική µε δικαστικό επιµελητή ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε
δικαστικό επιµελητή, συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ όταν συντελείται από δηµόσιο όργανο συντάσσεται αποδεικτικό περί της παραλαβής της απόφασης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο καταδικασθείς δύναται, µετά
από ειδοποίηση της Γραµµατείας, να προσέλθει και να
παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού, την καταδικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή
συντάσσεται απόδειξη παραλαβής, η οποία υπογράφεται
από αυτόν.
6. Αν ο διωκόµενος δεν έχει δηλώσει στο Τ.Ε.Ε. ή δεν
δηλώσει κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας
στοιχεία επικοινωνίας, την υφιστάµενη ακριβή διεύθυνση του γραφείου του ή της κατοικίας του ή είναι άγνωστης διαµονής, τότε οι κοινοποιήσεις της πειθαρχικής
διαδικασίας γίνονται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε., ο οποίος θεωρείται
νόµιµος αντίκλητός του.
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Άρθρο 207
Έφεση
1. Κατά της απόφασης του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε
ποινή, πλην της επίπληξης και του προστίµου, δύναται
να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών
από την επίδοση της απόφασης. Στην προθεσµία αυτή
δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα από 1ης έως και
31η Αυγούστου.
2. Η έφεση κατατίθεται στη Γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται πράξη
κατάθεσης. Η κατάθεση της έφεσης συνοδεύεται από
την κατάθεση παραβόλου υπέρ του Τ.Ε.Ε. αξίας εκατό
(100,00) ευρώ ανά προσβαλλόµενη απόφαση, άλλως αυτή τυγχάνει απαράδεκτη. Το ποσό του παραβόλου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.. Σε περίπτωση αποδοχής της έφεσης το
παράβολο επιστρέφεται στον εκκαλούντα, άλλως καταπίπτει υπέρ του Τ.Ε.Ε..
3. Δικαίωµα άσκησης έφεσης κατά απόφασης του
Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου έχουν αυτός
που καταδικάσθηκε και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε., ο οποίος δύναται να
ασκήσει έφεση και κατά των ανέκκλητων αποφάσεων.
4. Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης και η άσκηση
της έφεσης έχουν ανασταλτική δύναµη, εκτός αν η απόφαση ορίζει διαφορετικά.
5. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κατάθεση της έφεσης, µε επιµέλεια και ευθύνη του
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος, µόλις τον παραλάβει, ορίζει
Εισηγητή ένα από τα µέλη του. Ο Εισηγητής οφείλει εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τον διορισµό του
και την παραλαβή του φακέλου να συντάξει εισήγηση επί της υπόθεσης και να διαβιβάσει αυτή µαζί µε τον φάκελο της υπόθεσης στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Προέδρου του
Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να παραταθεί
η προθεσµία αυτή µία µόνο φορά για χρονικό διάστηµα
έως ένα (1) µήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία, ο Εισηγητής αντικαθίσταται µε απόφαση του
Προέδρου του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
6. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, οφείλει, αµέσως µόλις παραλάβει την εισήγηση και
τον φάκελο της υπόθεσης και το αργότερο εντός έξι (6)
µηνών από την παραλαβή αυτού, να ορίσει δικάσιµο για
την εκδίκαση της έφεσης, στην οποία καλεί τον καταδικασθέντα να παραστεί µε κλήση που κοινοποιείται σ’ αυτόν µε δικαστικό επιµελητή ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο
όργανο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, το αργότερο
δέκα (10) ηµέρες πριν από την δικάσιµο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό επιµελητή συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ όταν συντελείται από δηµόσιο
όργανο συντάσσεται αποδεικτικό περί της παραλαβής
της κλήσης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο καταδικασθείς

δύναται, µετά από ειδοποίηση της Γραµµατείας, να προσέλθει και να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού, την κλήση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται απόδειξη παραλαβής, η οποία υπογράφεται από αυτόν. Ο διωκόµενος µπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης είτε αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο δικηγόρο ή δια πληρεξούσιου δικηγόρου και να αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του. Κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης καλείται, µε πρόσφορο τρόπο, να παραστεί και ο καταγγέλλων, ο οποίος δύναται να
παραστεί αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο ή
δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
7. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε την απόφασή
του επικυρώνει, µεταρρυθµίζει ή εξαφανίζει την εκκαλουµένη απόφαση. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο,
σε περίπτωση άσκησης εφέσεως από τον καταδικασθέντα, δεν δύναται, µε την απόφασή του, να καταστήσει
χειρότερη τη θέση αυτού. Σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού
Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. δεν δύναται να καταστήσει ευνοϊκότερη τη θέση του καταδικασθέντα.
8. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκδίδονται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από
την ηµεροµηνία εκδίκασης της υπόθεσης, υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτού και καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθµό και τηρούνται στο Αρχείο
Αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου που
τηρεί το Τ.Ε.Ε. ή το Περιφερειακό Τµήµα του Τ.Ε.Ε.. Κατά τα λοιπά όσον αφορά την έκδοση απόφασης και το
περιεχόµενο αυτής εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για την έκδοση απόφασης από τα
Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια. Με την απόφαση
του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του καταδικασθέντα τα έξοδα αµφοτέρων των βαθµών της πειθαρχικής διαδικασίας.
9. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε επιµέλεια του Προέδρου αυτού, κοινοποιούνται αµέσως στα εµπλεκόµενα µέρη. Ειδικότερα, η κοινοποίηση προς τον καταγγέλλοντα γίνεται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο. Η κοινοποίηση της απόφασης προς τον διωκόµενο, εάν είναι αθωωτική, γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο
και εάν είναι καταδικαστική µε δικαστικό επιµελητή ή µε
οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο. Όταν η κοινοποίηση γίνεται µε δικαστικό επιµελητή συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης, ενώ, όταν συντελείται από δηµόσιο όργανο, συντάσσεται αποδεικτικό περί της παραλαβής της απόφασης από τον καταδικασθέντα ή άλλο πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο καταδικασθείς δύναται,
µετά από ειδοποίηση της γραµµατείας, να προσέλθει και
να παραλάβει ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος
αυτού, την καταδικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται απόδειξη παραλαβής, η οποία υπογράφεται από αυτόν.
10. Για την αίτηση εξαίρεσης µέλους του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλογικά οι
διατάξεις του παρόντος για την εξαίρεση µέλους Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αίτηση εξαίρεσης όλων των µελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
είναι απαράδεκτη. Η αίτηση εξαίρεσης µέλους του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου εξετάζεται από το ίδιο
και κατά τη συνεδρίαση δεν παρίσταται το µέλος ή τα µέ-
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λη των οποίων ζητείται η εξαίρεση.
11. Στην αρµοδιότητα του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου υπάγονται επίσης ο έλεγχος και η εποπτεία
για την ταχεία και προσήκουσα διεξαγωγή των υποθέσεων από τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια.
Άρθρο 208
Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκτελούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος του
Τ.Ε.Ε., του οποίου ο τιµωρηθείς αποτελεί µέλος ή στην
Περιφέρεια του οποίου ασκεί το έργο του Μηχανικού.
Περισσότερες τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις
κατά του ίδιου προσώπου εκτελούνται διαδοχικά.
2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Περιφερειακών Πειθαρχικών Συµβουλίων κοινοποιούνται, µε επιµέλεια του
Προέδρου αυτών, στον Πρόεδρο της έδρας του Τ.Ε.Ε., ο
οποίος µεριµνά για τη δηµοσίευση τους στην ιστοσελίδα
του Τ.Ε.Ε..
3. Τα επιβληθέντα πρόστιµα ή οι χρηµατικές ποινές,
καθώς και τα επιβληθέντα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα στο Ταµείο του Τ.Ε.Ε. εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της καταδικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τα άνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε µήνα
καθυστέρησης και µέχρι ποσού ίσου µε το πενήντα τοις
εκατό (50%) αυτών.
4. Σε περίπτωση µη καταβολής τους κατά τα ανωτέρω,
τα επιβληθέντα πρόστιµα ή οι χρηµατικές ποινές, καθώς
και τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας και οι προσαυξήσεις τους βεβαιώνονται και εισπράττονται όπως οι
συνδροµές των µελών του Τ.Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή
δεν χορηγείται ενηµερότητα Τ.Ε.Ε. και βεβαίωση περί
τέλεσης ή µη πειθαρχικού παραπτώµατος.
5. Η επιβολή της ποινής της προσωρινής και οριστικής
στέρησης της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος συνεπάγεται την ταυτόχρονη απαγόρευση διενέργειας
πράξεων µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων του
Τ.Ε.Ε. και την εν γένει χρήση των εν λόγω συστηµάτων
αυτού, στις περιπτώσεις όπου τούτο απαιτείται από την
κείµενη νοµοθεσία. Επίσης οι καταδικασθέντες δεν δύνανται α) να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του Τ.Ε.Ε., β) να υποβάλουν έγκυρα µελέτη ή έργο σε Δηµοσία Αρχή ή σε ν.π.δ.δ. ή σε Οργανισµό Κοινής
Ωφέλειας ή γ) να αναλάβουν τέτοια µελέτη ή έργο από
Δηµοσία Αρχή ή από ν.π.δ.δ. ή από Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας. Περαιτέρω δεν χορηγείται σ’ αυτούς πτυχίο
Μελετητή ή Εργολήπτη Δηµόσιων Έργων, ούτε ανανεώνεται το πτυχίο το οποίο ήδη κατέχουν.
Άρθρο 209
Γραµµατεία Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Σε κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί γραµµατεία, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του αντίστοιχου Τ.Ε.Ε., οι οποίοι, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσης Επιτρο-

πής της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τµήµατος
του Τ.Ε.Ε. και οι οποίοι ενεργούν κάθε πράξη η οποία είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση των πειθαρχικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Προέδρου του
Πειθαρχικού Συµβουλίου και των Εισηγητών. Με πράξη
του Προέδρου δύναται να ορίζεται υπάλληλος του
Τ.Ε.Ε. ως ειδικός Γραµµατέας των Εισηγητών. Οποιαδήποτε παράλειψη στον ορισµό του προσωπικού της γραµµατείας δεν επηρεάζει τη νόµιµη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
2. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τα µέλη, τους
Εισηγητές, τους Γραµµατείς των Πειθαρχικών Συµβουλίων, καθώς και στους ειδικούς Γραµµατείς των Εισηγητών, καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας, µετά από εισήγηση
της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.. Η αποζηµίωση αυτή απαλλάσσεται από οποιαδήποτε κράτηση, εισφορά ή
δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ασφαλιστικού οργανισµού ή οποιουδήποτε τρίτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 210
Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα
µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012
Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται εδάφια
τρίτο και τέταρτο, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο 26
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 26
Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα
1. Στους χώρους των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων
µε χρήση κατοικίας, για τα οποία η άδεια δόµησης εκδίδεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται
να εξασφαλίζεται:
α) η οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνοµη και ασφαλής προσπέλαση από άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σχεδιάζοντας για Όλους»,
β) η πρόβλεψη προσβάσιµων σε άτοµα µε αναπηρία ή
εµποδιζόµενα άτοµα χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5%
των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού και οπωσδήποτε τουλάχιστον ένας ανά συγκρότηµα χώρων
υγιεινής, ο οποίος µπορεί να έχει µικτή χρήση (ανδρών/
γυναικών).
Οι παραπάνω προσβάσιµοι χώροι υγιεινής συνυπολογίζονται στον αριθµό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από άλλες διατάξεις. Εφόσον τα παραπάνω
κτίρια διαθέτουν χώρους στάθµευσης, τότε το ποσοστό
5% αυτών ή τουλάχιστον ένας θα διαµορφώνεται κατάλληλα για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.
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Ειδικά για τα κτίρια µε χρήση κατοικίας που ανεγείρονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται
να εξασφαλίζεται η αυτόνοµη και ασφαλής οριζόντια και
κατακόρυφη προσπέλαση από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας,
καθώς και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης µετατρεψιµότητας των κατοικιών σε κατοικίες µελλοντικών χρηστών µε αναπηρία/εµποδιζόµενων ατόµων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισµός του κτιρίου.
Σε κάθε κτίριο ή δοµική εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα αυτού σε όλους, χωρίς
φραγµούς.
2. Η δυνατότητα αυτόνοµης και ασφαλούς προσπέλασης όλων των κτιρίων από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται
µε προσβάσιµες οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις,
που αρχίζουν από τη στάθµη του πεζοδροµίου και φτάνουν µέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων αυτών και αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών,
όπως ράµπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, µε την πρόβλεψη προστατευµένων προσβάσιµων χώρων αναµονής
σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε κάθε όροφο σε αναλογία ένας χώρος µε µία θέση αµαξιδίου, όταν ο πληθυσµός του ορόφου είναι µικρότερος από διακόσια (200)
άτοµα ή ένας (1) χώρος µε δύο θέσεις αµαξιδίου, όταν ο
πληθυσµός του ορόφου είναι µεγαλύτερος από διακόσια
(200) άτοµα.
3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων,
στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται
στην παρ. 1, επιβάλλεται να διαµορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει η µορφολογία του εδάφους, ώστε να χρησιµοποιούνται και από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.
4. Στα υφιστάµενα πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου κτίρια, που στεγάζονται φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή έχουν
χρήσεις συνάθροισης κοινού, όπως χώροι συνεδρίων,
εκθέσεων, µουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα, κινηµατογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναµονής
επιβατών, τράπεζες, ανταλλακτήρια, χώροι προσωρινής
διαµονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας,
δικαιοσύνης και σωφρονισµού, γραφείων και εµπορίου,
βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς και στους χώρους
στάθµευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίµων, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαµορφώσεις, ώστε
οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιµοι από
άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.
Οι διαµορφώσεις που αναφέρονται στην παρούσα γίνονται σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες προσαρµογής
υφιστάµενων κτιρίων και υποδοµών της απόφασης της
παρ. 9 και ολοκληρώνονται µέχρι την 31η.12.2022, µε
την επιφύλαξη της παρ. 10 για τα κτίρια όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων
οργανισµός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια καθίστανται αυθαίρετα. Η αναστολή των κυρώσεων ισχύει αναδροµικά
από την 1η.1.2021. Για τα κτίρια όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 η ανα-

στολή των κυρώσεων ισχύει σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10.
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται απαιτούµενη συναίνεση των συνιδιοκτητών, οι ανωτέρω διαµορφώσεις
δύναται να πραγµατοποιηθούν από τον ενδιαφερόµενο
και µε δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στον
Κανονισµό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιµότητας του άρθρου 19 του ν.
4495/2017 (Α΄ 167), που εκδίδεται µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία συνοδεύεται από:
α) πρόσκληση των λοιπών συνιδιοκτητών για την διατύπωση απόψεων προς την Επιτροπή, τα αποδεικτικά
κοινοποίησής της,
β) τεχνική έκθεση µηχανικού, µε την οποία τεκµηριώνεται ότι η προτεινόµενη διαµόρφωση δεν παρεµποδίζει
τη λειτουργία των κοινόχρηστων µερών της πολυκατοικίας και των ιδιοκτησιών και
γ) µελέτη στατικής επάρκειας, που αποδεικνύει τη
στατική επάρκεια του κτιρίου µετά τις προβλεπόµενες
διαµορφώσεις. Αν από την µελέτη στατικής επάρκειας
προκύψει ότι απαιτούνται στατικές ενισχύσεις, αυτές
πραγµατοποιούνται µονοµερώς µε δαπάνη του ενδιαφεροµένου, µε την προϋπόθεση ότι οι επεµβάσεις αυτές
περιορίζονται εντός του χώρου που έχει την υποχρέωση
διαµορφώσεων.
Ειδικά για τα υφιστάµενα κτίρια που µνηµονεύονται
στην παρούσα, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα µε τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου που προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70 «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόµων περιλαµβανοµένων και ατόµων µε
ειδικές ανάγκες» για έναν χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου
και ενός τουλάχιστον προσβάσιµου σε άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα χώρου υγιεινής µε κοινή
χρήση ανδρών/γυναικών. Υφιστάµενα κτίρια µε χρήσεις
εµπορίου και γραφείων, εκτός των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπηρεσιών του δηµόσιου και ευρύτερου
δηµόσιου φορέα, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, καθώς και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε ανάπτυγµα τραπεζοκαθισµάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, µε µικτό εµβαδόν µικρότερο από εκατό (100)
τ.µ. µπορούν να εξαιρεθούν µόνο από την υποχρέωση
δηµιουργίας προσβάσιµων χώρων υγιεινής για το κοινό,
εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.
Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην προσαρµογή
των παραπάνω κτιρίων ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διαµορφώσεων
για τη διασφάλιση φυσικής πρόσβασης χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου:
α) τα κτίρια που έχουν µοναδική πρόσβαση σε δρόµο
µε βαθµίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθµης του φυσικού εδάφους στην οικοδοµική γραµµή από την επιφάνεια του πεζοδροµίου είναι
µεγαλύτερη από 2,50 µ., ή το πεζοδρόµιο έµπροσθεν αυ-
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τών έχει πλάτος µικρότερο του 0,70 µ. (µη συµπεριλαµβανοµένου του κρασπέδου), µέχρι να διαµορφωθεί ο εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος κίνησης πεζών, β) τα κτίρια, των οποίων η προσαρµογή δεν είναι δυνατή χωρίς
να θίγονται οι δοκοί και οι στύλοι τους ή απαιτείται να
πραγµατοποιηθούν άλλες σοβαρές παρεµβάσεις στον
φέροντα οργανισµό τους, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τη στατική επάρκειά του, όπως τεκµηριώνεται µε
Τεχνική Έκθεση Μηχανικού, κατόπιν απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιµότητας του άρθρου
18 του ν. 4495/2017,
γ) τα κτίρια των οποίων η προσαρµογή θα προκαλούσε δυσανάλογη οικονοµική επιβάρυνση για τον υπόχρεο
ή τους υπόχρεους -εξαιρουµένων αυτών που στεγάζονται υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κοινωφελείς οργανισµοί, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας- κατόπιν απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Προσβασιµότητας του άρθρου 18 του ν. 4495/2017. Με
την ίδια απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιµότητας δύναται να επιβάλλει εφαρµογή µέτρων εναλλακτικής εξυπηρέτησης των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. Η προσωρινή εξαίρεση έχει διάρκεια 3 έτη. Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της εξαίρεσης δύναται να επανυποβάλλεται σχετικό αίτηµα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα κριτήρια δυσανάλογης επιβάρυνσης.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση αντίστοιχης διαµόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους
ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθµούς τα κτίρια
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον:
α) το εµβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθµών αποτελεί ποσοστό µέχρι 50% του εµβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των εκατό (100) τ.µ.
και η χρήση του είναι ίδια µε αυτή της κυρίως αίθουσας ή
οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθµοί έχουν βοηθητική
χρήση,
β) το συνολικό µικτό εµβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι µικρότερο των διακοσίων (200) τ.µ.
και
γ) το µικτό εµβαδόν κάθε ορόφου είναι µικρότερο των
εβδοµήντα (70) τ.µ.
Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄
και γ΄ δεν ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η µοναδική στον οικισµό και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση
κοινού διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.
6. Κατά τη διαµόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισµών (όπως ιδίως χώρων που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των
πλατειών / πεζοδρόµων / πεζοδροµίων / νησίδων, χώρων
πρασίνου / άλσεων, στάσεων / αποβαθρών κ.λπ.), εφόσον το επιτρέπει η µορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόµων
µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων µε οδεύσεις πεζών / οδεύσεις τυφλών / κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) χωρίς αναβαθµούς µε κλίση µέχρι 5% / προσβάσιµα µηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών, κατάλληλη

τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού, όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισµού, κάδων απορριµµάτων, σήµανσης, καθώς και να διαµορφώνεται ποσοστό 5% των
χώρων στάθµευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες, πρότυπα
και κανονισµούς που αναφέρονται στην παρ. 1.
Σε πεζοδρόµια και σε πεζόδροµους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του µη βασικού δικτύου πεζοδρόµων,
εφόσον η µορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δηµιουργίας πλήρως προσβάσιµων χώρων κίνησης για άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο, εξασφαλίζεται
πάντοτε η προσβασιµότητα για τις λοιπές κατηγορίες
χρηστών.
7. (Καταργήθηκε)
8. Οι ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων
µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται στη σύνταξη, παρουσίαση της µελέτης προσβασιµότητας. Η µελέτη προσβασιµότητας περιλαµβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και µορφολογικών αντικειµένων ενός έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη,
ανεµπόδιστη, αυτόνοµη και ασφαλής κίνηση ατόµων σε
αναπηρικό αµαξίδιο ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων. Η Μελέτη Προσβασιµότητας αποτελεί
µέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για κάθε νέο έργο
και νέα µελέτη για κάθε υφιστάµενο κτίριο ή υπαίθριο
δηµόσιο χώρο το οποίο προσαρµόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιµο. Η «Μελέτη Προσβασιµότητας Κτιριακού Έργου» αφορά στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του και περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σχέδια κατόψεων και τοµών και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Η «Μελέτη προσβασιµότητας υπαίθριων δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων» αφορά
στη µελέτη και ανάπλαση των εξωτερικών υπαίθριων δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων και περιλαµβάνει τεχνική
έκθεση, σχέδιο γενικής διάταξης, διάγραµµα κινήσεων
οχηµάτων, ποδηλάτων, οχηµάτων µικροκινητικότητας,
καθώς και πεζών και ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
Το περιεχόµενο της µελέτης προσβασιµότητας εξειδικεύεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τεχνικές οδηγίες προσαρµογής
υφιστάµενων κτιρίων και υποδοµών για την προσβασιµότητα αυτών σε άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Εφόσον
πρόκειται για κτίρια προστατευόµενα από τις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), εκδίδεται κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
10. α) Για την υλοποίηση των απαραίτητων διαµορφώσεων προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δηµιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας. H ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρµας ανατίθενται στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας.
Τα επιµέρους σηµεία αναφοράς για την εφαρµογή της
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Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των
Ατόµων µε Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες, που κυρώθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 4074/2012
(Α΄ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν.
4488/2017 (Α΄ 137), οφείλουν µέχρι την 30η.9.2021 να
καταχωρίσουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρµα
καταγραφής προσβασιµότητας τα στοιχεία των κτιρίων,
αρµοδιότητάς τους, στα οποία στεγάζονται οι φορείς
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
Με την εµπρόθεσµη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση
της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής προσβασιµότητας, αναστέλλονται
αναδροµικά από την 1η.1.2021 και µέχρι την
31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4. Μέχρι την προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες διαµορφώσεις των κτιρίων,
ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιµοι
από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται και η υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 για
τα εν λόγω κτίρια.
Οι ανωτέρω προθεσµίες δύναται να παραταθούν µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας, οι κατηγορίες και τα
είδη των καταχωρούµενων δεδοµένων των κτιρίων και ο
τρόπος άντλησης και καταχώρισής τους, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
β) Καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιµότητας (εφεξής αποκαλούµενο ως «Μητρώο»), υπό τη
µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, για την υλοποίηση του ελέγχου προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία
ή εµποδιζόµενα άτοµα των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014. Ο έλεγχος προσβασιµότητας πραγµατοποιείται, κατόπιν αυτοψίας, από Ελεγκτές Προσβασιµότητας,
εγγεγραµµένους στο Μητρώο του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι συντάσσουν πόρισµα ελέγχου για το επίπεδο προσβασιµότητας των ανωτέρω κτιρίων σε άτοµα µε
αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.
Το Μητρώο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τρίτα πληροφοριακά
συστήµατα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301), και ιδίως µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα
καταγραφής προσβασιµότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήµατος ανατίθενται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
Στο Μητρώο εγγράφονται αυτοδίκαια οι ήδη εγγεγραµµένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης, το οποίο έχει καταρτιστεί και λειτουργεί σύµφωνα
µε το άρθρο 14 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), και την υπο
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/23.8.2018 απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3584),
καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος µηχανικός εγγεγραµµένος στα Μητρώα του Τ.Ε.Ε. µε δικαίωµα εκπόνησης µελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων (εφεξής αποκαλούµενοι ως «Ελεγκτές Προσβασιµότητας»), σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις και τα αναφερόµενα στην περ. (ε)
της παρ. 3 του άρθρου 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται το περιεχόµενο του Μητρώου, η διαδικασία εγγραφής, τήρησης και
πρόσβασης σε αυτό, η διαδικασία ορισµού και επιλογής
και ο αριθµός των ελεγκτών προσβασιµότητας ανάλογα
µε την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το ύψος και η
διαδικασία αποζηµίωσης των ελεγκτών προσβασιµότητας για τους διενεργούµενους ελέγχους, η κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου, το πρότυπο
του πορίσµατος ελέγχου και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό
µε την εφαρµογή του.
γ) Οι απαιτούµενες εργασίες, προκειµένου τα κτίρια
της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) να καταστούν προσβάσιµα από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα, εφόσον δεν εµπίπτουν στην παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4495/2017, εκτελούνται µετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας της
περ. (β) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού του έργου. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας η δηµοπράτηση των έργων διαµόρφωσης συνθηκών προσβασιµότητας των υφιστάµενων,
πριν από την ισχύ του
ν. 4067/2012, κτιρίων όπου
στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, είτε µεµονωµένων είτε κατά οµάδες.»
Άρθρο 211
Ρυθµίσεις για τη διέλευση ατόµων µε αναπηρία
από αυτοκινητόδροµους µε διόδια - Αντικατάσταση
του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
Στο άρθρο δεύτερο του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) αντικαθίσταται η αυτοτελής υπηρεσία οδικών τελών από την αυτοτελή Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών, προστίθεται παρ. 17 και το άρθρο δεύτερο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δεύτερο
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Οδικών Υποδοµών
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αυτοτελής Υπηρεσία Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών, που υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, για την ηλεκτρονική διαχείριση των οδικών υποδοµών µε αντικείµενο: α) την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήµατος Ηλε-
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κτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχηµάτων, β) την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων, γ) την ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών, δ) τη διαχείριση του κέντρου
παρακολούθησης διοδίων, ε) τη σύνταξη και έκδοση προδιαγραφών υποχρεωτικής εφαρµογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το οδικό δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και εκµετάλλευσης, στ) την παροχή γνωµοδότησης στον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών για τα σηµεία ανέγερσης και
λειτουργίας των σταθµών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και στις εισόδους της χώρας και ζ) την παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, εκτός αυτών που αφορούν συµβάσεις παραχώρησης που διέπονται από το
π.δ. 60/2007 (Α΄ 64).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των οχηµάτων, βάσει
των οποίων, η υπηρεσία οδικών τελών εκδίδει τα ηλεκτρονικά µέσα χρέωσης της περ. α΄ της παρ.1.
3. Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κατασκευή και διαχείριση νέων σταθµών τελών
διοδίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός
των συµβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ.
60/2007 (Α΄ 64).
4. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα των περ. α΄, β΄, γ΄ και
δ΄ της παρ. 1 συνδέονται διαλειτουργικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα του οδικού δικτύου της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών, που αφορούν σε συµβάσεις
παραχώρησης.
5. Η Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών διοικείται από: α) τον Διοικητή
και β) τον Υποδιοικητή, που ορίζονται και παύονται αζηµίως µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης µόνο µία
φορά. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή αλλοδαπής Οικονοµικών Σχολών ή Τµηµάτων, επαγγελµάτων ανάλυσης αγορών,
Προγραµµατισµού, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διπλωµατούχοι Μηχανικοί, και πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή αποζηµιώσεις του Διοικητή και Υποδιοικητή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίες
καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Η πλήρωση όλων των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται µε µετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που υπηρετούν στο Δηµόσιο, ν.π.δ.δ., σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού ή σε
φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Η µισθοδοσία του απασχολούµενου προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη εν γένει δαπάνη που προκύπτει από

τη λειτουργία αυτής, βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της υπηρεσίας σε Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις,
Τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες αυτών, ο αριθµός
των θέσεων του προσωπικού, η κατανοµή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση θέσεων προσωπικού και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.
Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών υπάγονται στα
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών.
6. Για την υποβοήθηση του έργου της παρ. 1, συστήνεται γνωµοδοτική επιτροπή οδικών υποδοµών, που αποτελείται από:
1) Τον Διοικητή Υπηρεσίας, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Υποδιοικητή Υπηρεσίας.
2) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Υπηρεσίας, µε τον αναπληρωτή του.
3) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε τον αναπληρωτή του.
4) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε τον αναπληρωτή του.
5) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
6) Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου Ελλήνων συγκοινωνιολόγων µε τον αναπληρωτή του και
7) δύο (2) εκπροσώπους της εταιρίας «Ελληνικές Υποδοµές και Οδοί µε Διόδια» µε τους αναπληρωτές
τους.
Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών για διάρκεια δύο (2) ετών,
που µπορεί να ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές.
Οι ιδιώτες - µέλη της επιτροπής δικαιούνται την αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄
176).
7. Η χρέωση διοδίων εφαρµόζεται, ανά κατηγορία οχήµατος: α) αναλογικά ανά χιλιόµετρο χρήσης του δικτύου αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου αρµοδιότητας της Υπηρεσίας «Οδικά Τέλη», µε την επιφύλαξη των συµβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το
π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), και της
υπ’ αρίθµ.
6686/7.11.2014 (Β΄ 3086) κοινής υπουργικής απόφασης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται,
µε την επιφύλαξη της κ.υ.α. 6686/17.11.2014
(Β΄
3086), η εγκατάσταση και λειτουργία νέων µετωπικών
σταθµών διοδίων, ανεξαρτήτως αν για αυτούς έχει ακολουθηθεί γενικός τρόπος υπολογισµού χρεώσεων τελών
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, εφόσον αυτή η
χρέωση δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατική.
8. Απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που
χρησιµοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόµων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα µηχανοκίνητα οχήµατα µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων
για λόγους οδικής ασφάλειας (προστασίας της ζωής και
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της σωµατικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών) και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθµισης
του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώµατος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση. Εξαιρούνται οι διελεύσεις οχηµάτων άµεσης ή έκτακτης ανάγκης, οδικής βοήθειας ή όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παρούσας για ειδικούς λόγους που αφορούν ιδίως, τη µόνιµη διαµονή του
ιδιοκτήτη του οχήµατος σε όµορη περιοχή, τη συµµετοχή του οχήµατος σε εκτέλεση δηµοσίου ή ιδιωτικού έργου, την έδρα εγκατάστασης ή λειτουργίας επιχείρησης
που έχει την ιδιοκτησία του οχήµατος, τη θέση αγροτοκτηνοτροφικής έκτασης όµορης περιοχής της οποίας ο ιδιοκτήτης χρησιµοποιεί οχήµατα αγροτικής χρήσης ή
τροχήλατα µηχανήµατα, τα λεωφορεία και ρυθµίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι
αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη
χορήγηση της άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζονται
ειδικότερα οι οδοί ή τα τµήµατα των οδών, στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας της παραγράφου αυτής, η απαραίτητη σήµανση και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται: α) τα σηµεία ανέγερσης και λειτουργίας σταθµών διοδίων, είτε καθολικά στο σύνολο του οδικού δικτύου, είτε κατά τµήµα αυτού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού µέσου παρακολούθησης
διοδίων τελών της περ. α` της παρ. 1 και σε σηµεία εισόδων και εξόδων του δικτύου, β) το ύψος τελών ανά κατηγορία οχήµατος και ανά διανυόµενο χιλιόµετρο ή χρονική περίοδο χρήσης της παρ. 7, γ) οι απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών διοδίων σε ειδικές κατηγορίες
και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού ιδίως σε άνεργους, ΑµεΑ, κατοίκους όµορης του δικτύου περιοχής, καθώς και
σε οχήµατα εξυπηρέτησης εκτάκτων αναγκών όπως οχήµατα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνοµίας, ασθενοφόρα κ.ά. και δ) η κατάργηση των µετωπικών σταθµών διοδίων ανάλογα µε την τµηµατική εφαρµογή του συστήµατος της παρ. 1.
10. Η συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου
αρµοδιότητας της Υπηρεσίας παραµένει στους αρµόδιους φορείς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται: α) η υπηρεσία έκδοσης της Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου
του εθνικού οδικού δικτύου ή τµήµατός του, επιλεγόµενης διάρκειας ισχύος µε αναλογική χρέωση και οι λοιπές
λεπτοµέρειες έκδοσής της, β) ο τύπος της Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου, όπως αυτοκόλλητο, που τοποθετείται στο όχηµα και γ) κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τα ανωτέρω.
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις της παρ. 8 και των δια-

τάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, τη µη καταβολή τελών διοδίων αναλογικής χρέωσης και τη µη έκδοση Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου της παρ. 11, τα
όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων
που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 8 και της υπουργικής απόφασης για τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση
διέλευσης στο οδικό δίκτυο του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται από τα αστυνοµικά όργανα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον οδηγό και στον
ιδιοκτήτη του οχήµατος διοικητικό πρόστιµο χιλίων
(1.000) ευρώ και ακινητοποίηση των οχηµάτων αυτών,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αρ.
30870/6/9.10.1983 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
603). Σε περίπτωση µισθωµένου οχήµατος, το πρόστιµο
για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον µισθωτή. Η παρ. 2
του άρθρου 46 του ν. 2696/1999 εφαρµόζεται και στην
περίπτωση της ακινητοποίησης αυτής.
Το πρόστιµο καταβάλλεται επιτόπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και
επιβολής του προστίµου και της διοικητικής κύρωσης, ο
τρόπος της είσπραξης του προστίµου (ηλεκτρονικώς ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του προηγούµενου
εδαφίου, µέχρι την καταβολή του προστίµου στο Δηµόσιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αφαιρούνται από τα αστυνοµικά όργανα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς επίσης η άδεια οδήγησης
του οδηγού και συντάσσεται σχετική έκθεση.
Για τη βεβαίωση της παράβασης της παρ. 8 και την επιβολή του προστίµου και της κύρωσης χρησιµοποιούνται τα έντυπα της υπ’ αρ. 2515/5/64/11.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1306) µε σχετική, ως προς την
παράβαση, συµπλήρωση των αστυνοµικών οργάνων επί
των εντύπων αυτών.
Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να προβάλει τις αντιρρήσεις του εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών,
που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης, στην Αρχή
στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης. Αν οι
αντιρρήσεις κριθούν βάσιµες λόγω προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά δελτίο αποστολής, εάν πρόκειται για µεταφορά προϊόντων, ή
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, εάν πρόκειται
για παροχή υπηρεσίας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, το πρόστιµο διαγράφεται και επιστρέφονται τα
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος και η άδεια οδήγησης στον οδηγό µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από τον
Προϊστάµενο της Αρχής.
Σε περίπτωση είσπραξης του παραπάνω προστίµου
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών το συνολικό ποσό προσαυξάνεται µε το κόστος προµήθειας συναλλαγής του
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών.
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13. Τα ανωτέρω πρόστιµα εισπράττονται σε ειδικό
Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισµού
και προορίζονται να καλύψουν µέρος των δαπανών για
τη βελτίωση του οδικού δικτύου της παρ. 8 και για την υλικοτεχνική υποδοµή του Συστήµατος Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών και της Ελληνικής Αστυνοµίας, που απαιτείται για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης, καθώς και η κατανοµή
των εσόδων του λογαριασµού.
14. Η Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων Κατασκευής
Συγκοινωνιακών Έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ), που συστάθηκε µε το π.δ. 123/2017 (Α΄
210), ασκεί τα καθήκοντα και υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής έως την κατακύρωση και υπογραφή της υπό δηµοπράτηση σύµβασης για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης
διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας µε οπτική αναγνώριση, καθώς και σε κάθε άλλη συναφθείσα ή προς
σύναψη σύµβαση αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης στα
πλαίσια της υπόψη δηµοπράτησης και για το ίδιο χρονικό
διάστηµα.
14Α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σύνθεσης και λειτουργίας της γνωµοδοτικής επιτροπής οδικών υποδοµών.
15. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες
σχετικές µε την Υπηρεσία Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών , στο Διοικητή και Υποδιοικητή της.
16. Τα Οδικά Τέλη αποδίδονται σε ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου (ΚΑΕ) του Τακτικού Προϋπολογισµού, τον
οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας.
17. Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών ανατίθεται η αρµοδιότητα
έκδοσης ενιαίας κάρτας για τη διέλευση των Ατόµων µε
Αναπηρία (Α.µε.Α.) από όλους τους αυτοκινητόδροµους
µε διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται µέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρµογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα] δικαιολογητικά για την έκδοση της
ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά Υπηρεσία Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών. Η ενιαία κάρτα, µετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδροµικά προς τους δικαιούχους από
την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η κάρτα εµπεριέχει φωτογραφία του Α.µε.Α. καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας
του οχήµατος. Το δε Α.µε.Α πρέπει να επιβαίνει στο όχηµα κατά τη διέλευση. Η διέλευση ελέγχεται και δεν θα
είναι αυτόµατη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 212
Διατάξεις σχετικά µε τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων - Κυκλοφοριακή σύνδεση
πρατηρίων καυσίµων
Όπου στο άρθρο 2 του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) αναφέρονται οι λέξεις «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπηρεσία
Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών».
Όπου στις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αναφέρεται η λέξη «µίσθωµα» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«τέλος χρήσης».
3. α. Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του β.δ. 465/1970 (Α΄
150), χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες
τους θα καταβάλλουν ετήσιο µίσθωµα για την προσωρινή χρήση της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και είναι αναγκαία για την προσπέλαση και εκµετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. Το ετήσιο τέλος χρήσης για τις κυκλοφοριακές
συνδέσεις µε το εθνικό βασικό και δευτερεύον δίκτυο, αποτελεί έσοδο της «Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών» (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ)
του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που έχει την
αποκλειστική εκµετάλλευση των χωρών αυτών. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Οικονοµικών, καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται ανά
διετία το ύψος του τέλους χρήσης συµπεριλαµβανοµένης της προσαύξησης σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής του, µε βάση το συνολικό εµβαδό της νοµίµως καταλαµβανόµενης έκτασης και την εκάστοτε ισχύουσα τιµή ζώνης στην οποία περιλαµβάνεται η επιχείρηση την
οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση.
β. Τα τέλη χρήσης και οι τυχόν προσαυξήσεις τους σε
περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής τους, βεβαιώνονται βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσει και αποστέλλει η ΥΟΤ-ΗΔΟΥ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά τις κείµενες διατάξεις
και διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής, συντήρησης και βελτίωσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης και ασφάλειας των
οδικών υποδοµών της χώρας. Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., µετά από γνώµη της ΥΟΤ-ΗΔΟΥ, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των εκάστοτε
οφειλόµενων τελών και προστίµων προς τους κατά περίπτωση δικαιούχους φορείς.
γ. Το τέλος χρήσης υπολογίζεται ετησίως από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης την οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση
και είναι καταβλητέο, για το µεν πρώτο έτος, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας και για κάθε επόµενο έτος, έως την 31η Μαρτίου
του οικείου έτους. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για τη χορήγη-
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ση αδειών κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών λειτουργίας των συνδεόµενων επιχειρήσεων, υποχρεούνται να κοινοποιούν αντίγραφα των αποφάσεων έγκρισης προς την ΥΟΤ-ΗΔΟΥ και την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους. Παράλειψη ή καθυστέρηση ολοσχερούς καταβολής του οφειλόµενου τέλους χρήσης
πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την εκάστοτε ηµεροµηνία εµπρόθεσµης καταβολής του, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και της άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης της επιχείρησης.
δ. Το ετήσιο τέλος χρήσης για τις κυκλοφοριακές
συνδέσεις µε το επαρχιακό οδικό δίκτυο αποτελεί έσοδο
του οικείου Περιφερειακού Ταµείου. Το τέλος χρήσης
καθορίζεται κάθε δύο χρόνια µε πρακτικό Επιτροπής που
αποτελείται από τον Οικονοµικό Έφορο, τον Διευθυντή
Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας, βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων από τα κατά τόπους
δηµόσια ταµεία µε βάση χρηµατικούς καταλόγους που αποστέλλονται σ΄ αυτά από την Περιφέρεια και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασµού της Περιφέρειας που
τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδας.
Άρθρο 213
Καθορισµός αρµοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 4250/2014
Τροποποιείται η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρµοδιότητες
της µεταβιβάζονται ως ακολούθως:
α. Είσπραξη διοδίων
i. Η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθµό των Μαλγάρων µεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία
Οδός Α.Ε., η οποία τα εισπράττει για λογαριασµό του
Ελληνικού Δηµοσίου και ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ.
ii. Η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθµό του Ακτίου και οι σχετικοί πόροι µεταβιβάζονται στην
Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ
και στην κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΕΟ Α.Ε.-ΒΕΕ TECH Α.Ε.-ΛΕΠΌΥΡΠΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «TEO-BEE-TECH-ΔΙΟΔΙΑ ΑΚΤΙΟΥ», η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του, από
30.12.2008, Συµφωνητικού Σύστασης και Καταστατικού
Κοινοπραξίας.
β. Βεβαίωση παραβάσεων
Η αρµοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν
στη µη καταβολή διοδίων και επιβολή προστίµων µεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε..
γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού
Η αρµοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του τµήµατος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους
µεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. oλα τα υπόλοιπα
οδικά τµήµατα, για τα οποία έχει αρµοδιότητα η Εταιρία
µεταφέρονται στην ΕΥΔΕ Σ.Α. της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιων Έργων.

δ. Είσπραξη τελών µηχανηµάτων
Η αρµοδιότητα είσπραξης τελών µηχανηµάτων έργου
µεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικών
Εφαρµογών και Μηχανικού Εξοπλισµού (Δ13) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
Η αρµοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων µε το εθνικό βασικό, δευτερεύον, και τριτεύον οδικό δίκτυο, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 209/1998 (Α΄ 169) και µε την εξαίρεση των τµηµάτων του δικτύου που διέπονται από συµβάσεις παραχώρησης, καθώς και τα έσοδα από τέλη χρήσης και πρόστιµα της παρ. 7 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150)
µεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Οδικών Τελών -Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στις λοιπές περιπτώσεις η αρµοδιότητα διαχείρισης και τα σχετικά έσοδα µεταβιβάζονται στις κατά τόπον αρµόδιες περιφέρειες.
Η καταγραφή των υφιστάµενων κυκλοφοριακών συνδέσεων, ο εντοπισµός των περιπτώσεων αυθαίρετης κατάληψης έκτασης µεγαλύτερης από την εγκριθείσα, καθώς και ο εντοπισµός των παράνοµων συνδέσεων ανήκουν αποκλειστικά στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες
για τη συντήρηση του οικείου τµήµατος του οδικού δικτύου και για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφοριακής
σύνδεσης και λειτουργίας των συνδεόµενων επιχειρήσεων. Η είσπραξη των αποζηµιώσεων από τις αυθαίρετες
κυκλοφοριακές συνδέσεις ανήκει στην αρµοδιότητα των
οικείων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.»
στ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων
Ο εξοπλισµός και το λογισµικό του Κέντρου Ελέγχου
Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) µεταβιβάζεται στο
Ελληνικό Δηµόσιο και η λειτουργία του ανατίθεται στην
ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ζ. Μισθώσεις
Η Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των συµβάσεων
µίσθωσης, στις οποίες συµβάλλεται ως εκµισθώτρια από
την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της Εταιρίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παρούσα ρύθµιση
εξαιρούνται οι συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας
Ακτίου-Πρέβεζας
Η αρµοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας µεταφέρεται
στην Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ
Α.Ε. και στην κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕITΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/
ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του από
8.8.2013 Συµφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας.
θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα
Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ µε την υπ αριθµ. Κ41123/27.8.1977 υπουργική απόφαση εισφορά 1% επί των
καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. Αντ αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του Ε-
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πικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών
του.
ι. Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες-Συµβάσεις
Το σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες µετέχει η εταιρεία πλην των αναφερόµενων στην παρ. 2 περίπτωση
α υποπερίπτωση ii. και περίπτωση η του παρόντος άρθρου λύονται δια του παρόντος αζηµίως για το Ελληνικό
Δηµόσιο.
Το σύνολο των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε
την Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο.
ια. Εκκρεµείς δίκες
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το Ελληνικό Δηµόσιο
υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διεξαγόµενες στο όνοµά του. Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα µέσα, που ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση και µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι
νόµιµα.
ιβ. Διαχείριση συµβάσεων Οδικού Δικτύου
Η αρµοδιότητα της διαχείρισης και χρηµατοδότησης
των εκτελούµενων συµβάσεων συντήρησης και έργων
του Οδικού Δικτύου, καθώς και εκείνων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν µετά τις 26.3.2014, µε
βάση πιστώσεις εγκεκριµένες πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία, µεταφέρεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς φορείς
εκµετάλλευσης αυτοκινητοδρόµων
ιδ. Η αρµοδιότητα είσπραξης αποζηµιώσεων από φθορές του εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε στην
Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µεταβιβάζεται στην κατά τόπο αρµόδια Περιφέρεια.
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκµετάλλευσης αυτοκινητοδρόµων την εκπροσώπηση της χώρας
στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκε στις δραστηριότητες
της Εταιρίας, ανατίθεται στην εταιρία µε την επωνυµία
Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και
να µεριµνήσει για την οµαλή συνέχεια ως προς την εκπροσώπηση της χώρας σε αυτές.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 214
Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδοµικών αδειών
1. Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες µέχρι τη θέση
σε ισχύ του πληροφοριακού συστήµατος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών εγγράφων και των µελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική µορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστηµα e-Άδειες µέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσµία αυτή δύναται
να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 31ης.12.2025.

2. Η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική µορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό
σύστηµα e-Άδειες πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι
εν λόγω φάκελοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η υλοποίηση του
συγκεκριµένου έργου στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Υποδοµών και
Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της από κοινού εποπτείας της υλοποίησης του έργου αυτού
Άρθρο 215
Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων
για την έκδοση οικοδοµικών αδειών
1. Οι κάθε είδους εγκρίσεις τρίτων φορέων που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία, προκειµένου να εκδοθεί οικοδοµική άδεια, χορηγούνται από αυτούς αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος e-Άδειες . Οι εγκρίσεις αυτές είναι οι εξής:
α.Έγκριση Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)/Σ.Α. Αιγαίου.
β. Έγκριση Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
(ΚΕ.Σ.Α.)/ΚΕ.Σ.Α. Αιγαίου/ΚΕ.Σ.Α. Μακεδονίας Θράκης.
γ. Έγκριση Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).
δ. Έγκριση Περιφερειακού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..
ε. Έγκριση Kεντρικού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..
στ. Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας.
ζ.Έγκριση Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Νεωτέρων
Μνηµείων).
η. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
θ. Απαίτηση υποσταθµού ρεύµατος από Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ι. Έγκριση οριοθέτησης υδατορέµατος.
ια. Έγκριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ιβ. Έγκριση Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
της οικείας Περιφέρειας για γη υψηλής παραγωγικότητας.
ιγ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.
ιδ. Βεβαίωση Εταιρείας Παροχής Αερίου.
ιε. Έγκριση ΔΕΗ για απόσταση από καλώδια υψηλής
τάσης.
ιστ. Έγκριση υψοµέτρου.
ιζ. Έγκριση οριοθέτησης αιγιαλού.
ιη. Πρωτόκολλο αδυνάτου τακτοποίησης.
ιθ.Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων.
κ. Έγκριση υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας/Νοσοκοµείου.
Οι απαιτούµενες εγκρίσεις µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Οι φορείς που χορηγούν τις εγκρίσεις της παρ. 1 υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 6 (έξι)
µηνών, να δηλώσουν στη Γενική Γραµµατεία Χωρικού
Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον τρόπο ηλεκτρονικής
χορήγησης των ανωτέρω εγκρίσεων ως εξής:
α) Εφόσον διαθέτουν οι ίδιοι ολοκληρωµένο πληρο-

191
φοριακό σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων µε πανελλαδική κάλυψη, παρέχουν διεπαφή διαλειτουργικότητας προς το σύστηµα e-Άδειες µέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας του άρθρου 84 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι
κατ’ ελάχιστον οι εξής:
αα. Υποβολή αίτησης µε εφαρµογή κανόνων πληρότητας,
αβ. παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής µονάδας και µέχρι φυσικού προσώπου,
αγ.παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συµπληρωµατικής ή/και αναθεωρηµένης αίτησης,
αδ. παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούµενης έγκρισης.
β) Αν δεν διαθέτουν ολοκληρωµένο πληροφοριακό
σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων µε
πανελλαδική κάλυψη, ο πάροχος του πληροφοριακού
συστήµατος e-Άδειες είναι υποχρεωµένος να υλοποιήσει υποσύστηµα στο e-Άδειες, µέσω του οποίου να υλοποιούνται τα εξής:
βα. Πρόσβαση µε Κωδικούς Δηµόσιας Διοίκησης για όσους υπαλλήλους ορίσει η κάθε υπηρεσία,
ββ. διάθεση περιβάλλοντος/λειτουργικότητας απόδοσης δικαιωµάτων πρόσβασης στους υπαλλήλους/χρήστες της κάθε υπηρεσίας από τον διαχειριστή χρηστών
της υπηρεσίας. Πρόσβαση στο συγκεκριµένο περιβάλλον/λειτουργικότητα έχουν οι διαχειριστές χρηστών της
υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο Σύστηµα Μητρώου Ελληνικού Δηµοσίου (Απογραφή) ώστε να εκχωρούν το δικαίωµα πρόσβασης στο σύστηµα e-Άδειες στους υπαλλήλους του φορέα τους.
βγ. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης,
βδ. αποτύπωση της διοικητικής δοµής της υπηρεσίας
µε βάση γεωχωρικά δεδοµένα,
βε. εφαρµογή κανόνων πληρότητας,
βστ. παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής
µονάδας και µέχρι φυσικού προσώπου,
βζ. παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συµπληρωµατικής ή αναθεωρηµένης αίτησης
βη. παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούµενης έγκρισης.
3. Μετά την επιλογή του τρόπου υποδοχής αιτηµάτων
και διαχείρισης εγκρίσεων που περιγράφεται στην παρ.
2, η υπηρεσία έκδοσης της έγκρισης και ο πάροχος του
συστήµατος e-Άδειες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν
την υλοποίηση των προβλέψεων των περ. α΄ και β΄ της
παρ. 2 εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων του παρόντος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
και τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων αυτών.
Άρθρο 216
Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νοµοθεσία
για την αυθαίρετη δόµηση
Οι προθεσµίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του
ν. 4643/2019 (Α΄ 193), παρατείνονται από τότε που είχαν
λήξει και η παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013

(Α΄ 174), περί αυθαίρετης δόµησης, οι οποίες δεν µεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και τις περιπτώσεις
υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν
µεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο µηχανικός υποχρεούται
να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών µέχρι:
α) 8.2.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον ν. 4178/2013 (Α΄
174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεµβρίου 2013,
β) 8.2.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης
του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
γ) 8.2.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης
του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
δ) 8.5.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης
του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
ε) 8.8.2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης
του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.»
Άρθρο 217
Έκδοση οικοδοµικών αδειών για τα κτίρια του πρώην
Ολυµπιακού Χωριού Τύπου Αµαρουσίου
1. H προσαρµογή του Ολυµπιακού Χωριού Τύπου του
άρθρου 6 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302) στο από 24.2.2020
προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 91) γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α. Για το κτίριο που βρίσκεται εντός του Τοµέα Ι του
Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής (ΡΣΕ), το οποίο εγκρίθηκε µε το από 24.2.2020 προεδρικό διάταγµα, εκδίδεται
οικοδοµική άδεια από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται στο Τµήµα Πολεοδοµίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε έγχαρτη µορφή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. αίτηση του κυρίου του ακινήτου µε τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων των εργασιών προσαρµογής,
αβ. έγκριση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής,
αγ. τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό φύλλο και απόσπασµα κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το ακίνητο,
αδ. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
αε. αρχιτεκτονική µελέτη,
αστ. µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και µελέτη
προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρία,
αζ. στατική µελέτη,
αη. µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
αθ. µελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
αι. µελέτη χρονικού προγραµµατισµού εκτέλεσης των
εργασιών προσαρµογής,
αια. µελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
αιβ. µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα
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µε τις διατάξεις για την πυροπροστασία,
αιγ. µελέτη καύσιµου αερίου εγκεκριµένη από την αρµόδια εταιρεία παροχής αερίου,
αιδ. σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, σύµφωνα µε το π.δ. 305/1996 (Α΄ 212),
αιε. στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ)
παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2
του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης
του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) µε εγκεκριµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΣΕΔ σε ατοµική βάση από το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης,
αιστ. συµβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόµενων
χώρων στάθµευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.
1221/1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό καταχώρισής της
στο οικείο κτηµατολογικό γραφείο,
αιζ. αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
1577/1985 (Α΄ 210),
αιη. αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ Δηµοσίου, e-ΕΦΚΑ
και δήµου,
αιθ. αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο που αφορά την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και τον Φόρο
Επιτηδεύµατος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής,
ακ. τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, µε την αποτύπωση της τελικής µορφής
του κτιρίου, και
ακα. διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, µε την αποτύπωση της τελικής µορφής
του κτιρίου.
β) Για τους σκοπούς έκδοσης της οικοδοµικής άδειας,
στις παραπάνω µελέτες το κτίριο του Τοµέα Ι αντιµετωπίζεται ως υφιστάµενο, τα δε δικαιολογητικά των περ.
αε), αζ), αη), αια) και αιβ) αποτυπώνουν τόσο τις εργασίες προσαρµογής στο από 24.2.2020 προεδρικό διάταγµα, όσο και την τελική µορφή του συνόλου του κτιρίου.
2. Αφού η υπηρεσία ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ.1, εκδίδεται η άδεια
από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µετά από εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών. H
άδεια του προηγούµενου εδαφίου επέχει θέση οικοδοµικής άδειας και για το σύνολο του κτιρίου του Τοµέα Ι και
ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του, αποτελεί δε νόµιµο έρεισµα για την έκδοση κάθε άλλης διοικητικής
πράξης που απαιτείται για τη λειτουργία του κτιρίου.
3. Η άδεια της παρ. 2 έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια
και αναθεωρείται και ενηµερώνεται στις περιπτώσεις
των παρ. 9 και 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄
167) µε τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 του παρόντος.
4. Ο έλεγχος εφαρµογής της οικοδοµικής άδειας
πραγµατοποιείται σε ένα (1) στάδιο (τελικό) από δύο (2)
ελεγκτές δόµησης από το µητρώο ελεγκτών της κατηγορίας ΙΙΙ του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά τα άρθρα 44 επ. του ν.
4495/2017.
5. Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών και την

έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το Τµήµα Πολεοδοµίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει πιστοποιητικό
ελέγχου κατασκευής και θεωρεί την οικοδοµική άδεια.
6. Για τα κτίρια κατοικίας και τις συναφείς κατασκευές
εντός των Τοµέων ΙΙ και ΙΙΙ του ως άνω Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής (ΡΣΕ), εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξη, µε την οποία διαπιστώνεται η
νοµιµότητά τους κατά τον κρίσιµο χρόνο της αρχικής
τους κατασκευής, υπό την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:
Ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 24/2020, υποβάλλει αίτηµα στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Με την αίτηση αυτή, ο φορέας συνυποβάλλει
τεχνική έκθεση και σχετικά διαγράµµατα κλίµακας 1:500
ή 1:200 ή 1:1.000, που συνοδεύονται από βεβαίωση αρµόδιου µηχανικού ότι τα κτίρια κατοικίας και οι συναφείς
κατασκευές, όπως αδειοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου δυνάµει
των µελετών και διαγραµµάτων της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), εναρµονίζονται µε τα όρια,
τους όρους και περιορισµούς δόµησης, όπως αυτά καθορίστηκαν ειδικά για τους Τοµείς ΙΙ και ΙΙΙ, µε τα άρθρα 6
και 7 του από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος.
Εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών η
υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και διαβιβάζει την αίτηση στο Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του άρθρου 24 του ν. 4495/2017. Μετά την άπρακτη παρέλευση
της προθεσµίας αυτής, ο φάκελος θεωρείται πλήρης και
εισάγεται απευθείας στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..
Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνεδριάζει υποχρεωτικά εντός
τριάντα (30) ηµερών, για να εξετάσει την αίτηση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα κτίρια και οι εν γένει κατασκευές
στον Τοµέα αυτό, όπως αποτυπώνονται στα διαγράµµατα της παρ. 1, τηρούν τις γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και προδιαγραφές του από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος, το Συµβούλιο εκδίδει εισήγηση για
την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Μετά την άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι το Συµβούλιο έχει εκδώσει θετική εισήγηση.
Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδοµίας της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη νοµιµότητας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη συνεδρίαση του
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την έκδοση της εισήγησης του τελευταίου. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η διαπιστωτική πράξη της παρούσας επέχει θέση οικοδοµικής άδειας για όλα τα κτίρια κατοικίας και τις συναφείς κατασκευές εντός των Τοµέων ΙΙ και ΙΙΙ του από
24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος. και ανατρέχει στον
χρόνο κατασκευής των κτιρίων και κατασκευών αυτών.
Μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης,
για την εκτέλεση εργασιών, που αφορούν σε µεταβολές
ή επεµβάσεις επί των κτιρίων κατοικίας και των συναφών
κατασκευών εντός των Τοµέων ΙΙ και ΙΙΙ, εφαρµόζεται το
Πρώτο Κεφάλαιο του Τµήµατος Β΄ του ν. 4495/2017. Οι
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σχετικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ή ανά κτίριο ή οµάδες κτιρίων, εντός πάντως των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του
από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος. Δηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στο πλαίσιο του ν. 4495/2017 ή του ν. 4178/2013
(A΄ 174) ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
7. Για το κτίριο γραφείων που βρίσκεται εντός του Τοµέα ΙΙΙ του ως άνω ρυµοτοµικού σχεδίου εφαρµογής
(ΡΣΕ) εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας
της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η νοµιµότητά του
κατά τον κρίσιµο χρόνο της αρχικής του κατασκευής, υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 6. Η διαπιστωτική αυτή πράξη επέχει θέση οικοδοµικής άδειας
για το πιο πάνω κτίριο και ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του. Μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής
πράξης, η εκτέλεση εργασιών επί του κτιρίου γραφείων
επιτρέπεται, εντός των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του
από 24.2.2020 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 91) και κατόπιν τήρησης του Πρώτου Κεφαλαίου του Τµήµατος Β΄
του ν. 4495/2017.
Άρθρο 218
Καθορισµός υποπεριοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων
1. Έως την ολοκλήρωση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986
(Α΄ 160) και στις προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα
µε τα άρθρα 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986, εξαιρουµένων των ζωνών και περιοχών απολύτου προστασίας, ή
στις περιπτώσεις καθορισµένων ζωνών προστασίας από
ειδικά διατάγµατα χρήσεων γης, δύναται να καθορίζεται
µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας υπο-περιοχή προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων, διασφαλίζοντας ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής ως
προς τις οικολογικές της λειτουργίες σε σχέση µε τους
στόχους διατήρησης της περιοχής. Με το ίδιο προεδρικό
διάταγµα καθορίζονται, πέραν των άλλων όρων και περιορισµών για την ανάπτυξη της υπό-περιοχής, ειδικοί
κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων ή και υλοποίησης τεχνικών έργων.
2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 1 συµπληρωµατικά των σχετικών διατάξεων του ν.
3937/2011 (Α΄ 60) υποβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του προτεινόµενου έργου:
α) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία ακολουθεί τις προδιαγραφές των εν εξελίξει ΕΠΜ του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις προς διασφάλιση της ακεραιότητας
της ευρύτερης περιοχής και των στόχων διατήρησης. Αν
οι ανωτέρω προηγηθούν της ολοκλήρωσης και έγκρισης
των εν εξελίξει Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του
άρθρου 21 του ν. 1650/1986, αυτές λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη.
β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 6

και δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αρ.
107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1225). Ως αρµόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος
νοείται η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων του άρθρου 4 του ν.
4447/2016 (Α΄ 241).
3. Αν εκπονείται σχέδιο που εντάσσεται στα Ειδικά
Πολεοδοµικά Σχέδια, αυτό ενσωµατώνεται στα προεδρικά διατάγµατα που κατά περίπτωση προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 219
Υπαίθρια διαφήµιση σε ζώνες αεροδροµίων
1. Σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και σε αυτοκινητοδρόµους πρόσβασης εντός της ζώνης αεροδροµίου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης σύµφωνα
µε τον ν. 2946/2001 (Α΄ 224).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ύστερα από γνώµη των φορέων διαχείρισης των αεροδροµίων και του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ρυθµίζονται, για κάθε αεροδρόµιο, οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, στους χώρους όπου επιτρέπεται η
προβολή υπαίθριας διαφήµισης, ειδικά διαµορφωµένων
πλαισίων για την προβολή τους, η µορφή, το µέγεθος και
τα υλικά από τα οποία αυτά αποτελούνται, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις από τον άξονα της οδού ή του αυτοκινητοδρόµου, από τη ρυµοτοµική γραµµή και το κράσπεδο του πεζοδροµίου, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις µεταξύ των πλαισίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για τη χρήση των χώρων και την τοποθέτηση των πλαισίων αυτών. Με την ίδια απόφαση µπορεί επίσης να επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών στους ανωτέρω χώρους, άλλης µορφής και τεχνολογίας, για την προβολή
διαφηµιστικών µηνυµάτων και να καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις χρήσης τους.
3. Οι χώροι για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης
της παρ. 1 καθορίζονται µε απόφασή του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης
του φορέα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του αεροδροµίου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω
προθεσµίας, η αίτηση τεκµαίρεται ότι έχει εγκριθεί.
4. Το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης των χώρων
που βρίσκονται εντός των ζωνών αεροδροµίων και καθορίζονται για υπαίθρια διαφήµιση, ανήκει στον φορέα όπου ανήκει η εκµετάλλευση και η διαχείριση του αεροδροµίου.
5. Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση
µε το παρόν, εφαρµόζεται ο ν. 2946/2001 (Α΄ 224).
Άρθρο 220
Παράταση αδειών δόµησης σε σεισµόπληκτες
και πυρόπληκτες περιοχές - Τροποποίηση της παρ. 4
του ν. 4258/2014
Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4258/2014 (Α΄ 94) και διαµορφώνεται ως εξής:
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«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων σε σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται ως την 31.12.2021. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών δύναται µε απόφασή του να παρατείνει, την ανωτέρω προθεσµία, εφόσον
απαιτείται, µέχρι και τρία (3) έτη από τη λήξη της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 221
Παράταση αναστολής πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα
σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας
των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασµών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και
οι προθεσµίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης από
τις 25.1.2021 έως τις 25.1.2022.
Άρθρο 222
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης
«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου,
για την ανάπτυξη/αναβάθµιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος»
Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων
αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου
2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεµπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθµιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν.
4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά
ιδρύµατα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για
τη συµµετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 223
Διαδικασία υπολογισµού νόµιµων τόκων στις
περιπτώσεις ανάκτησης ποσού ενίσχυσης
που έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόµων
1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004
1. Αν, κατά την εφαρµογή των νόµων 1892/1990
(Α΄ 101), 2601/1998 (Α΄ 81) και 3299/2004 (Α΄ 261), αποφασιστεί η µερική ή ολική επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, προσαυξηµένου κατά το
ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή
και οποτεδήποτε µέχρι και τη σύνταξη του χρηµατικού
καταλόγου, το ποσό των τόκων, που αναζητείται από το
ελληνικό Δηµόσιο, δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προς ανάκτηση
κεφαλαίου.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε αποφάσεις ανάκτησης
καταβληθεισών ενισχύσεων για ποσά τόκων, που έχουν
βεβαιωθεί ταµειακά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Για την εφαρµογή του παρόντος οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
στους φορείς υποδοχής επενδυτικών σχεδίων, µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Επενδύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.), αίτηµα επανυπολογισµού του συνολικού προς
ανάκτηση ποσού, προσαρµόζοντας ανάλογα το ποσό
των νόµιµων τόκων σύµφωνα µε την παρ. 1. Το αίτηµα επανυπολογισµού αποστέλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες
της φορολογικής διοίκησης για την έκδοση των σχετικών ταµειακών βεβαιώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 55
και επ. του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).
3. Ποσά τόκων σχετικά µε αποφάσεις ανάκτησης των
καταβληθεισών ενισχύσεων, τα οποία έχουν εισπραχθεί,
δεν επιστρέφονται, εκτός, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 και εφόσον δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση µετά την άσκηση ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων των ένδικων βοηθηµάτων που προβλέπονται από τον νόµο, είτε κατά των πράξεων ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων επιστροφής είτε κατά των ταµειακών βεβαιώσεών τους και οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές υποβάλλουν την αίτηση επανυπολογισµού των τόκων της παρ. 2, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 224
Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προσθήκη παρ. 16
στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014
Στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται
νέα παρ. 16, ως εξής:
«16. Τα εγγεγραµµένα µέλη στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Καινοτοµίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων του άρθρου 27, τα µέλη του Μητρώου
Πιστοποιηµένων Αξιολογητών - Εµπειρογνωµόνων της
παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), οι αξιολογητές της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος, καθώς
και οι αξιολογητές των προς ένταξη εταιρειών στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων του άρθρου 47 του
ν. 4712/2020 (Α΄ 146) δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1 του ν.
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3213/2003 (Α΄ 309) και δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, µόνο εκ της συµµετοχής
τους σε διαδικασίες αξιολόγησης ή πιστοποίησης δράσεων, προτάσεων ή προσκλήσεων που εκδίδει η Γ.Γ.Ε.Κ.
ή η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή το ΕΛΙΔΕΚ, εκ της αξιολογήσεως των
ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, καθώς
και εκ της αξιολογήσεως των εταιρειών που αιτούνται
την ένταξη τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, από την ηµεροµηνία σύστασης του Μητρώου µε
τον ν. 4712/2020 (Α΄ 146).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 225
Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που λαµβάνεται ύστερα από
πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4662/2020 (Α΄ 27), καθορίζονται και εγκρίνονται τα
προγράµµατα του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων ως προς τις προµήθειες, τις υπηρεσίες και τα έργα. Η Διυπουργική Επιτροπή
Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας διαµορφώνει την πρότασή της µετά από εισήγηση του Υπουργού
που είναι αρµόδιος για την πολιτική προστασία, στην οποία περιλαµβάνονται ιδίως η αιτιολόγηση του είδους,
της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας, καθώς και η εκτιµώµενη συνολική δαπάνη, η οποία έχει προσδιοριστεί µε
έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας εγνωσµένου κύρους.
2. Η ενεργοποίηση των προγραµµάτων της παρ. 1 γίνεται µε απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για
την πολιτική προστασία. Η διαδικασία υλοποίησης των υπηρεσιών, προµηθειών και έργων των προγραµµάτων
της παρ. 1 που αφορούν σε απόρρητες δαπάνες του άρθρου 53 του ν. 4662/2020, πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή µε τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.
Η υπαγωγή των δαπανών των προγραµµάτων του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4662/2020 γίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την
πολιτική προστασία, µετά από γνώµη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν.
4662/2020.
3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία
επιβάλλει την άµεση υλοποίηση προγράµµατος για θέµατα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, είναι
δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης δίχως προηγούµενη δηµοσίευση µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
4. Oι συµβάσεις του παρόντος υπάγονται στον προ-

συµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
Από τον έλεγχο εξαιρούνται οι συµβάσεις των προγραµµάτων της παρ. 1, δυνάµει των οποίων ανατίθεται από
µία κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση, η προµήθεια εξοπλισµού και µέσων, η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια
έργων αναφορικά µε τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων καθώς και οι συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων των προγραµµάτων της παρ. 1 που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάµει διεθνούς συµφωνίας ή διακανονισµού που έχει συναφθεί µεταξύ ενός ή περισσοτέρων
κρατών ή/και µεταξύ ενός ή περισσότερων διεθνών οργανισµών.
5. Η διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα προγράµµατα του Εθνικού
Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης
Κινδύνων γίνεται από: α) τις επιτροπές προδιαγραφών,
β) τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισµού και διαπραγµάτευσης, γ) τις επιτροπές ενστάσεων και δ) τις επιτροπές παραλαβής. Οι επιτροπές του πρώτου εδαφίου συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την πολιτική προστασία. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, που προέρχονται από το προσωπικό της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η θητεία
και εξειδικεύεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών. Πρόσωπο που έχει
συµµετάσχει στην επιτροπή προδιαγραφών δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει στις λοιπές επιτροπές του ιδίου
προγράµµατος.
6. Στις συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων
του παρόντος περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ειδική ρήτρα
ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι οικονοµικοί φορείς
και οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συµµετέχουν
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των σχετικών
συµβάσεων, δεσµεύονται ότι σε όλα τα στάδια που
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά, καθώς και ότι
θα εξακολουθούν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης. Η ρήτρα ακεραιότητας δεσµεύει τους οικονοµικούς φορείς και τους
νόµιµους εκπροσώπους αυτών µε την υπογραφή της
σύµβασης. Εάν οι οικονοµικοί φορείς παραβιάσουν τη
ρήτρα ακεραιότητας επιβάλλονται, µε απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την πολιτική προστασία,
σωρευτικά η έκπτωση από τη σύµβαση και η κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 226
Ρύθµιση για τα δηµόσια ακίνητα του Εθνικού
Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιµετώπισης Κινδύνων
Κατά παρέκκλιση της περ. ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου
40 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, τα δηµόσια ακίνητα των Δοµών και Υπηρεσιών
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης συµβολαιογραφικής δήλωσης των χώρων
στάθµευσης του άρθρου 1 του ν. 1221/1981 (Α΄ 292) και
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του πιστοποιητικού µεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή της καταχώρισής της στο οικείο κτηµατολογικό
γραφείο.
Άρθρο 227
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Γ΄
1. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 87 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
2. Καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 21 του β.δ.
465/1970 (Α΄ 150).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 228
Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ) - Τροποποίηση
του ν. 4429/2016
Στον ν. 4429/2016 (Α΄ 199) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Η αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) εφαρµόζεται κατ’ αντιστοιχία και
στο ΕΛΙΔΕΚ.»
2. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούµενη από πέντε (5) έως είκοσι (20) µέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες
ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των επιστηµονικών
πεδίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν
λόγω εµπειρογνώµονες και τα µέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δηµιουργία
αυτού από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών
του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και διαθέτουν
τα προσόντα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του
προς αξιολόγηση έργου. Τους εµπειρογνώµονες και την
επιτροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο, ύστερα από
εισήγηση της Θεµατικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του
άρθρου 8. Αν για ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι
απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες ή οι υφιστάµενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες
της συγκεκριµένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, µε απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, να ορίζονται ως
µέλη ειδικοί επιστήµονες φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής, που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Για την αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και των µελών των επιτροπών της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του
άρθρου 5 του ν. 4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. Για
τις δαπάνες των µετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της υποπαραγράφου Δ.9
της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν
την επιλογή, τον ορισµό, τις µετακινήσεις εκτός έδρας
και τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και των µελών

των επιτροπών δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια αµέσως µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.»
3. Στην παρ. 11 του άρθρου 5 προστίθεται περ. γ΄ και η
παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηµατοδοτούµενων δράσεων του Ιδρύµατος δηµιουργείται Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών - Εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους, από το οποίο
προέρχονται οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες και τα µέλη των επιτροπών εµπειρογνωµόνων και ενστάσεων των
παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποιητές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
β. Ο καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των µελών του Μητρώου της παραγράφου 6 πραγµατοποιείται από πενταµελή επιτροπή,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου
του Ιδρύµατος.
γ. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού δύναται το
Μητρώο της περ. α΄ να ενοποιηθεί µε το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ). Με την ίδια απόφαση, µετά από γνώµη του ΕΣΕΤΕΚ, ορίζονται η διαδικασία ενοποίησης των Μητρώων, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις εγγραφής των αξιολογητών στο ενοποιηµένο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, σύµφωνα και µε το άρθρο 27 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258).»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιούνται το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ως µέλη του ΕΣ εκλέγονται προσωπικότητες που
έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εµπειρία
τους στον αντίστοιχο ως άνω τοµέα. Τα ειδικότερα προσόντα των µελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ
είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή
Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής
Γραµµατείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δηµάρχου και του Αντιδηµάρχου.
Επίσης, η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ είναι ασυµβίβαστη
µε αυτήν του µέλους της Γ.Σ. και του Διευθυντή του Ιδρύµατος. Μέλος του ΕΣ δεν µπορεί να υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ ούτε να είναι µέλος
επιστηµονικής οµάδας που έχει υποβάλει αίτηση.»
5. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 καταργείται η περ. δ΄ και
η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο διοικεί το Ίδρυµα και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Μεριµνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύµατος, µε βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την
καινοτοµία.
β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις.
γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές
ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την
επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή
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λειτουργία τους, µε γνώµονα τις αρχές αξιοκρατίας και
διαφάνειας. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου δεν
δύνανται να µετέχουν στις επιτροπές αυτές.
δ. (καταργείται)
ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή.
στ. Εισηγείται προς τη Γ.Σ. συνεργασίες και συµπράξεις του Ιδρύµατος µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του
Ιδρύµατος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας,
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.»
6. Στο άρθρο 9 τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 5, 6, 8 και
9, καταργείται η παρ. 4, αντικαθίσταται η περ. θ΄ της
παρ. 7, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 9
Διευθυντής
1. O Διευθυντής του Ιδρύµατος είναι επιστήµονας µε
διεθνές κύρος και εµπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
2. Ο Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία, ανανεώσιµη µόνο
µία φορά. Αν κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή δεν έχει ακόµη διορισθεί νέος, ο υφιστάµενος
Διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι
τον διορισµό του νέου και το αργότερο όχι πέραν των
τριών (3) µηνών. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισµός
νέου Διευθυντή µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από
τη λήξη της θητείας του προηγούµενου διευθυντή, κατ’
εξαίρεση, το Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΕΣ) µε απόφασή
του αναθέτει προσωρινά στον πρόεδρό του καθήκοντα
διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων. Αν ο πρόεδρος
του ΕΣ για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα
καθήκοντα του Διευθυντή του Ιδρύµατος ασκούνται από
ένα από τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µετά από σχετική απόφασή του.
3. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος επιλέγεται ως ακολούθως:
α. Ο αρµόδιος Υπουργός εκδίδει και δηµοσιεύει ανοικτή διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της
θέσης του Διευθυντή τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από
τη λήξη της θητείας. Η πρόσκληση, η οποία αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος τόσο στην ελληνική όσο
και στην αγγλική γλώσσα, περιλαµβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που
πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη
µέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος
και της Γενικής Έρευνας και Καινοτοµίας και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστηµονικές λίστες ψηφιακά.
β. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ειδική επιτροπή κρί-

σης από επτά (7) επιστήµονες µε αναγνωρισµένο κύρος,
γνώση των ερευνητικών αντικειµένων, των επιστηµονικών πεδίων του Ιδρύµατος και επαρκή εθνική και διεθνή
εµπειρία σε θέµατα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων
της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών οµάδων. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής: τα πέντε
(5) µέλη σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. γ΄ και τα
δύο (2) µέλη σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. δ΄.
γ. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της
περ. β΄, το Επιστηµονικό Συµβούλιο προτείνει στο Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ) κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υποψηφίων κριτών, που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα,
το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή. Οι προτεινόµενοι υποψήφιοι κριτές µπορούν να
προέρχονται και από τα µέλη, είτε του Επιστηµονικού
Συµβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος.
Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα µέλη στον
κατάλογο αυτόν ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν.
Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστηµα των δύο (2)
µηνών, το ΕΣΕΤΕΚ προτείνει τα µέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο µελών που προτείνει το ΕΣΕΤΕΚ, ο αρµόδιος Υπουργός επιλέγει και ορίζει πέντε (5) µέλη µε
τους αναπληρωτές τους.
δ. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο, εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή, επιλέγει δύο (2) µέλη µε
τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της ειδικής
επιτροπής κρίσης, τα οποία µπορεί να προέρχονται και
από τα µέλη είτε του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε της
Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος. Αν παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστηµα εντός του οποίου το Επιστηµονικό Συµβούλιο πρέπει να ορίσει τα ως άνω µέλη
ή αν οριστούν λιγότερα από τα προβλεπόµενα, το ΕΣΕΤΕΚ ορίζει τα δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους ή
όσα µέλη ελλείπουν, από τον κατάλογο της περ. γ΄.
ε. Τα µέλη της ειδικής επιτροπής κρίσης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κρίσης αξιολογεί µε ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον αρµόδιο
Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για
την αξιολόγηση των υποψηφίων λαµβάνεται υπόψη και η
γνώµη του απελθόντα Διευθυντή, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που ο απελθών Διευθυντής είναι εκ νέου υποψήφιος, δεν εκφράζεται γνώµη από αυτόν. Η ανωτέρω γνώµη εκφράζεται, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.
στ. Ο αρµόδιος Υπουργός µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ιδρύµατος τον πρώτο
στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση µη αποδοχής του διορισµού του από τον συγκεκριµένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Ο Διευθυντής συνάπτει σύµβαση ορισµένου χρόνου ή αν είναι δηµόσιος υπάλληλος, ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα
του Διευθυντή.
4. (Καταργείται)
5. Ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να παύσει, µε απόφασή του, τον Διευθυντή του Ιδρύµατος, για λόγους αδυναµίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του µετά από εισήγηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου ή
πρόταση έξι (6) εκ των µελών του.
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6. Η ιδιότητα του Διευθυντή του Ιδρύµατος είναι ασυµβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του µέλους της Γ.Σ. ή του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηµατοδότησης
του Ιδρύµατος.
γ. Με την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου ή Γενικής Γραµµατείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δηµάρχου, του αντιδηµάρχου, του περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου. Αν ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ
ή ερευνητής ερευνητικού κέντρου, αναστέλλονται τα
καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του.
7. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύµατος που έχει αποφασίσει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Ο
Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύµατος, έχει την
ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.
β. Συντάσσει και δηµοσιεύει τις προκηρύξεις για τις
δράσεις που χρηµατοδοτεί το Ίδρυµα, σύµφωνα µε τον
ετήσιο προγραµµατισµό δράσεων και τις αποφάσεις του
ΕΣ.
γ. Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων του
προϋπολογισµού του Ιδρύµατος.
δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ
σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε µέσω του Προέδρου
του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις τους.
ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει
στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ..
στ. Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης για το Ίδρυµα.
ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως.
η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηµατοδότησης, µετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.
θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους
ελέγχους των δράσεων που χρηµατοδοτεί το Ίδρυµα και
συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου
για την εκτέλεση των συγκεκριµένων πράξεων.
ι. Εισηγείται προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο και τη
Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συµπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
8. Ο Διευθυντής µπορεί να µεταβιβάσει την άσκηση
συγκεκριµένων κάθε φορά αρµοδιοτήτων του σε υπάλληλο του Ιδρύµατος, καθώς και το δικαίωµα να υπογράφει µε εντολή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο
Διευθυντής ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του,
µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο του ΕΣ ή από κάποιο µέλος του.
9. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος ασκεί τα καθήκοντά
του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Ιδρύµατος.
10. Ο Διευθυντής υποβάλλει στο µέσον και κατά τη λήξη της θητείας του, στο ΕΣ και στον αρµόδιο Υπουργό
έκθεση πεπραγµένων της θητείας του. Ταυτόχρονα µε
την έκθεση πεπραγµένων υποβάλλεται στο ΕΣ και στον

Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας του Διευθυντή. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από το σύνολο του
προσωπικού του Ιδρύµατος µε µυστική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κανονισµό
ή, εφόσον δεν έχει ακόµα εγκριθεί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Σε
περίπτωση που ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
παρέλευση του µέσου της θητείας του, παύεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και τα καθήκοντα αυτού
ασκεί ο πρόεδρος του ΕΣ του Ιδρύµατος µέχρι τον διορισµό νέου Διευθυντή. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης
του Διευθυντή που παύθηκε. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη λήξη της θητείας του, κωλύεται να υποβάλλει την υποψηφιότητά του για δεύτερη
θητεία στην ίδια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει ήδη υποβληθεί δεν λαµβάνεται υπόψη από την ειδική επιτροπή κριτών.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 τροποποιείται και το άρθρο
11 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Σύγκρουση συµφερόντων, απόρρητο
1. Τα µέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύµατος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση
συµφερόντων προκύπτει όταν µέλη του Ιδρύµατος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα των µελών
του Ιδρύµατος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήµατα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων
συγγενών τους µέχρι δευτέρου βαθµού. Επίσης, τα µέλη
της Γ.Σ., του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύµατος έχουν
υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας σχετικά µε τις υποθέσεις του Ιδρύµατος και δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο. Τα θέµατα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
του Ιδρύµατος.
2. Τυχόν παράβαση της παρ. 1 από µέλος της Γ.Σ., του
ΕΣ, από τον Διευθυντή ή από το προσωπικό του Ιδρύµατος συνιστά σοβαρό παράπτωµα και λόγο παύσης από τη
θέση του.»
8. Στο άρθρο 12 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, καταργείται η περ. γ΄ του δεύτερου εδαφίου, τροποποιείται η περ. ε΄ και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Ιδρύµατος. Με
τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέµατα, καθώς και όσα προβλέπονται
στον παρόντα νόµο:
α. οι αρµοδιότητες των οργάνων του Ιδρύµατος, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους,
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β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την επιλογή των µελών της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστηµονικού Συµβουλίου και του Διευθυντή,
γ. (καταργείται)
δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τα όργανα
και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων,
ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής και η διαδικασία διορισµού του,
στ. ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων και εχεµύθειας των µελών των οργάνων του Ιδρύµατος και των υπαλλήλων αυτού,
ζ. η διαδικασία παύσης µελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του
Διευθυντή από τα καθήκοντά τους,
η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύµατος,
θ. η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις του προσωπικού,
ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθµός των θέσεων του
προσωπικού,
ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρόσληψης του προσωπικού που εργάζονται µε συµβάσεις
έργου, εργασίας ορισµένου χρόνου και έµµισθης εντολής,
ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα
πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των
πειθαρχικών ποινών,
ιγ. οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του Ιδρύµατος,
ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύµατος,
ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηµατοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ο
τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης,
ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων χρηµατοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης της
επιτροπής ενστάσεων,
ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηµατοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών,
ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης του Ιδρύµατος, η οποία περιλαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό και τον απολογισµό πεπραγµένων,
ιθ. η δηµιουργία αποθετηρίου αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων και λοιπών δράσεων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Ίδρυµα,
κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του προσωπικού του Ιδρύµατος,
κα. κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση του Ιδρύµατος και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο για
την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος και την εκπλήρωση του σκοπού του.»
9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Μεταβατική διάταξη
Η θητεία των υφισταµένων Αναπληρωτών Διευθυντών
του Ιδρύµατος λήγει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
ισχύουσες προ της δηµοσίευσης του παρόντος διατάξεις.»
Άρθρο 229
Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 4635/2019
Στο άρθρο 87 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167): α) τροποποιείται η περ. ιδ΄ της παρ. 1, β) στην παρ. 2 η υφιστάµενη
περ. α΄ αριθµείται ως υποπερ. αα΄ και προστίθεται υποπερ. αβ΄, γ) στην παρ. 6 προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η οποία
αποτελεί οργανική µονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171).
Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ συγκροτείται σε
επίπεδο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε την απόφαση της
παρ. 8 του παρόντος άρθρου και είναι αρµόδια για:
α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήµατος
Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 89 του παρόντος,
β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισµού και λογισµικού που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη βάση δεδοµένων,
γ. την άµεση και τη σύµφωνη µε τη χρονική ακολουθία,
λήψη και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.,
δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας,
της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων,
ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του
Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστηµα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),
στ. τη λήψη µέτρων προστασίας της βάσης δεδοµένων
και των εν γένει πληροφοριακών συστηµάτων από κακόβουλες ενέργειες,
ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού εργαλείου που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα των Μητρώων,
η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής, η οποία αποτυπώνει την είσπραξη και κατανοµή των εσόδων από τα τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την
παροχή µηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση
Εταιρειών,
θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την ανα-
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βάθµιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα ΕΣΠΑ του αρµόδιου Υπουργείου, καθώς
και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηµατοδότησης
για την εκτέλεση σχετικών έργων,
ι. τη συγκέντρωση προβληµάτων ή και δυσλειτουργιών
των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και
την υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιριών
για επίλυση αυτών,
ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού
Μητρώου Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι
των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να αποκτήσουν την ιδιότητα
του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και
οι συµβολαιογράφοι που επιθυµούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Λίστα µε τα ονόµατα των πιστοποιηµένων Συµβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.,
ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά
συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νοµιµοποιούµενα
πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιηµένων χρηστών
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέµατα που άπτονται της χρήσης
των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
ιδ. στο µέτρο που πραγµατοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄
137).
2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται ως εξής:
αα. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης
Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
των εταιρειών που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9
του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρµόδιες για την καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος.
αβ. Ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, ορίζονται ως
ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων που συστήνονται κατά τον ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και
των Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης
που συστήνονται κατά τον ν. 2716/1999 (Α΄96). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρµόδιες για την καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων,
στοιχείων ή δηλώσεων που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3.
Οι υπόχρεοι εγγραφής, το Μητρώο των οποίων τηρείται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων απαλλάσσονται από την κατα-

βολή των ανταποδοτικών τελών της παρ. 1 του άρθρου
113.
β. Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Σε κάθε Επιµελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) συνιστάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική µονάδα του Επιµελητηρίου και οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υπαλλήλους
της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιµελητηρίου
και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4497/2017. Οι αρµοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιµελητήρια προς τα µέλη τους, καθώς και από τις οικονοµικές
υποχρεώσεις των µελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδροµές.
γ. Πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..
Κάθε συµβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να πραγµατοποιεί καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των
συµβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, καθώς και των προσαρτώµενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των
υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιηµένο συµβολαιογράφο την καταχώριση και δηµοσίευση των ανωτέρω
στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113
του παρόντος, τα οποία αποτελούν πόρους των
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι.
3. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων είναι αρµόδια για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουµένων των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016
(Α΄ 227),
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική
αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των
σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας,
όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο
αιτήσεων έγκρισης επωνυµίας ή/και διακριτικού τίτλου,
καθώς και τη δέσµευση αυτών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 104 του παρόντος, µόνο όταν η ως άνω διαδικασία δεν γίνεται µέσω ΥΜΣ,
δ. την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρµας και αφορούν
στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98
του παρόντος νόµου,
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόµου,
στ. τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικού ελέγχου των αυτοµατοποιηµένων καταχωρίσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 102 του παρόντος.
4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων καθορίζεται µε βάση την
έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την
εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα α-
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πό ένα αµιγή Επιµελητήρια, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται µε βάση τον κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας
(ΚΑΔ) κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα
καθορίζει την αποκλειστική αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
κατά κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Αν επέλθει µεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση
του υπόχρεου, µε συνέπεια τη µεταβολή της αρµοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρµόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόµενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που
δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη µεταφορά, από την
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από τη νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 113 του
παρόντος µεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα
τέλη τήρησης µερίδας του άρθρου 113 του παρόντος, επιµερίζονται ανάλογα µε τους µήνες παραµονής σε κάθε
µία εκ των εκάστοτε συναρµόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται
στους ανωτέρω περιορισµούς της κατά τόπον αρµοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
5. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων στελεχώνονται µε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, οι οποίες προκύπτουν από τον
αριθµό των υπόχρεων που είναι εγγεγραµµένοι σε αυτά.
Προϊστάµενος ορίζεται µόνιµος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ, κατά
προτεραιότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Οι λεπτοµέρειες
της στελέχωσης ορίζονται µε την απόφαση της παρ. 8.
6. Σε κάθε Τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου, σύµφωνα
µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον µία (1) οργανική θέση επιστηµονικού συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά
προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001
(Α΄ 39) που προσλαµβάνεται µε απόφαση του εκάστοτε
Επιµελητηρίου. Ο ανωτέρω επιστηµονικός συνεργάτης
επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής, µεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αν ο αριθµός των πράξεων που υποβάλλονται προς
καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων, οι οποίες σύµφωνα µε το άρθρο 103 απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα (250) ετησίως, τη νοµική υποστήριξη του Τµήµατος δύναται να αναλάβει επιστηµονικός συνεργάτης µερικής απασχόλησης µε τον οποίο το Επιµελητήριο συνεργάζεται για τον
σκοπό αυτόν. Για την εν λόγω συνεργασία η αµοιβή διαµορφώνεται από τα µέρη και είναι ανάλογη του αντικειµένου και του χρόνου της απασχόλησης. Η πρόσληψη
γίνεται µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιµελητηρίου, µη εφαρµοζοµένου του π.δ. 50/2001.
7. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 5 και 6
του παρόντος άρθρου επιφέρει την αναστολή λειτουργίας του Τµήµατος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη µεταφορά των υπόχρεων και των εκκρεµών αιτήσεών τους στο όµορο τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την απλή γνώµη της ΚΕΕΕ και του κατά περίπτωση οικείου Επιµελητηρίου, ρυθµίζονται τα θέµατα του κανονισµού λειτουργίας
και στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ, καθώς και οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε άλλου Επιµελητηρίου που ο αριθµός των υπόχρεων ξεπερνά το όριο που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύνανται
να οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο
τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.»
Άρθρο 230
Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης
των Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017
Οι επόµενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017
(A΄ 171) θα διεξαχθούν µεταξύ της 15ης Νοεµβρίου
2022 και της 15ης Δεκεµβρίου 2022. Η θητεία των εκλεγµένων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών του προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 231
Υπολογισµός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης
του αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου Επιµελητηρίου Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73
του ν. 4497/2017
Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου
73 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και η παρ. 7 διαµορφώνεται
ως εξής:
«7. Ως πρόεδρος του Επιµελητηρίου ανακηρύσσεται ο
επικεφαλής του συνδυασµού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανένας συνδυασµός δεν
συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου εκλέγεται µε απόλυτη πλειοψηφία από το Διοικητικό Συµβούλιο, µεταξύ των επικεφαλής των συνδυασµών που συµµετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαµβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκλογή του Διοικητικού
Συµβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόµενης
Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού προϊσταµένου του Επιµελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία
µεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωµα του Προέδρου επιτρέπεται µία φορά. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται
σε κάθε περίπτωση που καταστεί κενή η θέση του Προέ-
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δρου. Δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν προσµετράται για
την επανεκλογή του Προέδρου, θητεία διανυθείσα από
εκλογή σε αντικατάσταση, για οποιονδήποτε λόγο, του
αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου, ανεξαρτήτως διάρκειας
αυτής.»
Άρθρο 232
Εποπτεία και οικονοµικές καταστάσεις Επιµελητηρίων
του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. - Τροποποίηση
των παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017
Στην παρ. 9 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, στην παρ. 10 το τέταρτο
εδάφιο και οι παρ. 9 και 10 διαµορφώνονται ως εξής:
«9. Τα Επιµελητήρια της Χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισµό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσης και λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονοµικό απολογισµό, υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεµβρίου του επόµενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ο ισολογισµός χρήσης, ο οικονοµικός απολογισµός και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης υπογράφονται από
τον πρόεδρο του οικείου Επιµελητηρίου, τον Οικονοµικό
Επόπτη και τον Προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια
του περιεχοµένου τους. Σε περίπτωση µη υποβολής των
οικονοµικών καταστάσεων από τους υπόχρεους, δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισµός τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την τήρηση της ανωτέρω
υποχρέωσης.
10. Τα Επιµελητήρια, που έχουν συστήσει ή συµµετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιριών κατά τις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 65, οφείλουν
να συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
σύµφωνα µε το π.δ. 205/1998, οι οποίες ελέγχονται από
έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Το σχετικό
φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
εντός µηνός από την υποβολή του και µαζί µε τις υπόλοιπες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλεται
για τελική έγκριση στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεµβρίου του
επόµενου έτους και αναρτάται στο σύστηµα «Διαύγεια».
Οι οικονοµικές καταστάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του οικείου Επιµελητηρίου, τον Οικονοµικό Επόπτη
και τον Προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχοµένου τους. Σε περίπτωση µη υποβολής των οικονοµικών καταστάσεων από τους υπόχρεους, δεν εγκρίνεται
ο προϋπολογισµός τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων έως την τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης.»
Άρθρο 233
Οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων
Επιµελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4712/2020
Το άρθρο 28 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146) τροποποιείται
και έχει ως εξής:

«Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα Επιµελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονοµικές
καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων, έως και τη χρήση
του 2019, σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 77
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσµίας της 30ής Ιουνίου 2021.»
Άρθρο 234
Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση µελών
διοικητικού συµβουλίου, διοικητικής επιτροπής
και εκτελεστικών επιτροπών - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 71 του ν. 4497/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Θέση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου που έµεινε κενή συµπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων
του ίδιου συνδυασµού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων διορίζει τα ελλείποντα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, επιλέγοντας
αυτά, µεταξύ πέντε (5) έως δέκα (10) προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συµβούλιο από προτεινόµενο κατάλογο του οικείου συνδυασµού. Σε περίπτωση
µη υπόδειξης τουλάχιστον πέντε (5) προσώπων από τον
οικείο συνδυασµό, εντός δύο (2) µηνών από τη χρονική
στιγµή που η θέση έµεινε κενή, το Διοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον τα µέλη
του υπερβαίνουν το ήµισυ του καθορισµένου αριθµού
των µελών του, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 69.»
Άρθρο 235
Έναρξη ισχύος ρυθµίσεων για τη συγκρότηση
και λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
Η ισχύς της παρ. 3, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν.
4679/2020 (A΄ 71) αρχίζει την 20ή Μαρτίου 2022. Μέχρι
την ηµεροµηνία του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν η παρ. 2 του άρθρου 145 και το πρώτο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).
Άρθρο 236
Διατάξεις για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 1733/1987
1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1733/1987
(A΄171) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Μέσα σε τέσσερις µήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συµπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των
εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Σε αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης. Ο καταθέτης δύναται µε αίτησή του να παραιτείται από την ανωτέρω
προθεσµία και να αιτείται την επίσπευση της διαδικασίας, µε την προϋπόθεση ότι η κατάθεση της αίτησης έχει προηγουµένως θεωρηθεί πλήρης.»
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2. Στο άρθρο 8 του ν. 1733/1987 προστίθεται παρ. 5Α
ως εξής:
«5Α. Ο καταθέτης µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης έρευνας του ΟΒΙ, να επαναδιατυπώσει τις αξιώσεις
της αίτησης, περιορίζοντας την έκταση και το περιεχόµενο της αιτούµενης προστασίας. Η περιγραφή, ο τίτλος, η περίληψη και τα σχέδια επαναδιατυπώνονται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφανούς ανακολουθίας
τους µε το περιεχόµενο των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 6 έως και 15. Η παρούσα
ισχύει αναδροµικά από 1ης Απριλίου 2019, ηµεροµηνία
θέσης σε ισχύ του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), και καταλαµβάνει αιτήσεις για χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
που είχαν κατατεθεί από την ηµεροµηνία αυτήν και µετά.»
3. Η παρ. 6Α του άρθρου 8 του ν. 1733/1987 καταργείται.
Άρθρο 237
Ζητήµατα προθεσµιών υπαγωγής ακινήτων που
αποκτήθηκαν µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού
σε διατάξεις που αφορούν σε τακτοποίηση
αυθαιρεσιών - Αντικατάσταση της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020
Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020
(Α΄245) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της
Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων,
εφόσον αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής
έκθεσης ή µέχρι τις 31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονοµικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσµία του άρθρου 1847 του
Αστικού Κώδικα και το αργότερο µέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκµισθώνονται µε σύµβαση leasing και
επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους
µετά τη λύση ή λήξη της σύµβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την αποβολή του µισθωτή ή την απόδοση του µισθίου στον κύριο
ή επικαρπωτή τους και το αργότερο µέχρι τις
31.12.2025,
δ. ακίνητα που µεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της µεταβίβασής τους στα οικεία κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο µέχρι τις 31.12.2025,
και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε την παρ. 2

του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται
στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις των περ. β΄στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 ισχύουν
µόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ακίνητα των περ. α΄- δ΄ της παρ. 1, για τα οποία το
γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσµία υπαγωγής έχει συµβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η
αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 238
Τρόπος επιλογής εξειδικευµένων συµβούλων
επιστηµόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισµού Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 3959/2011
Μετά το άρθρο 21 του ν. 3959/2011 (Α΄93) προστίθεται άρθρο 21Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 21Α
Τρόπος επιλογής εξειδικευµένων
συµβούλων-επιστηµόνων
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις διετούς διάρκειας µε τη διαδικασία
της παρ. 2 για την παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε διεθνούς κύρους επιστήµονες µε εµπειρία σε ζητήµατα οικονοµικών του ανταγωνισµού και
τεχνολογίας ή επιστήµης δεδοµένων. Οι επιστήµονες,
µε την υποβολή των προσφορών τους, µπορούν να επικαλούνται την εµπειρία και τρίτων προσώπων, ως συνεργατών τους και οι προσφορές τους αξιολογούνται και ως
προς αυτήν. Αντικείµενα των υπηρεσιών αυτών αποτελούν, η ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραµµών και εργαλείων οικονοµικής πολιτικής ανταγωνισµού, η χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισµού των αγορών, η ανάπτυξη αλγορίθµων και εξειδικευµένων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και η προώθηση της επιστηµονικής κατάρτισης και αξιολόγησης των υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Οι επιστήµονες διατηρούν ανεξαρτησία έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Περαιτέρω, υπέχουν υποχρέωση εχεµύθειας και υποχρεούνται στη σύναψη σχετικών ρητρών ή συµβάσεων εµπιστευτικότητας. Με απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Προέδρου της και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για δύο ακόµα (2)
έτη. Η αποζηµίωση των επιστηµόνων καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Οι επιστήµονες κατά τη διάρκεια της σύµβασης οφείλουν να απέχουν από την παροχή κάθε υπηρεσίας προς
επιχειρήσεις οι πρακτικές των οποίων απασχολούν την
Επιτροπή Ανταγωνισµού ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
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τις Αρχές Ανταγωνισµού άλλων χωρών, καθώς και από
την ανάληψη ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούν οι
επιχειρήσεις αυτές. Μετά το πέρας της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή τη, για οποιονδήποτε λόγο, λύση αυτής, οι επιστήµονες δεν επιτρέπεται, µε οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη
εντολή ή οποιαδήποτε έννοµη σχέση σε εταιρία ή επιχείρηση, εµπλεκόµενη σε υποθέσεις, των οποίων οι ίδιοι έλαβαν τυχόν γνώση κατά τη διάρκεια της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από το πέρας
της σύµβασης ή την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή
τους, ή δύο (2) ετών σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, να αναλαµβάνουν την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή την εκπροσώπηση των διαδίκων σε
πολιτικά δικαστήρια λόγω παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισµού, οι οποίες ασκούνται µετά την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η παραβίαση
των υποχρεώσεων του προηγούµενου εδαφίου επισύρει
την επιβολή προστίµου, µέχρι του δεκαπλασίου της αποζηµιώσεως που τους καταβλήθηκε σε εκτέλεση της σύµβασης. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού µετά από εισήγηση
του Προέδρου. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου επιτρέπεται η άσκηση της προσφυγής του άρθρου 30.
2. Η ανάθεση της σύµβασης της παρ. 1 γίνεται µε κλειστή διαδικασία κατ’ ανάλογη εφαρµογή του ν. 4412/2016
(Α΄147) περί δηµοσίων συµβάσεων. Με απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορίζονται οι
όροι της προκήρυξης. Η προκύρηξη δηµοσιεύεται κατά
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί
δηµοσίων συµβάσεων. Η επιλογή των παρόχων υπηρεσιών γίνεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, κατόπιν γνώµης της Ειδικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων που συστήνεται από την Ολοµέλεια,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου της. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο µε τα ονόµατα των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφοτήτων κατά σειρά προτεραιότητας. Η
Ειδική Επιτροπή που προτείνει τους υποψηφίους παρόχους υπηρεσιών, που άπτονται των Οικονοµικών του Ανταγωνισµού, αποτελείται από: α) έναν (1) πρώην Επικεφαλής Οικονοµολόγο Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή έναν (1) νυν ή πρώην Επικεφαλής Οικονοµολόγο Ανταγωνισµού Αρχής Ανταγωνισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) µε εξειδίκευση
στα οικονοµικά του ανταγωνισµού, διεθνούς κύρους και
γ) έναν (1) οικονοµολόγο µε εξειδίκευση στα οικονοµικά
ανταγωνισµού, κατόχου διδακτορικού διπλώµατος, µε εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εφαρµογή του
δικαίου ανταγωνισµού.
Η Ειδική Επιτροπή που προτείνει τους υποψηφίους παρόχους υπηρεσιών που άπτονται της τεχνολογίας ή επιστήµη δεδοµένων, αποτελείται από: α) έναν (1) πρώην
Γενικό Διευθυντή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή έναν (1) νυν ή πρώην Πρόεδρο ή Γενικό Διευθυντή Αρχής Ανταγωνισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) δύο (2) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) µε αντίστοιχη εξειδίκευση.»

Άρθρο 239
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν
δηµόσιες συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 8
του ν. 3310/2005
Οι παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α΄
30) τροποποιούνται ως εξής:
«2. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό
την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα,
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό
τους µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των προσώπων που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν
τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση των παραπάνω προσώπων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση
προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε
την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον τα πρόσωπα
αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για
τους οποίους δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η
δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση
των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.»
«3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει: α) ως προς τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες ή β) ως προς τις
εταιρείες, τα δικαιώµατα ψήφου των οποίων ελέγχονται
από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων
(investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (private
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωµάτων ψήφων και είναι εποπτευόµενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρµόδιες χρηµατοοικονοµικές αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ο.Ο.Σ.Α.. Για τους σκοπούς της περ. β) ο έλεγχος των δικαιωµάτων ψήφου αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση
της ελεγχόµενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του υποψηφίου αναδόχου, µε πρόσθετη υπεύθυνη
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δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόµενη από
αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από
το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώµατα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόµενες κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.»
«9. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και εφόσον
στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς
τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίζουν στην αναθέτουσα αρχή, κατά την υποβολή του φακέλου συµµετοχής
τους σε διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των προσώπων που το καθένα κατέχει
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση
που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση των
παραπάνω προσώπων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου,
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον
τα πρόσωπα είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα
της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρώµενα από την κατά νόµον αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.»
Άρθρο 240
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του
κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων
αυτού µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγµατοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δηµόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας
δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την αποµακρυσµένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Μαΐου 2021.

Άρθρο 241
Σύναψη συµβάσεων ερευνητικών κέντρων
και πανεπιστηµιακών εργαστηρίων της Εµβληµατικής
Δράσης για την αντιµετώπιση του ιού SARS - Cov-2
Τα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια που συµµετέχουν στην Εµβληµατική Δράση για την
αντιµετώπιση του ιού SARS CoV-2, κατά την παρ. 1 του
άρθρου 77 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), ενόψει της κατεπείγουσας ανάγκης διάγνωσης κορωνοϊού και των µεταλλάξεών του προς τον σκοπό του περιορισµού της
διάδοσης του ιού και αποκλειστικά για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 30.6.2021, δύνανται να προµηθεύονται
εργαστηριακά αντιδραστήρια διάγνωσης του κορωνοϊού,
συνοδά εργαστηριακά υλικά και συνοδό εξοπλισµό µέσων ατοµικής προστασίας κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων. Η
προµήθεια αποκλειστικά και µόνο των ανωτέρω ειδών
διενεργείται από την αρµόδια ανά περίπτωση αναθέτουσα αρχή µετά από προσδιορισµό των αναγκαίων προδιαγραφών, µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων
συµβάσεων, µετά από προηγούµενη πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. Η σύµβαση ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και τη διαθεσιµότητα του προµηθευτή για την εξασφάλιση των αιτούµενων ποσοτήτων.
Άρθρο 242
Καταχώριση πράξεων και στοιχείων
δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Η µη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούµενων από τον νόµο πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και
σε έργα χρηµατοδοτούµενα µε εθνικούς πόρους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δεν επηρεάζει
τη νοµιµότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιµότητα
των σχετικών δαπανών, εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία
καταχωρισθούν ή επανακαταχωρισθούν από το αρµόδιο
όργανο εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
Άρθρο 243
Εκσυγχρονισµός και επέκταση εγκαταστάσεων
σε όµορο ακίνητο - Τροποποίηση της περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174) αντικαθίσταται και η
παρ. 2 του άρθρου 51 διαµορφώνεται ως εξής:
«2.α Για τις τροποποιήσεις των ρυµοτοµικών σχεδίων
των επιχειρηµατικών πάρκων ή των Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965,
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όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.742/1977, καθώς και τις
διατάξεις του ν. 2545/1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4
του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του
ν. 2831/2000, όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του ν. 3982/2011.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2508/1997 µετά τη φράση «Μέχρι την έγκριση της
σχετικής πολεοδοµικής µελέτης» προστίθεται η φράση
«για τις περιοχές πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.»
γ. Σε νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις
οι οποίες λειτουργούν µε οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000,
επιτρέπεται έως 31.12.2021 ο εκσυγχρονισµός και η κτιριακή τους επέκταση, µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, µετά
από έγκριση του αρµόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθµισης και διαρρυθµίσεων των κτιρίων,
που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθµιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζοµένων
σε αυτά. Η επέκταση σε όµορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όµορο
ακίνητο αποκτήθηκε µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.»
Άρθρο 244
Μεταβατική διάταξη ως προς µη εξουσιοδοτηµένες
πωλήσεις διαφηµιστικού χρόνου
Στο τέλος της παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995
(Α΄ 159) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα δεν καταλαµβάνει συµφωνίες και συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη δηµοσίευση του
ν. 4764/2020 (A΄ 256).»
Άρθρο 245
Δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό
και τοπικό Τύπο - Τροποποίηση της παρ. 12
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (A΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της
περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40,
59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την
1η.1.2024.»
Άρθρο 246
Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών από την εφαρµογή της παρ. 3
του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου
55 του ν. 4623/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 4647/2019
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3
του άρθρου 90, , του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) περί προσωπι-

κού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, της παρ. 2 του άρθρου 55
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) περί προσωπικού του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), περί στελέχωσης της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Η παρ. 1 δεν καταλαµβάνει υφιστάµενες αποσπάσεις ή τη δυνατότητα παράτασης αυτών.
Άρθρο 247
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης
και διοικητικής αποβολής
Αναστέλλεται µέχρι την 31η.10.2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον
αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το
υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης
πλεύσιµου ποταµού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.
Άρθρο 248
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή
Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση Προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τον σκοπό του προγραµµατισµού της διενέργειας του εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της έκδοσης βεβαίωσης εµβολιασµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020
(Α΄ ,256).
2. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο συµπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγµα αίτησης τα εξής στοιχεία: α) το όνοµα, β) το επώνυµο, γ) το πατρώνυµο, δ) το µητρώνυµο, ε) το φύλο,
στ) την υπηκοότητα, ζ) την ηµεροµηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδροµική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και αριθµό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί,
και ι) τον αριθµό και το έτος έκδοσης ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης: ια) Δελτίου Αστυνοµικής
Ταυτότητας, ιαβ) Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, ιαγ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαµονής, ιαδ)
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Οµογενούς, ιαε) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης ή ιαστ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην αίτηση, πραγµατοποιείται από µητρώα φορέων του δηµοσίου τοµέα και ιδίως από: α) το Μητρώο
Δελτίων Αστυνοµικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενι-

207
κής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
3. Φυσικά πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για τη χορήγηση
προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., πλην όµως υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εµβολιασµών, δύνανται να
υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α., µε συνοπτική αναφορά των προϋποθέσεων
που επικαλούνται ως προς την προτεραιοποίησή τους. Η
αίτηση υποβάλλεται µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
της παρ. 1 και εξετάζεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την αρµόδια Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, η οποία δύναται να συστήνει
για τον σκοπό αυτόν υποοµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεµάτων. Εφόσον η ανωτέρω αίτηση γίνει αποδεκτή, τα πρόσωπα
αυτά δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται
οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούµενων προσώπων, ο
χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή
µετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και να ρυθµίζεται κάθε συναφής τεχνική ή
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 249
Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID 19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις δοµές ψυχικής υγείας Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
1. Στο άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) τροποποιείται η παρ. 1 και το άρθρο 58 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 58
Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Για χρονικό διάστηµα έως την 30.6.2021 προς τον
σκοπό του περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να διενεργεί εµβολιασµούς κατά
του κορωνοϊού COVID-19, µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του στους πολίτες που διαµένουν στις δοµές αρµοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών, και ειδικότερα σε Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ), σε Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
και σε Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας,
καθώς και σε δοµές και θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ιδίως στις
Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) των άρθρων 4 και 11
του ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Όσον αφορά στις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, ο εµβολιασµός γίνεται είτε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της εκάστοτε Μονάδας υπό
την εποπτεία του Ε.Ο.Δ.Υ. και καλύπτει τόσο τους διαµέ-

νοντες στις Μονάδες αυτές όσο και το προσωπικό τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, ορίζονται
ο τρόπος διάθεσης των εµβολίων προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για
την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, ο τρόπος συναίνεσης των εµβολιαζόµενων, η διαδικασία χορήγησης
ιατρικής εντολής από συµβεβληµένο ιατρικό προσωπικό
των δοµών, καθώς και κάθε συναφές θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
2. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από την 1η.1.2021.
Άρθρο 250
Παράταση ισχύος της άδειας εµπορίας του άρθρου 6
του ν. 3054/2002
Παρατείνεται κατά 3 µήνες η ισχύς των αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) που έχουν λήξει ή λήγουν από 1.1.2021 έως 28.2.2021.
Άρθρο 251
Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Επιµελητηρίων –
Προσθήκη περ. κ΄ στην παρ. 3 του άρθρου 65
του ν. 4497/2017
Προστίθεται περίπτωση (κ) µετά την τελευταία περίπτωση (ι) της παρ. 3, του άρθρου 65 του ν.4497/2017
(Α΄ 171), ως ακολούθως:
«κ. Τα επιµελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς
ιδιόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους,
ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα µέλη
τους, και εφόσον τα εναποµένοντα διαθέσιµα κεφάλαια
αυτών, µετ'αφαίρεση του κόστους αγοράς ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
τους, παρεχοµένης προς τούτο προηγούµενης εγγράφου ειδικής διαβεβαιώσεως της Διοικητικής Επιτροπής
αυτών, δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, γενικής ή ειδικής διάταξης, να προβαίνουν σε αγορά
ακινήτου κατάλληλου και πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 14 ν. 2042/1992.
Άρθρο 252
Περιβαλλοντικά κίνητρα – Αναρίθµηση
και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 4067/2012
«Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4067/ 2012 αναριθµείται και τροποποιείται ως εξής:
1. Σε περίπτωση οικοπέδων, αυτοτελών ή εκ συνενώσεως, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στις γεωγραφικές περιφέρειες:
α) των δήµων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι είχαν
κατά την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσµό µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
β) των Δήµων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν κατά την πιο πρόσφατη απογραφή
πληθυσµό µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
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γ) των Δήµων Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Χανίων,
Βόλου, Ιωαννίνων,
δ) των οικισµών µε πληθυσµό µεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, σύµφωνα µε την πιο
πρόσφατη απογραφή πληθυσµού, παρέχονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση πολεοδοµικά κίνητρα, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, εφόσον δεν εµπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισµούς και
παραδοσιακά τµήµατα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους ή
σε περιοχές µε αποκλειστική χρήση κατοικίας και όταν
το εµβαδόν τους είναι µεγαλύτερο της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και µε την προϋπόθεση ο αριθµός των
κτιρίων που δηµιουργούνται να είναι µικρότερος του Β/2
και ίσος µε τη µικρότερη προκύπτουσα ακέραιη µονάδα
µε ελάχιστο το ένα:
α. µε την προϋπόθεση ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ
10%, δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης του οικοπέδου κατά
ΑΧ 10%,
β. µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ
15%, απόσυρσης κτιρίου κύριας χρήσης εµβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόµενου
συντελεστή δόµησης της περιοχής, δίνεται το κίνητρο
ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου συντελεστή
δόµησης του οικοπέδου κατά ΑΧ 15%,
γ. µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ
20%, απόδοσης σε κοινή δηµόσια χρήση επιφάνειας ίσης µε την αύξηση της επιφάνειας δόµησης δια του συντελεστή δόµησης, δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης του οικοπέδου κατά ΑΧ 20%,
δ. µε τις προϋποθέσεις:
- ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού
κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 25%, και,
- απόδοσης σε κοινή δηµόσια χρήση επιφάνειας ίσης
µε την αύξηση της επιφάνειας δόµησης δια του συντελεστή δόµησης,
- απόσυρσης κτιρίου κύριας χρήσης εµβαδού ενός τουλάχιστον τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης της περιοχής, δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης του οικοπέδου κατά ΑΧ25%.
Σε κάθε περίπτωση δίνεται κίνητρο προσαύξησης του
επιτρεπόµενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόµενο
κατά το άρθρο 15 ύψος, για τον προσαυξηµένο συντελεστή δόµησης. Όταν το ύψος ορίζεται από ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν στην περιοχή, δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόµενου ύψους κατά ένα (1) µέτρο, σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος και επιπλέον κατά ένα (1) µέτρο εφόσον ισχύει µία από τις προϋποθέσεις των περ. α΄, β΄, γ΄,
δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15. Εξαιρούνται της ανωτέρω
εφαρµογής οι περιοχές που βάσει προεδρικών διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (ως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισµοί και παραδοσιακά τµήµατα πόλης) ή το ύψος τους, που έχει καθοριστεί µε
γνώµονα την αντιµετώπιση της σεισµικής επικινδυνότη-

τας, λόγω ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας, πλησίον αεροδροµίων, ή αφορούν σε περιπτώσεις διατηρητέων
κτιρίων και µνηµείων.
Η επιφάνεια, που αποδίδεται σε κοινή δηµόσια χρήση,
συνέχεται µε κοινόχρηστο χώρο του ρυµοτοµικού σχεδίου και η µία πλευρά της ταυτίζεται µε όλο το µήκος του
προσώπου του οικοπέδου µε την προϋπόθεση ότι έχει
βάθος τουλάχιστον ενάµισι (1,5) µ. Σε περίπτωση που η
ως άνω παραχωρούµενη επιφάνεια υπερβαίνει το ελάχιστο επιτρεπόµενο, η µια πλευρά της ταυτίζεται κατ' ελάχιστο µε το 1/3 του µήκους του προσώπου του οικοπέδου µε τρόπο ώστε το βάθος της να είναι µικρότερο του
πλάτους. Το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη διατύπωση της γνώµης του λαµβάνει υπόψη του ιδίως τα κριτήρια του περιβαλλοντικού οφέλους και της βέλτιστης απόδοσης σε κοινή χρήση.
ε. Για τις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ µε Β>2, η διαµόρφωση
τυφλών όψεων επιτρέπεται µόνον κατόπιν γνωµοδότησης του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, το οποίο πιστοποιεί
την αδυναµία ανέγερσης της οικοδοµής χωρίς τυφλές όψεις, εξαντλουµένων των όρων και περιορισµών δόµησης. Επίσης, σε περίπτωση οικοπέδου µε Β>5 οι διατάξεις των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄εφαρµόζονται µόνο µετά
από σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
στ. Όταν τα οικόπεδα των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ δηµιουργούνται από συνένωση οικοπέδων, εκ των οποίων το
ένα τουλάχιστον είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή ρυµοτοµούµενο ή τυφλό ή µη οικοδοµήσιµο, παρέχονται τα παραπάνω κίνητρα µε εφαρµογή των αντίστοιχων τύπων όπου Α-1 για κάθε λόγο Β.
ζ. Σε περίπτωση οικοπέδων τεσσάρων χιλιάδων τουλάχιστον (4.000) τ.µ., µε απόδοση σε κοινή δηµόσια χρήση
του 100% του ακαλύπτου, παρέχεται το εξής κίνητρο:
αύξηση της επιτρεπόµενης δόµησης του υπάρχοντος οικοπέδου κατά 35%, µε προσθήκη καθ ύψος µέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόµενου της περιοχής µε τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 35% και αριθµού
των κτιρίων που δηµιουργούνται µικρότερου του Β/2 και
ίσο µε τη µικρότερη προκύπτουσα ακέραιη µονάδα µε ελάχιστο το ένα.
Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η διαµόρφωση τυφλών όψεων των κτιρίων µε κατάλληλη χωροθέτησή
τους στο οικόπεδο.
η. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, είναι δυνατή η έγκριση
της γενικής διάταξης και ογκοπλαστικής διαµόρφωσης
κτιρίων σε οικόπεδα ελάχιστου εµβαδού 3.000 τ.µ., κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου, µε προϋπόθεση την τήρηση του ισχύοντος συντελεστή δόµησης της περιοχής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον
1,6 και του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους κτιρίων, που
ορίζεται µε τον παρόντα νόµο. Η διάταξη ισχύει και για
την υλοποίηση µελέτης που έχει βραβευθεί σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ανεξαρτήτως εµβαδού του οικοπέδου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαγορεύεται η διαµόρφωση τυφλών όψεων των κτιρίων µε κατάλληλη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο.»
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη
διάταξη ορίζει διαφορετικά.
Αθήνα,

2021
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